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Innledning 
Dette dokumentet forklarer funksjonaliteten i bostøttesystemet. Dokumentet sier ikke noe om 

kommunenes generelle arbeid med bostøtte. Hvis du har spørsmål til praktisering av regelverket må 

du lese Veileder i regelverk for HB 9.B.12. Du finner lenke til Veilederen i regelverk i venstremenyen i 

bostøttesystemet. 

Kommunens hovedoppgaver i bostøttesystemet 

Kommunens hovedoppgaver i bostøttesystemet er: 

- Behandle nye søknader – både elektroniske søknader og papirsøknader 

- Behandle endringer på eksisterende søknader - både elektroniske endringer og andre endringer 

- Følge med på Tidsplanen og vedlegg til Tidsplanen, og følge opp rapporter i henhold til disse. 

- Journalføre klager 

- Bistå søker med få levert en komplett klage og oversende denne til Husbanken 

 

Alle saker som har status R (Registrert) vedtas samtidig hver måned. Siste frist for kommunen til å 

behandle/registrere søknader fremgår av Tidsplanen. Vedtaksdato for hovedvedtaket fremgår også 

av Tidsplanen. 

 

NB! Saker som har status J (Journalført) når den maskinelle vedtaksjobben kjøres blir ikke vedtatt. 

Kommunen må ta ut rapport R08- Journalførte saker et par dager før systemet stenger og 

kontrollere at det ikke finnes noen søknader som ikke er behandlet, dvs saker med status Journalført.. 

Saker som videreføres automatisk til neste termin 

Saker med V03 avslag (avslag pga for høy inntekt) hvor det ikke er noen endringer på saken blir 

automatisk videreført til neste termin. Det fremgår av vedtaksbrevet at søker ikke behøver søke på 

nytt. Saker som har fått V03 avslag tre måneder etter hverandre blir ikke videreført, og det må søkes 

på nytt hvis søker mener husstanden er berettiget til bostøtte. Dette fremgår også av vedtaksbrevet. 

Saker med et positivt vedtak (V00) videreføres alltid automatisk til neste termin. 

Saker som ikke blir automatisk videreført 

-Saker som har fått V03 avslag tre måneder etter hverandre blir ikke videreført 

-Saker med V03 avslag hvor det er oppdaget en endring i folkeregistrert adresse blir ikke videreført. 

-Saker med andre avslagstyper blir ikke videreført. Andre avslagstyper er: V02, V04, V05, V09 og 

V11. 
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Integrasjon med eksterne registre 

Bostøttesystemet har en høy grad av maskinell saksbehandling. Systemet har integrasjon medt 

mange nasjonale registre, for eksempel: Folkeregisteret, Skatteetaten, Nav, Lånekassen, Matrikkelen, 

Statens innkrevingssentral (SI) og Kontaktregisteret hos Difi. 

Dette betyr i praksis at det er mange nødvendige opplysninger søker ikke behøver å dokumentere 

fordi de blir innhentet maskinelt fra andre registrere. I hovedsak er det det opplysninger knyttet til 

boligen og boutgiftene søker må dokumentere fordi disse ikke kan hentes fra et register. 

Hvis det er feil i registrene må søker ta kontakt med eier av registeret å få opplysningene rettet. Det 

gjelder både Folkeregisteret, inntekter som er innrapportert til Skatteetaten og opplysninger i 

Kontaktregisteret hos Difi.  Husbanken skal i minst mulig grad korrigere opplysninger i 

bostøttesystemet fordi det er feil i eksterne registre. 

 

Hvordan søke i systemveilederen? 

- Hvis du trykker på en tekst i innholdsfortegnelsen kommer du direkte til dette kapittelet 

- Du kan også søke i dokumentet ved å trykke: Ctrl F og skrive inn et søkeord 
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Ekstranettet 

Forsidemeldinger 

Når du logger deg på første gang kommer du til Forsidemeldinger på Ekstranettet. Her legger 

Husbanken ut meldinger til kommunene. Det er viktig at alle kommunale saksbehandlere leser disse 

meldingene da dette er en av de viktigste kanalene Husbanken har for å informere kommunene om 

endringer i systemet og regelverksendringer. 

Trykk på Bostøtte ikonet til venstre for å komme til bostøttesystemet. 

