SØKNAD OM KOMMUNAL BOSTØTTE
Måned:.……………………………….År:………………
Alle som bor, og er folkeregistrert på aktuell adresse, blir regnet som husstandsmedlemmer.
PERSONOPPLYSNINGER
Søkerens etternavn/fornavn:
Søkerens fødselsnr.: (11 siffer)
Adresse:

Postnr.:

E-post:

Telefon:

Andre husstandsmedlemmer
Ektefelle/samboers fødselsnr. (11 siffer):

Etternavn/fornavn:

Antall husstandsmedlemmer totalt:

Fødselsår andre husstandsmedlemmer:

INFORMASJON OM KOMMUNAL BOSTØTTE
Kommunal bostøtte er en ordning for husstander som leier bolig i kommunalt bofellesskap eller
hybelhus, og for beboere i private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett.
Bostøtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter og bruttoinntekt, inkludert avkastning på
formue. Siste tilgjengelige ligning legges til grunn for beregning. I særlige tilfeller kan dagens
løpende dokumenterte inntekter legges til grunn.

BOLIGOPPLYSNINGER (Må dokumenteres med husleiekontrakt eller lånedokumenter.)
Boligtype (sett kryss)
Boutgift per måned
Kommunalt bofellesskap/hybelhus
Privat omsorgsbolig

☐
☐

Kr.

Husleie, fellesutgifter, samt renter og avdrag på boliglån kan inngå i de godkjente boutgiftene.

Du må søke om bostøtte fra Husbanken før du kan få kommunal bostøtte.
Søknad om kommunal bostøtte behandles etter at du har fått vedtak fra Husbanken.
OPPLYSNINGER OM HUSBANKBOSTØTTE (Sett kryss)
Jeg mottar Husbankbostøtte.

☐
☐

Jeg har ikke søkt om Husbankbostøtte.

Jeg har fått avslag på søknaden om
Jeg har ikke fått svar på søknaden om
Husbankbostøtte.
Husbankbostøtte.
Du finner søknad om Husbankbostøtte på Husbanken.no.

☐
☐

UTBETALING AV KOMMUNAL BOSTØTTE
Utbetaling av bostøtte til beboere i kommunalt bofellesskap/hybelhus.
Dersom du bor i et kommunalt bofellesskap eller hybelhus, kan du velge om kommunen skal
utbetale bostøtten direkte til Stavanger Boligbygg KF. Bostøtten vil da komme som fratrekk på
husleien din. Du kan også velge å få den kommunale bostøtten utbetalt til din konto.
Jeg vil at bostøtten skal gå til fratrekk på husleien
Jeg vil at bostøtten skal bli utbetalt til min konto

☐
☐

Kontonr.:

Utbetaling av bostøtte til beboere i privat omsorgsbolig
Dersom du leier eller eier en privat omsorgsbolig, vil bostøtten bli utbetalt til din konto.
Kontonr.:

EGENERKLÆRING
Jeg samtykker i at det innhentes opplysninger fra folkeregister, NAV, bostøtteregister og
skatteoppgjør. Saksbehandler kan foreta nødvendige undersøkelser for å kontrollere opplysningene
og behandle søknaden.
Jeg er kjent med at jeg har plikt til straks å melde fra til Boligkontoret om endringer i økonomiske
eller andre forhold som har betydning for bostøtten.
Jeg forplikter meg til å melde fra til Boligkontoret hvis jeg flytter til en annen bolig.
Dersom jeg ikke melder i fra kan det medføre stopp av bostøtten, samt eventuelt krav om
tilbakebetaling.
Jeg er kjent med at Nav eller andre relevante forvaltningsorgan kan underrettes om vedtak i denne
saken.
Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Jeg har lest og gjort meg kjent med ovenstående erklæring.
Sted og dato:
Underskrift:

SØKNADEN SENDES TIL
Stavanger kommune
Boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

