Mottatt dato

Kommunenummer/kommunenavn

Transport
Ja

Nei

SØKNAD OM STATLIG BOSTØTTE

Slik søker du bostøtte
g Søknadsfristen er den 14. hver måned. Send skjemaet til
bostøttekontoret i kommunen.
g Fyll inn opplysninger i alle feltene som er aktuelle for deg.
g Hvis det ikke er plass til opplysningene dine, kan du legge ved 		
opplysninger på eget ark.
g Du skal bruke de opplysningene som gjelder den 1. i den 		
måneden du søker bostøtte for.

g Legg ved nødvendig dokumentasjon. Se del 4.
g Søknaden blir ikke behandlet hvis det mangler opplysninger, 		
dokumentasjon eller underskrifter.
g Du finner mye informasjon om bostøtte på www.husbanken.no. 		
Ønsker du å snakke med noen om bostøtte, må du kontakte
kommunen.

Del 1 / Søkeren og andre som bor i boligen
Du kan bare søke bostøtte til en bolig du bor i. Alle som bor i boligen din, må være registrert som bosatt i boligen i folkeregisteret.

1A Opplysninger om deg som søker
Fødselsnummer (11 siffer)

Navn (Etternavn, fornavn)

Kontonummer (11 siffer)

Telefon

Målform

Bokmål

Nynorsk

1B Boligens adresse
Gate-/veinavn

Bolignummer

Husnummer

Postnummer

Husbokstav

Sted

Bolignummer – dette må du oppgi hvis du bor i et hus med flere leiligheter.
Hvis du ikke kjenner bolignummeret ditt, må du kontakte kommunen.

1C Andre som bor i samme bolig som deg
Du skal oppgi alle som bor i boligen. Personer som er over eller fyller 18 år den måneden du søker om bostøtte for, må underskrive
søknaden. Søknaden vil ikke bli behandlet hvis det mangler underskrifter. Når du underskriver, bekrefter du at du samtykker til Husbankens
behandling av personopplysninger. Se felt 5A for mer for mer informasjon om hva det innebærer å underskrive.
Navn (Etternavn, fornavn)

Underskrift

Fødselsnummer / Andre i husstanden (11 siffer)

Navn (Etternavn, fornavn)

Underskrift
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Fødselsnummer / Ektefelle/samboer (11 siffer)

Hvis det ikke er nok plass til alle i husstanden i dette skjemaet, kan du føre opp de andre på et nytt skjema som du sender sammen med dette. I så fall må du fylle inn
punkt 1A i det nye skjemaet også.

1D Avtjener noen i husstanden verneplikt?
NEI

Gå til 1E.

www.husbanken.no

JA

Bor den vernepliktige hjemme hos foreldrene?

NEI

JA
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1E Er noen i husstanden student?
NEI

Gå til 1F.

JA

Bor studenten(e) hjemme hos foreldrene?

NEI

JA

Deltar studenten(e) i et arbeidsrettet tiltak med støtte fra det offentlige?

NEI

JA

Hvis ja, hva slags arbeidsrettet tiltak deltar studenten i?
Student – person som har rett til lån og stipend fra Statens lånekasse.
Arbeidsrettet tiltak – kan være ulike tiltak gjennom NAV, Kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsordningen, kommunale kurs, arbeidstreningsprogram og annet.

1F Mottar noen i husstanden pensjon fra et EØS/EU-land?
Nei

Gå til del 2.

JA

Fyll ut feltene under. Du skal kun fylle ut her dersom pensjonen ikke utbetales av NAV.

Fødselsnummer

Navn (Etternavn, fornavn)

Type pensjon

Del 2 / Inntekten i husstanden
Når vi beregner bostøtte, bruker vi som regel inntekten og formuen ifølge siste skatteoppgjør. Hvis inntekten og/eller formuen i husstanden har gått
vesentlig opp eller ned siden siste skatteår, vil vi bruke den inntekten og formuen husstanden faktisk har i dag. Det er fastsatt grenser for hva en
vesentlig inntektsoppgang eller -nedgang er. Hvilket inntektsgrunnlag som blir brukt i din sak, er avhengig av opplysningene du gir i feltene under. Vi
gjør oppmerksom på at vi hvert år gjør en automatisk etterkontroll av inntektene i husstanden. Hvis etterkontrollen viser at bostøtten ble beregnet på
feil inntektsgrunnlag, kan støtten bli krevd tilbake. Det er derfor viktig at du gir riktige opplysninger om inntektene i husstanden.

2A Opplysninger om skattepliktige inntekter i husstanden
Har inntekten og/eller formuen i husstanden endret seg vesentlig siden siste skatteoppgjør?
Nei

Da innhenter vi husstandens inntekt og formue fra siste skatteoppgjør automatisk. Gå til 2D.