 

 

Startsiden for bostøttesystemet 
Når du logger deg på første gang kommer du til startsiden i bostøttesystemet. Startsiden viser 

skjermbilde for Lister under hovedmenyen Saker. 
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Menypunktet som er aktivt i hovedmenyen vises med en hvit strek under navnet. Undermenyen som 

er aktiv vises med grønn strek under navnet. I skjermbildet over er det Elektroniske søknader i 

menyen Saker/ LISTER som er aktiv. 

 

Bostøtte-knappen 

Bostøtte- knappen øverst i venstre hjørnet fungerer som en Hjem- knapp. Når du trykker på den 

kommer du tilbake til Oversikt terminer.  

 

Vi anbefaler at du ikke bruker pilene øverst i skjermbilde til å navigere i systemet. Disse pilene har 

vanlig nettleser funksjonalitet og er ikke en del av bostøttesystemet.  

 

Toppmenyen 
Toppmenyen har fem menyvalg: Saker, Rapporter, Administrasjon, Regnskap og Tilbakekrav.  

 

Menyvalgene vil omtales i den rekkefølgen de vises. 
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Saker 
Menypunktet Saker har to undermenyer: SØK FRAM SAK og LISTER. Menyen som er aktiv vises 

med en grønn strek under navnet. 

Søk fram sak 

Når du skal finne en bestemt sak velger du SØK FRAM SAK 

 

Du kan søke etter en bestemt sak ved å søke med familienummer (fødsel- og personnummer), 

PersonID eller navn.  

PersonID finnes øverst til høyre i søkers vedtaksbrev. 

Funksjonaliteten for å søke på navn er ikke så god. Hvis du prøver bør du skrive store bokstaver og 

starte med etternavnet. 

Personen du søker etter finnes ikke 

Hvis du søker etter en person som ikke finnes på en sak i din kommune får du følgende beskjed: 

 

 

Denne meldingen vises for tre forskjellige tilfeller: 

- Personen du søker etter finnes ikke i bostøttesystemet 



Side 11 

 

- Du får også denne meldingen hvis personen du søker etter finnes på en sak i en annen 

kommune. NB! Du har ikke tilgang til å se saker i andre kommuner 

- Personen du søker etter er biperson på en sak 

Du kan bare søke på hovedperson (søker) på en sak. Det er ikke mulig å søke på bipersoner. 

NB. Det skjer at biperson blir hovedperson og motsatt i samme husstand. Noen ganger har en 

biperson hatt egen søknad tidligere. 

Oversikt terminer 

Når du har søkt fram en sak kommer du til Oversikt terminer for denne saken. Du får da opp et 

skjermbilde som viser alle tidligere vedtatte terminer (måneder) for denne saken. 

 

Periode 

Viser hvilke terminer (måneder) vedtaket gjelder for.  

 

Type 

Bostøttesystemet har disse sakstypene: 

Type Forklaring 

Ordinær Saker som er registrert av kommunen eller 

maskinelt kopiert av systemet 

Ordinær Elektronisk Elektronisk søknad 

Ordinær Elektronisk endret Elektronisk endring av eksisterende sak 

Etterbehandling Søknader som er behandlet av Husbanken etter 

at hovedvedtaket for måneden er fattet 

Klage Klage 
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Klagenemnd Klagen er behandlet i Husbankens klagenemnd 

Ny beregning <dato> Saker som har fått et nytt vedtak pga en 

korreksjon i den månedlige inntekten 

Tilbakekrav <dato> Saker som har fått et nytt vedtak pga av feil 

opplysninger i saken, for eks søker er ikke 

bosatt i boligen eller har ikke oppgitt samboer 

eller ektefelle på søknaden. 

Etterkontroll, inntekt <dato> Saker som har fått et nytt vedtak etter at 

meldepliktige inntekter er kontrollert 

 

Kolonne: Ny 

Hvis søknaden er ny eller registrert inn på nytt, f.eks. hvis søker har flyttet til ny bolig, står det Ja i 

denne kolonnen 

 

Status 

Bostøtte systemet har fire statuser:  

Journalført (J): Saken er journalført, men ikke ferdigbehandlet av kommunen 

Feil (F):    Saken er ferdigbehandlet, men det er feil eller mangler i saken 

Registrert (R):  Saken er ferdigbehandlet og vil bli vedtatt maskinelt når hovedvedtaket kjøres (se 

Tidsplanen) 

Vedtatt (V):       Saken er vedtatt  

 

Ytelse pr mnd. 

