
 
 
 
         
 
   

Søknad om bostøtte for leietakere i 
kommunalt disponerte boliger. 
BKB  
 
Søknaden sendes boligkontoret i bydelen  

 

SØKER 
Søkers fødselsnummer (11 siffer):  

Søkers etternavn:                                                                     Fornavn:  

Boligadresse:                                                                           Postnr./sted:  

Sivilstand:  Enslig    Gift Samboer/registrert 
         partnerskap  Enke/enkemann  

 EKTEFELLE/SAMBOER    
 

Ektefelle/samboer/reg.partners fødselsnr. (11 siffer):  

Ektefelle/samboer/reg.partners etternavn/fornavn:  

BARN / ANDRE SOM BOR I BOLIGEN 

Antall barn/andre som bor i boligen :   Det må gis fullstendige opplysninger om barn og 
eventuelle andre personer som bor i boligen.   

                                                          BOUTGIFTER 
Husleie per måned ( inkl. garasjeleie dersom denne er en del av leieforholdet) :  
Utgifter til strøm, varmt vann og oppvarming skal ikke tas med. 

Mottar i dag støtte fra 
følgende ordninger : 

    Kommunalt  
        boligtilskudd  

Statlig  
bostøtte                      

 Saneringsstøtte 
 

Persontilskudd til             
leie 

PERSONOPPLYSNINGER BARN / ANDRE SOM BOR I BOLIGEN 

Fødselsnummer (11 siffer):   

Etternavn/fornavn:  

Fødselsnummer (11 siffer):   

Etternavn/fornavn:  

Fødselsnummer (11 siffer):  

Etternavn/fornavn:  

Fødselsnummer (11 siffer):  

Etternavn/fornavn:  

Er det flere personer som bor i boligen, benytt et ekstra skjema hvor søkers personnummer er påført i første linje.  

Merk : Alle som bor i boligen utgjør søkerens husstand.  Vennligst les og fyll ut baksiden av skjemaet!  
 
 

 



 
UTDRAG AV REGLENE 

Leietakere i boliger som eies eller disponeres av Oslo kommune kan søke. Søker skal ha søkt om statlig bostøtte 
fra Husbanken. Støtten er økonomisk behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, 
samlet inntekt, og antall personer i husstanden. Bostøtte ytes med 90 % av de boutgiftene som overstiger rimelig 
boutgift. Til grunn for utmålingen legges husstandens samlede bruttoinntekt (trygdeavgiftsgrunnlaget) ved siste 
kjente ligning. I særlige tilfeller kan løpende, dokumenterte inntekter legges til grunn. Vilkåret for dette er at du har 
hatt en betydelig inntektsreduksjon som både er ufrivillig og varig. Midlertidige stønader regnes normalt ikke som 
varig. Dersom du mener at du er berettiget til å få lagt løpende inntekt til grunn, må siste tre måneders lønns-
/trygdeslipp vedlegges søknaden.  
 
Boutgift er den til enhver tid gjeldende husleie, inkl. eventuell garasjeleie dersom denne er en del av leieforholdet.   
 
Som rimelig boutgift, regnes 15 % av en årlig inntekt til og med kr 50 000 for enslige og kr 80 000 for husstander 
på to personer, med tillegg av kr 10 000 per husstandsmedlem ut over to personer. Rimelig boutgift øker med 
økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr 10 000 i inntekt øker satsen for beregning av rimelig boutgift med 
ett prosentpoeng opp til en inntekt på kr 80 000 for enslige og kr 110 000 for husstander på to personer, med 
tillegg av kr 10 000 pr. husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen med ett prosentpoeng 
for hver påbegynt økning i inntekten på kr 5 000.  Vedtak om kommunal bostøtte kan påklages etter de 
alminnelige regler.  

EGENERKLÆRING 
Jeg samtykker i at opplysninger innhentes fra folkeregister, trygdeutbetalingsregister, ligningsregister, bostøtte-
register, og at det forøvrig foretas de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere opplysningene i 
søknaden.   
 
Jeg er kjent med at jeg har plikt til straks å melde fra til bydelen om endringer i økonomiske eller andre forhold 
som har betydning for omfanget av ytelsen. Forsømmelse kan medføre inndragning og krav om tilbakebetaling.  
Jeg er kjent med at sosialkontor eller andre relevante forvaltningsorgan kan underrettes om vedtak i denne sak,jfr 
forvaltningsloven §13b, nr. 5.   
 
Jeg er kjent med at dersom jeg med tilbakevirkende kraft blir tilstått ytelser fra folketrygden eller annen offentlig 
eller privat pensjonsordning, som skal gå til fradrag i den kommunale bostøtteordningen, vil den kommunale 
bostøtten utbetalt for samme tidsrom bli krevet tilbakebetalt. Jeg samtykker i at fradragsbeløpet i så fall overføres 
direkte fra folketrygden eller vedkommende pensjonsordning til kommunen.   
 
Jeg samtykker i at statlig bostøtte fra Husbanken blir overført til kommunen for avregning mot kommunal bostøtte.  
Jeg forplikter meg til å melde fra til bydelen hvis jeg flytter til annen bolig i bydelen, eller flytter fra bydelen eller ut 
av kommunen.  
                                       VEDLEGG TIL SØKNADEN - UNDERSKRIFT  
Vedlegg til søknaden:  
 
     Kopi av siste husleiegiro fra Boligbygg, bydel eller UNGBO.  
 
    Utskrift av siste likning/skatteoppgjør for alle som bor i boligen og er over 18 år. 
  
    Oppgave over nåværende, løpende brutto inntekt for alle som bor i boligen og er over 18 år.    
 
Statlig bostøtte:  
 

 Dersom du ikke mottar statlig bostøtte, må du samtidig med denne søknaden også levere utfylt søknad om  
     statlig bostøtte           
 
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 egenerklæring. 
 
……………………..                    ……………………………                                  …………………………………………………… 
Sted                                              Dato                                                                       Søkers underskrift  
 
 
……………………                     ……………………………                                   …………………………………………………….. 
Sted                                              Dato                                                                       Ektefelle/samboer/reg. partners underskrift  
For boligkontoret:   
 
     Husleie kontrollert              Skatteoppgjør / ligningsutskrift og løpende, brutto  inntekt mottatt                
     Søkt / mottar statlig bostøtte    
 
     Søknad registrert                   Dato …... / ……….…., ………………….……………………………  
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