SØKNADSSKJEMA KOMMUNALT BOTILSKUDD.
Informasjon til søkere om kommunalt botilskudd.
Det gis bare botilskudd etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.
Boligen skal være kommunalt eiet, eller leiet av kommunen gjennom Follo Boligselskap.
Videre beregnes kommunalt botilskudd utfra sosialtjenestens norm for livsopphold.
Søknaden skal være dokumentert med nødvendige inntekter og aktuelle utgifter samt siste
godkjente likning.
Fullstendige retningslinjer sendes Dem etter forespørsel, eller kan hentes ved NAV Ski.
Før søknad om kommunalt botilskudd behandles, må det være søkt statlig bostøtte fra
Husbanken.
Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil bli returnert. Alle punkter i søknaden skal
besvares. Dersom De ikke har aktuell inntekt / utgift, skal det skrives 0,-.
EVENTUELLE SPØRSMÅL KAN RETTES TIL NAV SKI.
SØKERS NAVN:
ADRESSE:
PERSONNR. (11 siffer):
SIVIL STATUS: enslig
Separert

gift
skilt

NAVN PÅ ANDRE BEBOERE I BOLIGEN:
1.
2.
3.
4.

SNU SKJEMAET ⇒

NAV SKI
Postadresse: POSTBOKS 373 // 1401 SKI
Besøksadresse: IDRETTSVEIEN 18 // 1400 SKI
Tel: 67 25 70 00 // Fax: 67 25 70 01

samboer
enke
enslig forsørger

PERSONNR. (11 SIFFER):

2

INNTEKTER

SØKER

EKTEFELLE/SAMBOER

SØKER

EKTEFELLE/SAMBOER

Lønn pr. mnd.
Trygd/attføring/sykepenger pr. mnd.
Private pensjoner/forsikringer pr. mnd.
Hjelpestønad til hjelp i huset
Barnepensjon
Underholdsbidrag
Barnetrygd
Kontantstøtte
Statlig bostøtte fra Husbanken pr. mnd.
Andre inntekter pr. mnd.
UTGIFTER

Husleie
Strøm pr. mnd.
Andre fyringsutgifter pr. mnd.
Egenandel praktisk bistand
Egenandel trygghetsalarm
Egenandel dagopphold
Jeg / vi gir med dette NAV Ski fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger i forbindelse
med fastsettelse av kommunalt botilskudd.
Skjemaet returneres NAV Ski i utfylt stand og med nødvendig dokumentasjon på inntekter og
aktuelle utgifter samt siste godkjente likning.
Undertegnede godtar at statlig bostøtte som måtte bli innvilget, går til Ski kommune v/NAV
Ski, til refusjon av mottatt kommunalt botilskudd for samme periode, jfr. retningslinjene pkt. 9
og 10.

…………………..

……………………………………………………..

sted og dato

underskrift

NAV SKI
Postadresse: POSTBOKS 373 // 1401 SKI
Besøksadresse: IDRETTSVEIEN 18 // 1400 SKI
Tel: 67 25 70 00 // Fax: 67 25 70 01