Her vises hvilket beløp som er utbetalt per måned når søker har fått et positivt vedtak. 

Hvis søker har fått avslag vises det med følgende avslagskoder: V02, V03, V04, V05, V09 og EV48. 

 

Oversikt over avslagskoder: 

V02 - Ingen støtteberettigede 

V03 - For høy inntekt ift boutgift 

V04 - Boligen utenfor ordningen 

V05 – Ikke i folkereg. på sit-dato 

V09 – Manglende opplysninger  

V11 – Hovedperson er død 

V48 – Biperson ikke bosatt på søknadsadresse  

  



Side 13 

 

En måned (termin) kan ha mange vedtak 

En måned kan ha vedtak fra Ny beregning, Etterkontroll og klagebehandling i tillegg til det ordinære 

vedtaket. I Oversikt terminer vises da det siste vedtaket for måneden, og måneden er markert med en 

hake. 

For å se alle vedtakene for denne måneden må du trykke på haken.  

 

Eksempel på sak som har krav fra både Ny beregning og Etterkontroll av 

meldepliktige inntekter 

 

Forklaring til hva som har skjedd på termin 04/2017 – april måned 

- Det er innvilget bostøtte på 4 078 kr i det ordinære månedlige vedtaket 
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- Det er senere innhentet en korrigert månedsinntekt og fattet et nytt vedtak, Ny beregning, den 

12.03.2018 på 1 671 kr. Søker har derfor fått for mye bostøtte utbetalt og må betale tilbake 

2 407 kr. (4078 – 1 671 = 2 407) 

 

- Etterkontroll av meldepliktige inntekter for skatteåret 2017 utført den 04.12.2019, viser at 

søker hadde høyere inntekter enn tidligere oppgitt, og hadde derfor ikke krav på bostøtte for 

denne måneden (V03 avslag). Søker fikk derfor vedtak om å betale tilbake 1 671 kr. 

 

- Søker klaget på dette vedtaket og fikk medhold i klagen. Riktig vedtak for terminen er 1 671 kr.  

 

- Søker får derfor ikke et krav fra etterkontrollen, men har fortsatt et krav fra Ny beregning på 

2 407 kr. 

 

Notat 

Her vises notat som er skrevet på saken. Du kan lese notatet ved å holde markøren over Vis notat. 

 
Du kan også lese notatet i Vis sak skjermbilde. 

NB. Husbanken får ikke automatisk beskjed hvis du har skrevet et notat på saken. Det blir heller ikke 

lest ved maskinell behandling av saken. Beskjeder til Husbanken i en konkret sak må gis ved å 

kontakte Husbanken.  

 

Bruk notatet til å fortelle om endringer som er gjort på søknaden og kontakt du har hatt med søker. 

Personvern: Hver oppmerksom på at søker kan be om å få en utskrift av hva som er skrevet på 

notatet så tenkt igjennom hva du skriver. 
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Saker med et aktivt tilbakekrav 

Hvis søker har et aktivt tilbakekrav (krav om å betale tilbake feilutbetalt bostøtte) vises det i dette 

skjermbilde. 

Beløpet som vises under Oversikt terminer er restkravet. 

Husbanken bruker Statens Innkrevingssentral (SI) som innkrever. Dette kravet er sendt til SI 

Du kommer direkte til denne saken i Tilbakekravsystemet hvis du trykker på den blå lenken: Overfør 

til SI 

For mer detaljer om tilbakekrav, se kapittelet om Tilbakekrav. 

 

Vis sak 

Trykk på Vis sak til høyre i tabellen hvis du ønsker å se detaljer på den enkelte termin. Du kommer 

da inn i Vis sak bildet 

 

Vis vedtatt sak 
Vis sak for en vedtatt sak viser alle opplysninger som ligger til grunn for vedtaket. 

Velg den terminen du ønsker å se på og trykk på Vis sak i kolonnen til høyre. 
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Trykk på Vis detaljer hvis du ønsker å se alle inntektsopplysninger på saken. 

