
                                                                   

SØKNAD OM KOMMUNAL BOSTØTTE 

Måned:.……………………………….År:……………… 

Du må søke om bostøtte fra Husbanken før du kan få kommunal bostøtte.  

Når du har fått vedtak fra Husbanken behandles søknaden din om kommunal bostøtte.  

 
Alle som bor og er registrert på denne adressen i Folkeregisteret regnes som husstandsmedlemmer.  

 

 

 

 

OPPLYSNINGER OM BOLIGEN 

(Du må dokumentere opplysningene med husleiekontrakt eller lånedokument) 

Boligtype (sett kryss) Boutgift per måned 

Husleie, fellesutgifter, og renter og avdrag på 

boliglån er godkjent som boutgifter. 

Kommunalt bofellesskap/hybelhus            ☐

Privat omsorgsbolig/bofellesskap         ☐ 

Kr.  

 

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER OM DEG SOM SØKER 

Fødselsnummer: (11 siffer)  

Etternavn/fornavn: 

Gateadresse: Postnummer.: 

E-post: Telefon: 

Kontonummer: 

OM KOMMUNAL BOSTØTTE 

Ordningen er for husstander som leier bolig i kommunalt bofellesskap eller hybelhus, og for 

beboere i private omsorgsboliger eller bofellesskap som kommunen har rett til å tildele.   

 

Bostøtten beregnes ut fra husstandens boutgifter, bruttoinntekt og formue. Det er den ligningen som 

er sist tilgjengelig som legges til grunn for beregningen. I særlige tilfeller kan de løpende inntektene 

du har i dag legges til grunn.  



 

 

 

 

UTBETALING AV KOMMUNAL BOSTØTTE 

Hvis du bor i et kommunalt bofellesskap eller hybelhus, kan du velge mellom to alternativer:  

Jeg vil at bostøtten skal trekkes fra husleien min       ☐ 

Jeg vil at bostøtten skal betales ut til kontoen min     ☐   

Hvis du leier eller eier en privat omsorgsbolig eller bofellesskap, vil bostøtten bli betalt ut til 

kontoen din.  

 

 

EGENERKLÆRING 

Jeg samtykker i at opplysninger fra Folkeregisteret, NAV, bostøtteregister og skatteoppgjør hentes 

inn. Saksbehandler kan gjøre de undersøkelsene som er nødvendige 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.  

 

Hvis jeg ikke melder i fra kan bostøtten bli stanset. Jeg kan også få krav om å eventuelt betale tilbake 

bostøtte. 

 

Jeg er kjent med at Nav eller andre forvaltningsorganer kan få beskjed om vedtak som blir gjort i 

denne saken. 

 

Jeg erklærer at de opplysningene jeg har gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig. 

 

Jeg har lest og gjort meg kjent med det som står i egenerklæringen. 

Sted og dato: Underskrift: 

 

 

 