Ja

Har den skattepliktige inntekten/formuen i husstanden gått opp eller ned?

OPP. Da må du fylle ut 2B før du går videre til felt 2D.
NED. Da må du fylle ut 2C før du går videre til felt 2D.

Er du usikker på om inntekten har gått vesentlig opp, bør du fylle ut felt 2B.

2B Forventet inntekt og formue i år (skal bare fylles ut hvis inntekten og/eller formuen har gått opp)
Her skal du anslå hva husstandens skattepliktige inntekt og nettoformue vil bli i år. Du skal oppgi inntekten og formuen til alle over 15 år
i husstanden. Hvis du ikke oppgir noe i feltet for formue, så innhenter vi formuen fra siste skatteoppgjør automatisk.
Fødselsnummer (11 siffer)

Brutto skattepliktig inntekt i år

Nettoformue i år

Brutto skattepliktig inntekt kan være lønn, pensjon, stønad, næringsinntekt og annet før skatt.
Nettoformue er ligningsverdien av aksjer, bankinnskudd, bolig, bil og annet fratrukket gjeld.

2C Dagens inntekt og formue (skal bare fylles ut hvis inntekten og/eller formuen har gått ned)
Her skal du oppgi husstandens skattepliktige inntekt per måned og nettoformue per i dag. Du skal oppgi inntekten og formuen for alle over
15 år i husstanden. Hvis du ikke oppgir noe i feltet for formue, så innhenter vi formuen fra siste skatteoppgjør automatisk.
Fødselsnummer (11 siffer)

Bruttolønn per måned

Brutto pensjon/stønader
per md.

Andre inntekter per md.

Nettoformue i dag

Brutto skattepliktig inntekt kan være lønn, pensjon, stønad, næringsinntekt og annet før skatt.
Andre inntekter kan være næringsinntekt, utenlandsinntekt og annet.
Nettoformue er ligningsverdien av aksjer, bankinnskudd, bolig, bil og annet fratrukket gjeld.
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Husstandens skattefrie inntekter
Har husstanden lave skattepliktige inntekter, skal du i tillegg føre opp husstandens skattefrie inntekter/ytelser i feltet under. Skattefrie inntekter/
ytelser er ikke med i beregningen av bostøtte, men kan være relevante når vi skal vurdere sannsynligheten av inntektsnedgangen.
Fødselsnummer (11 siffer)

Type inntekt/ytelse

Inntekt siste måned

Fødselsnummer (11 siffer)

Type inntekt/ytelse

Inntekt siste måned

Skattefrie inntekter/ytelser kan være sosial stønad, studielån, stipend og annet.

2D Har noen i husstanden inntekter fra skattefri utleie?
NEI

Gå til 2E.

JA

Leieinntekt per måned:

2E Har noen i husstanden utenlandsk inntekt/formue som det ikke skattes for i Norge?
NEI

Gå til del 3.

JA

Fyll ut feltene under.

Du skal oppgi inntekt og formue i følge siste utenlandske skatteoppgjør. Oppgi inntekten/formuen i utenlandsk valuta.
Fødselsnummer (11 siffer)

Brutto utenlandsinntekt

Netto utenlandsformue

Del 3 / Boligen og boutgiftene
3A Opplysninger om boligen
Er boligen godkjent til
boligformål?

NEI

JA

Har boligen egen inngang, bad
og toalett, og mulighet for hvile
og matlaging?

Hvor mange kvadratmeter er boligen?

JA

Er boligen spesialtilpasset for deg
eller en annen i husstanden som
har funksjonshemming?

NEI

JA

NEI

Hvor mange rom har boligen (stuer/soverom)?

3B Faste utgifter på boligen
Kryss av for hva slags bolig du bor i, og fyll ut feltene som tilhører boligtypen. NB! Du skal kun krysse av for en boligtype.
Leid bolig
Borettslag
Selveid bolig i sameie

Leier du bolig gjennom kommunen?
Er oppvarming inkludert i husleien?

Ja
Ja

NEI
NEI

Er oppvarming inkludert i fellesutgiftene?

Ja

NEI

Husleie per måned

Fellesutgifter per måned

Aksjeleilighet
Obligasjonsleilighet
Gårds- og bruksnummer

Selveid bolig (enebolig)

Ev. festenummer

Eiendomsskatt per år

Festeavgift per år

3C Opplysninger om boliglån
Har du/dere utgifter til boliglån?

NEI

Gå til del 4.

Ja

Fyll ut feltene under.
Hvilket år kjøpte eller oppførte dere boligen?		