 

Inntektsgrunnlaget består av månedlige inntekter som er innrapportert til Skatteetaten gjennom a-

ordningen, og meldepliktige inntekter som søker selv skal oppgi. Hvis søker ikke gjør et eget anslag 

av meldepliktige inntekter brukes inntektene fra siste skatteoppgjør. 

Månedlige inntekter fra a-ordningen. 

Alle som utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser skal innrapportere dette til a-ordningen hos 

Skatteetaten hver måned. Plikten til å innrapportere inntekt til Skatteetaten fremgår av A-

opplysningsloven. 

Husbanken henter inntektstall fra Skatteetaten hver måned før vedtak. 

Hvis det er rapportert feil inntekt skal den (arbeidsgiver/Nav/kommune) som har rapportert feil rette 

opp dette ved å sende en korreksjonsmelding til a-ordningen. Søker må ta kontakt med arbeidsgiver 

eller Nav/kommune og be om at inntekten korrigeres hvis de mener den er feil. 

 

Meldepliktige inntekter 

Meldepliktige inntekter er inntekter som inngår i inntektsgrunnlaget, men som ikke kan innhentes fra 

a-ordningen. De meldepliktige inntektene er: netto formue, formuesverdi primærbolig, kapitalinntekt, 

næringsinntekt og utenlandsinntekt, Dersom søker ikke opplyser om slike inntekter blir inntektene fra 

siste skatteoppgjør lagt til grunn i beregningen. 

 

Meldepliktige inntekter skal oppgis og registreres som årsbeløp, men blir omregnet til 

månedsinntekter i bostøttesystemet. 
 

Beregning av bostøtte 

Det er den omregnede inntekten som inngår i beregning av egenandelen 
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I eksemplet under er bostøtten beregnet for en husstand med 5 personer, slik at omregningsfaktoren 

er 1,4. Månedsinntekten (21 600 kr) omgjøres til en årsinntekt og deles med omregningsfaktoren. 

Egenandelen beregnes ut ifra den omregnede inntekten som i dette eksempelet blir 185 143 kr. 

 

Avslagskoder 

Oversikt over avslagskoder: 

V02 - Ingen støtteberettigede 

V03 - For høy inntekt ift boutgift 

V04 - Boligen utenfor ordningen 

V05 – Ikke i folkereg. på sit-dato 

V09 – Manglende opplysninger  

V11 – Hovedperson er død 

V48 – Biperson ikke bosatt på søknadsadresse  

 

Avslagskode V09 og V48 resulterer i et avvisningsvedtak. Søknaden kan ikke behandles da den er 

mangelfull eller har feil opplysninger. 

Vedtaksbrev lagret på saken 

Du kan lese vedtaksbrevet som er sendt til søker ved å trykke på den blå lenken i skjermbilde Vis sak. 

Dette gjelder for vedtak på saker fra juni 2015 og nyere. 

 

Informasjon om utbetaling – Reskontro 

GJELD: Når et beløp vises som gjeld er dette Husbankens gjeld til søker. Søker har fått innvilget 

bostøtte med 5 883 kr. 
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MOTREGNING_UT: I dette tilfelle så har søker et eksisterende krav på andre terminer slik at 2 605 kr 

av det innvilgede beløpet har blitt benyttet til å nedbetale på kravet. Det vises som MOTREGNET_UT 

UTBETALING: 3 278 kr ( 5 883- 2 605) av det innvilgende beløp er utbetalt til søkers konto den 

19.06.2020 

 

 

 

Les mer om dette under kapittelet om Reskontro. 

Utsendelse av vedtaksbrev 
Vedtaksbrev blir sendt ut på tre forskjellige måter: 

- Søkere som har opprettet en sikker digitalpostkasse (SDP) får brevet sendt dit. 

- Søkere som har reservert seg mot digital post får vedtaksbrevet tilsendt på papir 

- Søkere som har verge får vedtaksbrevet tilsendt på papir 

- Søkere som ikke har reservert seg og som ikke har opprettet en sikker digital postkasse (SDP) får           

vedtaksbrevet sendt elektronisk til meldingsboksen på husbanken.no. 

Søker må logge seg inn på husbanken.no og lese vedtaksbrevet i meldingsboksen. 

