Journalstempel:

Postadresse:
Telefonnr.:

Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen
55 56 65 76

Søknad om bostøtte (for beboere i kommunal bolig)
Søknaden gjelder både bostøtte fra Husbanken og bostøtte fra Bergen kommune.
OPPLYSNINGER OM BOLIGEN DU LEIER
Adresse :

Postnr:
Sted :

Fylles ut av kommunen
Termin – år

Bolig nummer

Kvm

Antall rom

Husleie

Innflyttet år

/

PERSONOPPLYSNINGER
Telefonnr:

Mobilnr:

Kontonummer:

Personer i husstanden

Fødselsnummer
(11 siffer)

Etternavn, Fornavn

Søker
Ektefelle/partner/samboer

Barn og andre voksne som bor
i leiligheten

SIVIL STATUS (dersom du har inngått partnerskap eller en annen form for ekteskapskontrakt (for

eksempel nikaah) krysser du av for gift)
Ugift

Samboer

Separert

Gift

Etterlatt

Skilt

HOVEDINNTEKT

Søker
Ektefelle/partner

Arbeid

Statsborgerskap/Oppholdsgrunnlag

Trygd Sos.hjelp Studielån Annet (spesifiser)

OVERSIKT OVER INNTEKTER OG UTGIFTER
Alle inntekter og utgifter må dokumenteres!
Inntekter/utgifter
per måned

Søker

Ektefelle/
samboer

Barn/andre i
husstanden
Født

Til internt bruk

HP

EF

BA

Født

Brutto lønn
Brutto trygd/AAP
Privat pensjon
Utenlandsinntekt
Barnebidrag/pensjon
Studielån/stipend
Kontantstøtte
Individstønad
Sosialhjelp/annet
- Skatt
- Barnebidrag
Nettoformue (inkl.
utenlandsformue)
Er det student(er) i husstanden?
Bor studentene hjemme hos foreldre?

Ja
Ja

Nei
Nei

Deltar studentene i arbeidsrettet tiltak?

Ja

Nei

Avtjener noen i husstanden verneplikt?

Ja

Nei

Har husstandens netto formue endret seg vesentlig siden siste skatteoppgjør?
Nei
Ja
Oppgi forventet netto formue i år:
Har husstandens kapitalinntekter endret seg vesentlig siden siste skatteoppgjør?
Nei
Ja
Anslå netto kapitalinntekter i år:

Hovedperson og ektefelle skal skrive under. Søknaden kan ikke behandles dersom det mangler underskrifter.
✓ Jeg godkjenner at kommunen/Husbanken kan bruke og lagre opplysningene om meg fra søknaden, og
fra innhentede opplysninger fra Skatteetaten, folkeregisteret, NAV, Lånekassen, Husbanken og Etat for
Boligforvaltning (EBF).
✓ Jeg er innforstått med at bostøtte fra Husbanken overføres til Bergen Kommune når jeg mottar
kommunal bostøtte.
Jeg bekrefter at opplysninger i skjemaet er riktige og fullstendige, og at jeg vet hva det innebærer å
underskrive. Kommunen/Husbanken kan kreve penger tilbake hvis du har fått for mye bostøtte. Uriktige
eller ufullstendige opplysninger kan medføre strafferettslig ansvar.

Dato

______________________________________
underskrift søker

____________________________________
underskrift ektefelle/samboer/registrert partner

Krav til søknad og dokumentasjon
Bostøtte innvilges kun etter skriftlig søknad som er tilstrekkelig dokumentert. Det er hovedperson på
leiekontrakten som skal være søker, mens de andre i husstanden skal påføres søknaden. Oppgi
fødselsnummer på alle medlemmer i husstanden.
Alle inntekter i husstanden må dokumenteres. Dersom husstandens formue eller kapitalinntekter har endret
seg siden siste skatteoppgjør er det viktig at du krysser av for dette.
Du er pliktig til umiddelbart å oppgi alle endringer som medfører at grunnlaget for beregning av bostøtte blir
endret. Dette kan være endringer i inntekt og formue eller endringer i hvor mange som bor i boligen. Dersom
Boligetaten senere blir kjent med at det har skjedd endringer som har betydning for vedtaket, vil det fattes
vedtak som går tilbake til den dato endringen skjedde. Det innebærer at du må betale tilbake differansen
mellom gammel bostøtte og ny bostøtte. Husbanken kan også kreve tilbakebetaling av den bostøtten du har
fått der.
Endringer i husleie vil vanligvis ikke medføre endring i den egenandelen som du skal betale. Boligetaten vil
da endre vedtaket slik at bostøttebeløpet øker, uten at du trenger å søke på nytt. Det vil også sendes melding
om den nye leien til Husbanken

