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AVTALE OM UTBETALING AV BOSTØTTE

 Hva innebærer denne avtalen for deg?
 Ved å undertegne denne avtalen samtykker du til at Husbanken utbetaler bostøtten din til kommunen eller bydelen du 

bor i. Du/dere får støtte til boutgifter fra kommunen, enten som sosial stønad, kommunal bostøtte eller annen støtte. 
Den statlige bostøtten fra Husbanken blir derfor utbetalt til kommunen, som bruker den til å betale de boutgiftene du 
får støtte til. 

 Du får avregning fra kommunen
 Kommunen sender deg hver måned en avregning som viser hvor mye du har fått i statlig bostøtte fra Husbanken, og 

hvor mye du får i støtte fra kommunen. Hvis du får mer i statlig bostøtte enn i støtte fra kommunen, vil kommunen 
betale ut restbeløpet til deg. 

 Avtalens varighet
 Når kommunen ikke lenger gir deg støtte til boutgifter, opphører avtalen, og bostøtten blir igjen utbetalt til deg. Det er 

frivillig å inngå denne avtalen, og du kan når som helst avbryte avtalen ved å trekke samtykket ditt. Vær oppmerksom 
på at hvis du trekker samtykket ditt, så kan det få betydning for støtten du får utbetalt fra kommunen.

 Du vil få vedtak fra Husbanken
 Fra nå av vil altså bostøtten bli utbetalt til kommunen, mens du vil motta bostøttevedtakene. Du bør kontrollere at det 

er brukt riktige opplysninger i vedtaket. Du har plikt til å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer som kan 
ha betydning for beregningen av bostøtten. 

 Aktuelt regelverk
 Denne avtalen inngås med hjemmel i lov om bostøtte § 9. 

Avtale om at bostøtten fra Husbanken utbetales til kommunen

Avtale

Kommune/bydel Bostøttesøkers navnog

inngår avtale om at bostøtte fra Husbanken heretter utbetales til kommunen/bydelen. 

Får du mer i statlig bostøtte enn i kommunal støtte, skal kommunen utbetale restbeløpet til 

Du samtykker til at kommunen kan utlevere opplysninger om avtalen til Husbanken, og at Husbanken kan lagre 
opplysningene i bostøttesystemet. 

Søkers kontonummer (11 siffer)

Dato: Søkers underskrift Dato: Kommunens underskrift