Kjøpsår/byggeår:

Hva kostet det å kjøpe eller oppføre boligen? 		

Kjøpesum/byggesum:

Hvor mye lånte du/dere for å kjøpe eller oppføre boligen? Lånesum:
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Boliglån
Du skal kun oppgi lån til kjøp, oppføring eller utbedring av boligen. Hvis du har startlån eller etableringslån fra kommunen, skal du oppgi
det her.
Långivers navn

Lånesum

Utbetalingstidspunkt
(år/md.)

Nedbetalingstid

Avdrag og renter per md.

Gebyr per måned

Du skal kun oppgi saksnummer om du har lån i Husbanken eller Innovasjon Norge.
Husbanken

Innovasjon Norge

Saksnummer

Saksnummer

Del 4 / Opplysninger du må dokumentere
Husbanken kan ikke behandle bostøttesøknaden om det mangler nødvendig dokumentasjon. For feltene vi nevner under, krever vi
dokumentasjon. Kryss av for hvilke felt du har fylt ut i skjemaet, og legg ved nødvendig dokumentasjon.
1E Student i arbeidsrettet tiltak

Studenter som mottar arbeidsavklaringspenger, trenger ikke å dokumentere noe. Andre studenter må dokumentere at de
deltar i et arbeidsrettet tiltak. Dokumentasjon kan være bekreftelse på utbetaling, kopi av vedtak eller annet.

1F Pensjon fra EU/EØS-land

Du må dokumentere hva slags type pensjon han/hun mottar.

2C Faktiske inntekter

Du må dokumentere alle inntekter og formue du har oppgitt i felt 2C.

2E Utenlandsk inntekt/formue

Legg ved kopi av siste årsoppgjør/skatteoppgjør eller lignende fra utlandet.

3A Spesialtilpasset bolig

Du må beskrive hvilke tiltak som er gjort for å tilpasse boligen til noen i husstanden.

3B Faste utgifter på boligen

Legg ved kopi av innbetalt husleie eller felleskostnader siste måned. Bor du i enebolig, må du dokumentere eventuell
eiendomsskatt og/eller festeavgift per år. Leier du bolig, skal du også legge ved kopi av husleiekontrakten.

3C Boliglån

Du må dokumentere opplysninger om lånesum, utbetalingstidspunkt, nedbetalingstid og hva du betaler per måned i avdrag,
renter og gebyr. Dokumentasjon kan være kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter eller kopi av siste nedbetalingsplan.

Del 5 / Underskrift
I denne delen skal du som søker om bostøtte, underskrive. Andre i husstanden over 18 år eller som fyller 18 år den måneden du søker om
bostøtte for, skal underskrive i felt 1C.

5A Hva innebærer det å underskrive?
Husbanken trenger mange opplysninger når vi behandler søknaden om bostøtte. Når du skriver under, gjør du følgende:
g Du samtykker i at Husbanken/kommunen kan bruke, lagre og
kontrollere opplysningene om deg fra søknaden, også de som
er taushetsbelagte.
g Du godkjenner at Husbanken/kommunen kan innhente, lagre
og bruke opplysninger om deg fra folkeregisteret (adresse og
husstandsmedlemmer), Skatteetaten (inntekt, formue, ligningsverdi av egen bolig, minstefradrag), NAV (ytelse og beløp),
Innovasjon Norge (boliglån), Husbanken (boliglån) og kom-

munen (husleie i enkelte kommuner). De fleste opplysningene
henter vi inn hver måned.
g Du godkjenner at søker kan få se opplysninger vi har innhentet
fra ulike registre.
g Du godkjenner at Husbanken hvert år kan etterkontrollere
inntektsgrunnlaget som vi har brukt i beregningen av bostøtte.

Dette bør du vite:

g Alle som behandler søknaden, følger reglene for taushetsplikt.

g Du kan kreve at Husbanken retter opplysninger du mener er feil.

g Opplysningene dine vil bli lagret også etter at kundeforholdet
er opphørt. Grunnen til det er at Husbanken har plikt til å arkivere sakene sine.

g Husbanken rapporterer hva du får i bostøtte til andre offentlige
organer som kommunen, NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten (selv om bostøtte ikke er skattepliktig).

g Du kan be om å få se opplysningene Husbanken har registrert
om deg. Da må du sende en skriftlig henvendelse til Husbanken,
Postboks 1404, 8002 Bodø.

g Husbanken kan kreve penger tilbake hvis du har fått for mye
bostøtte. Misbruk av bostøtte kan medføre strafferettslig ansvar.

5B Dato og underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige og fullstendige, og at jeg vet hva det innebærer å underskrive.
Dato
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