 

Alle søkere har anledning til å lese vedtaksbrevet sitt i meldingsboksen på husbanken.no selv om de 

har fått vedtaksbrevet tilsendt på papir eller til sin digitale postkasse. 

Brev sendt til meldingsboks 

 

 

Søker blir varslet med epost om at han har ny post fra Husbanken. 

Søker må logge seg inn på husbanken.no og lese vedtaksbrevet i meldingsboksen. 
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Hvis søker ikke har lest vedtaksbrevet innen en uke blir han varslet på nytt både med epost og sms. 

 

Eksempel på sak hvor søker ikke har lest vedtaksbrevet i meldingsboksen

 

 

Brev sendt til Sikker Digital postkasse (SDP) 

 

Vi kan ikke se i bostøttesystemet om søker har lest vedtaksbrevet i sin digitale postkasse. Det er fordi 

det ikke er en integrasjon fra Sikker Digital Post tilbake til bostøttesystemet. 

 

I eksemplet vist under har søker lest vedtaksbrevet i Meldingsboksen selv om han også har fått 

brevet i sin digitale postkasse. Da kan vi se at brevet er lest. 

 

 

Brev sendt på papir 

Søkere som har verge eller har reservert seg mot digital post får vedtaksbrevet tilsendt på papir. 
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Når vedtaksbrevet er sendt på papir vises søkers navn og adresse under Sendt til i brevtabellen.

 

 

Lister 
Under menyen Lister er det fem predefinerte søk (rapporter): Elektroniske søknader, Siste saker, 

Journalførte saker, Journalførte klager og Saker med feil og mangler. Velg listen du ønsker å se og 

trykk på Hent liste  

 

Elektroniske søknader 

Listen viser alle elektroniske søknader for inneværende termin og neste termin. Saker som har 

status R er ferdigbehandlet. Saker som har status J er ikke behandlet.  

NB. Du kan ikke behandle sakene for neste termin selv om de er synlig i listen. Du må vente til 

systemet er åpnet for neste termin. Se Tidsplanen. 
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Siste frist for å ferdigbehandle elektroniske søknader vises i kolonnen for Frist. Fristen fremgår også 

av Tidsplanen. 

Når du skal behandle en elektronisk søknad bør du først se på oversikt terminer. Der kan du se 

tidligere søknader og se om det er skrevet Notat på saken som kan være relevant for den nye 

søknaden. 

 

Siste saker 

 Listen Siste saker viser de siste sakene du har behandlet eller gjort oppslag på. 

  

Velg den saken du ønsker å se på ved å trykke på Oversikt terminer. Da kommer du til Oversikt 

terminer for denne saken. 

 

Journalførte saker 

Listen Journalførte saker viser alle saker for inneværende termin som har status Journalført. Listen 

viser både søknader som er elektronisk levert og papirsøknader som er journalført av kommunen. 

Kommunen må behandle alle Journalførte saker før systemet stenger og sakene skal vedtas. Dato for 

siste frist for å behandle søknader fremgår av Tidsplanen. 
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Rapport R08 Journalførte saker viser de samme sakene som listen Journalførte saker. 

 

 

Journalførte klager 

Denne listen viser alle klager med status journalført, dvs klager som er mottatt men ikke behandlet. 

Listen viser om klager er journalført av kommunen eller Husbanken. 

Hensikten med listen er at kommunen skal kunne følge opp klager som er journalført av kommunen, 

men ikke sendt til Husbanken. 
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Saker med feil og mangler 

 

Her vises saker som er registrert med feil og mangler. Hensikten med listen er at kommunen skal 

følge opp disse sakene og etterspørre manglende dokumentasjon. Saker som er registrert med feil og 

mangler nå saken vedtas vil få et V09 vedtak (avvisningsvedtak). 

 

Du finner de samme sakene ved å ta ut rapport R02- Feilliste ved registrering. 

Rapporter 
Trykk på Rapporter i Toppmenyen 

 

Kommunen har tilgang til en rekke rapporter. Noen av rapportene skal kommunen ta ut hver måned. 

Hvilke fremkommer av Tidsplanen. 