Husk å melde fra om endringer
• husstandens inntekt, formue eller meldepliktige inntekter endrer seg
• en eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
• du/dere flytter til en ny bolig (da må du melde flytting til folkeregisteret og søke på nytt)
• du eller andre i husstanden blir student

Hvis du ikke gir beskjed om endringer, kan for mye utbetalt bostøtte bli krevd tilbake.
Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Bostøtte og personvern
Husbanken har hjemmel i bostøtteloven til å innhente opplysninger fra eksterne registre. Det hentes
opplysninger om adressen, boligen, husstanden, inntekten, formuen, type stønad/pensjon og beløp fra ulike
registre, blant annet Skatteetaten, folkeregisteret, NAV og matrikkelen. De fleste opplysningene hentes hver
måned.
For å kontrollere at husstanden har mottatt bostøtte på riktig grunnlag, kan det også innhentes ulike
opplysninger etter at søknaden er behandlet.
Personer over 18 år i husstanden din, vil få eget brev der vi informerer om at vi innhenter ulike
personopplysninger om dem.
Opplysninger om hvor mye bostøtte du får, kan bli utlevert til andre offentlige organer som kommunen, NAV,
Statistisk Sentralbyrå og Skatteetaten, selv om bostøtte ikke er skattepliktig. Alle som behandler søknaden om
bostøtte, følger reglene for taushetsplikt.
Du kan be om å få se opplysningene kommunen og Husbanken har registrert om deg, og kreve at vi retter
opplysninger som er feil. Du kan lese mer om Husbankens behandling av personopplysninger og hvordan du
tar kontakt på husbanken.no.

Alle som behandler søknaden har taushetsplikt

Den kommunale bostøtteordningen
Bystyret fattet i sak 13/95, vedtak om gjennomføring av en ny husleie- og bostøtteordning for kommunens
ordinære utleieboliger. Regelverket er senere justert i sak 147/97, sak 99/98, i sak 419/01, i sak 40/2000 og i
sak 1271/04. Justeringer av retningslinjene ble senest foretatt i byrådssak 279/17.
Søker plikter å bo i boligen det søkes om bostøtte for. Ved midlertidig opphold på institusjon el. kan det
gjøres unntak fra boplikten, men dersom oppholdet har en varighet på 6.mnd eller mer, er hovedregelen at
bostøtte avslås.
Bostøtte kan i utgangspunktet ikke gis for 2 leiligheter samtidig, men dersom sosialhjelp er eneste inntekt,
kan det under spesielle vilkår tilstås dekning av husleie for inntil 14 dager i forbindelse med bytte av bolig
internt i kommunen.
Dersom formuen er lavere nå enn ved sist kjente ligning kan dagens formue legges til grunn dersom
endringen er vesentlig og dersom det virker urimelig å ikke ta hensyn til reduksjonen. Ved en vurdering vil
Boligetaten legge vekt på årsaken til at formuen er redusert, er pengene brukt til dekning av husleie,
strømutgifter og lignende vil dette kunne godtas. Endringen må dokumenteres ved utskrift av ligning,
bankutskrifter, kvitteringer eller lignende, som viser ekstraordinære utgifter. Forskudd på arv/skifte med
livsarvinger, gir ikke grunnlag for at dagens formue kan legges til grunn.

Bostøtte fra Husbanken
Når du fyller ut dette søknadsskjemaet søker du både om bostøtte fra kommunen og bostøtte fra Husbanken.
Ved underskrift på søknaden gir du kommunen fullmakt til å kreve at den statlige bostøtten blir utbetalt til
Boligetaten som refusjon på den kommunale bostøtten som gis.
Dersom du skulle få avslag på bostøtte fra Husbanken vil likevel vedtaket du har fått fra Boligetaten gjelde,
det samme gjelder i motsatt fall, får du avslag på bostøtte fra kommunen vil du få utbetalt bostøtten fra
Husbanken direkte.
Du kan finne informasjon på Husbankens internettadresse: www.husbanken.no
Husbankens søknadsfrist er den 25. hver måned, dersom søknaden kommer inn etter søknadsfristen vil den
bli behandlet neste måned. Det er situasjonen den første i måneden du søker for som gjelder.

Søk elektronisk!
Du kan søke om bostøtte elektronisk på bergen.kommune.no/boligetaten. Du må logge deg inn med
elektronisk ID. Du må bo i Bergen og være registrert i folkeregisteret på adressen det søkes bostøtte til. Husk
at det bare er beboere i kommunale boliger som kan søke kommunal bostøtte.
Leier du privat eller eier en bolig, kan du søke om bostøtte på husbanken.no
Har du ikke elektronisk ID? Les mer om elektronisk ID og få hjelp til innlogging på norge.no

Dokumentasjon:
Dersom du ikke har en digital versjon av dokumentene, kan du ta et bilde med mobiltelefon, nettbrett eller
lignende, eller du kan skanne vedleggene for så å legge dem ved søknaden.