Vedlegg til Tidsplanen, HB 9.C.23 forklarer hvilke rapporter kommunen skal ta ut, og hva som 

forventes at kommunen skal gjøre med den enkelte rapport. 
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Den viktigste rapporten er R08- Journalført men ikke behandlet. Saker som har status journalført når 

vedtaket kjøres blir ikke vedtatt. Se tidsplanen for å finne siste frist for å ferdigregistrere sakene. 

Andre rapporter kan kommunene benytte i arbeidet med kontroll og kvalitetssikring av sakene. Vi 

anbefaler at dere gjør dere godt kjent med rapportene. 

 

Administrasjon  

 

 

Kommuneopplysninger 

Du finner Kommunebildet under fanen for administrasjon. 

 

I dette skjermbilde skal kommunen vedlikeholde opplysninger om kommunen. Det er viktig at alle 

opplysningene er korrekte til enhver tid. 

 

Kommunen har ansvaret for å vedlikeholde følgende opplysninger: 

- kommunale avgifter 

- kommunens kontonummer og kontohavers adresse 

- Bostøttekontorets navn, besøksadresse, postadresse, telefonnummer og e-postadresse 

- Kontaktinformasjon om saksbehandlerne, legg inn direkte telefonnummer slik at Husbankens 

saksbehandlere lett kan komme i kontakt med dere. 

 

Ønsker du å korrigere noen opplysninger i kommunebildet må du trykke på Endre-knappen nederst til 

høyre i skjermbilde. 
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Reskontro 
Reskontroen viser alle utbetalinger og krav per termin på en sak.  

Velg fra nedtrekksmenyen for å søke frem en sak.  

Du kommer også til reskontrobilde hvis du står i bilde for Oversikt terminer på saken og trykker på  

Vis reskontro. 

NB: Månedlige vedtak fra før januar 2017 vises ikke i Reskontroen. 

 

 

 

Begreper i Reskontroen 

GJELD: når vi fatter et positivt vedtak om bostøtte vises dette som GJELD i Reskontroen. Dette er 

Husbankens gjeld til søker som vi skal utbetale. «Gjeld» betyr derfor et positivt vedtak. 

FORDRING: når vi har fattet et vedtak om et krav fra Ny beregning eller Etterkontroll av meldepliktige 

inntekter vises dette som en fordring i Reskontroen – dette er penger som søker skyldes oss. 

Fordring= krav 

MOTREGNING_UT: dette er penger som tas fra en termin med innvilget bostøtte for å betale et krav 

(fordring) på en annen termin 

MOTREGNING_INN: dette er penger brukes til å nedbetale en termin med krav – dette beløpet er 

hentet fra en termin med utbetaling 

 

På noen terminer står det AVREGNING i stedet for MOTREGNING. Motregning og avregning betyr 

det samme. 
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I eksemplet under vises en sak med innvilget bostøtte for juni og juli 2021. 

 

For å se detaljer om utbetalingen må du trykke på hakene til høyre i skjermbildet. 

Reskontro – Vis detaljer 

Eksempel på ordinær sak med utbetaling 

 

Eksempel på sak med krav fra Ny beregning og motregning 

Søker hadde er krav på 4 097 kr fra januar 2020 da bostøtte for april måned ble vedtatt. 

Hele bostøtten for april måned er benyttet til å betale på kravet for januar måned. 

Deler av bostøtten for mai måned, 1 246 kr, er benyttet til å betale kravet for januar termin. 1 605 kr 

av innvilget bostøtte for mai er utbetalt til søker 
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Eksempel på sak fra etterkontroll av meldepliktige inntekter for 2017 

 

Søker har krav fra etterkontroll av meldepliktige inntekter for 2017. Kravet er oversendt til Statens 

Innkrevingssentral (SI). Søker har løpende bostøtte. Husbanken motregner ikke løpende bostøtte mot 

krav som er hos SI.  

Når vi ser på detaljer på en termin så ser vi at sakstypen er Etterkontroll og det fremgår at kravet 

behandles av SI. 
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Tilbakekrav 
Kommunen har kun lesetilgang i tilbakekravsystemet. 

Trykk på Tilbakekrav i toppmenyen for å komme til tilbakekravs applikasjonen. 

 

Lister 

Trykk på Lister i venstremenyen for å finne saker i din kommune 

 

 

Velg fra menyen «Nåværende status på saken» hvilke saker du ønsker å se og trykk på Søk 

Hvis du trykker på Søk uten å velge en status får du se alle saker i kommunen uavhengig av status 

på saken. 

 

Lister/Nåværende status på saken  

Innkreves: Saker som har status Innkreves er aktive krav hvor søker skal betalte tilbake. Alle krav 

med status Innkreves er sendt til SI for innkreving. 
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Vedtatt: Saker med status Vedtatt vil endre status til Innkreves automatisk hvis det ikke mottas en 

klage innen klagefristen, og kravet vil bli sendt til SI 

Avsluttet før vedtak: Dette er saker som har fått medhold i Innsigelsen og kravet er frafalt. 

Avsluttet medhold i klage: Dette er saker som har fått medhold i klage slik at hele kravet er frafalt 

Avsluttet innfridd: Dette er saker kravet er innbetalt eller avskrevet. 

De øvrige statuser viser saker som er under behandling hos Husbanken i forskjellige stadier. 

Hvor mye gjenstår å betale på kravet? 

For å se restkrav på saker med status Innkreves huker du av for Innkreves. Kolonnen Restkrav viser 
hvor mye som gjenstår å betale på det enkelte krav. 
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Hurtigmeny 
Under hurtigmenyen i venstremenyen finner du lenker til mye brukt relevant informasjon 

 

 

Bostøttekalkulator 

Du kommer direkte til Bostøttekalkulatoren ved å trykke på lenken i venstremenyen. 

Kalkulatoren viser bostøtteberegningen ut i fra dagens satser. Du kan ikke bruke kalkulatoren til å 

beregne bostøtte for en tidligere termin. 

 

Ekstranettet 

Du kommer tilbake til Ekstranettet ved å trykke på lenken i venstremenyen. 

Husbanken legger ut meldinger på Ekstranettet. Det er viktig at du som saksbehandler leser alle 

meldinger som blir lagt ut her. Meldingene på Ekstranettet er en av de viktigste kanalene Husbanken 

har for å gi informasjon til kommunene. 

Regelverk 

Du kommer direkte til regelverk ved å trykke på lenken til Regelverk i venstremenyen. 
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Her vises en oversikt over alle relevante bostøtte dokumenter.

 

Tidsplanen 

Du kommer til Tidsplanen ved å trykke på lenken til Tidsplan i venstremenyen. 

Tidsplanen gir oversikt over viktige datoer og aktiviteter. Det er viktig at kommunene følger med på 

Tidsplanen og utfører oppgavene i henhold til denne. 

 

Veileder regelverk 

Du kommer til veilederen for bostøtte regelverk som ved å trykke på lenken i venstremenyen. 

Veilederen er for kommunale saksbehandlere. Den gir en oversikt over de forhold som bør vurderes 

ved behandling av søknad om bostøtte. 

 

Veileder for Min bostøtte 

Du kommer til veilederen for Min bostøtte som ved å trykke på lenken i venstremenyen. Min bostøtte 

gir veiledning i bruk av e-søknaden og selvbetjeningsløsningen. 

 

Grenseverdier 

Du kommer til skjermbilde for viktige «grenseverdier» ved å trykke på lenken Grenseverdier i 

venstremenyen. 

Dette skjermbildet viser øvre inntektsgrense per måned, og øvre grense for godkjente boutgifter for 

husstander med forskjellig antall personer i de forskjellige kommunegruppene. 

Skjermbildet viser øvre inntektsgrense og øvre grense for godkjent boutgifter for nåværende termin. 

Hvis du vil se grensene for en tidligere termin må du endre termin/år øverst i skjermbilde. 

Hvis søker er ung ufør, enslig alderspensjonist og/eller bor i spesialtilpasset bolig må du huke av for 

dette for å få oppgitt korrekte tall. 

Utfyllende opplysninger om grenseverdier er omtalt i HB 9.B.6.1 og HB 9.B.6.2 . 
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Beregning av egenandel 

 

Du kan også bruke dette skjermbilde til å vise utregning av egenandelen hvis du får spørsmål om 

dette. For å få riktig beregning av egenandelen må du velge antall personer i husstand, og om søker 

er ung ufør eller enslig alderspensjonist. 

Tast inn inntekt per måned og trykk på Oppdater egenandel 

 

Egenandelen varierer med inntekt, antall personer i husstanden og om noen i husstanden en ung ufør 

eller enslig alderspensjonist. Beregning av egenandelen er uavhengig av kommunegruppe. 

Det er den omregnede inntekten som brukes i egenandelsberegningen. 

 

Opplæringsvideoer og Webinarer 

Trykk på lenken og du kommer til en side som viser opplæringsvideoer og Webinarer. 

 

 

 



HB 9.C.22 Side 34 

 

Registrering av ny søknad (papirsøknad) 
Du starter registrering av en ny søknad ved å trykke på Ny sak i venstremenyen 

 

 

Som hovedregel skal du registrere søknaden slik den er fylt ut i søknadsskjemaet. Du kan ikke gjøre 

endringer på søknaden uten å varsle søker. 

 

Hvis du forstår at søker har fylt ut søknaden feil eller glemt å gi nødvendige opplysninger bør du 

prøve å innhente korrekte opplysninger jfr. Forvaltningsloven §11 om veiledningsplikt.  

 

Hjelpetekster 

Systemet har hjelpetekster til de fleste registreringsfeltene. Symbolet for hjelpetekst er et 

spørsmålstegn. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med veiledningen i hjelpetekstene.  
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Saker uten kontonummer 

Når det registreres en ny søknad uten kontonummer blir det automatisk sendt ut et brev til søker hvor 

vi ber om kontonummer.  

Brevet som sendes ut automatisk til søker har denne teksten: 

 

 

Søkere som ikke har mulighet til å få konto i bank må si fra til kommunen om det.  

Saksbehandler i kommunen må da gå inn i Konto/adressebildet i venstremenyen og svare Nei på 

spørsmålet om søker har mulighet til å få konto i bank.

 

Når det er svart Nei på spørsmålet om søker har mulighet til å få konto i bank blir bostøtte utbetalt til 

Betalingskortet. Betalingskortet sendes rekommandert til søker. Pin kode sendes i eget brev. 

 

Søkere som ikke har mulighet til å få konto i bank må si fra til kommunen om det. Da kan de få 

bostøtten utbetalt på et Betalingskort. Dette er et statlig betalingskort. Les mer om dette her: 

Betalingskort - DFØ (dfo.no) 

 

https://dfo.no/betalingskort
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Rapport R26 – Saker uten kontonummer for innværende termin 

Når det nærmer seg dato for vedtak må du ta ut rapport R26 og se om det fortsatt finnes saker uten 

kontonummer.  

 

 

 

Rapporten viser saker uten kontonummer. Husbanken ønsker at saksbehandler i kommunen 

kontakter søker og prøver å innhente et kontonummer i de sakene som vil få bostøtten utbetalt på 

Utbetalingsgiro. Det er vanskelig for søkere å få hevet giroen etter av avtalen med post i butikk er 

opphørt. Søker må kontakte banken sin for å få hevet utbetalingsgiroen, og det er vanskelig hvis de 

ikke har en konto. 

 

Sak med verge 

Saker med mangelfull digital vergefullmakt 

Det er et absolutt krav at det i nye digitale vergefullmakter står at vergen kan representere søker i 

saker som gjelder «Husbanken – Bostøtte».  

 

Vi opplever at verger sender inn nye digitale vergefullmakter der «Husbanken – Bostøtte» ikke er 

nevnt i fullmakten. Dette til tross for at vergen har fullmakt til å representere søker i mange andre 

økonomiske og sosiale forhold.  

 

Vi har derfor laget en ny funksjonalitet for saker med mangelfulle digitale vergefullmakter. Det er nå 

mulig å journalføre sakene og huke av for at den digital vergefullmakten er mangelfull. Da går det 

automatisk ut et brev til vergen som sier at fullmakten må utvides til også å gjelde «Husbanken – 
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Bostøtte». For å journalføre slike saker, må du bruke lenken «Journalfør» i venstremenyen i 

bostøttesystemet.   

 

 

Brevet som sendes ut maskinelt har denne teksten: 

 

 

For å følge opp disse sakene kan du ta ut apport R13- Saker med mangelfull digital vergefullmakt. 

 

Verifisere digital vergefullmakt 

I 2022 vil dere motta både gamle og nye fullmakter. Den nye funksjonaliteten gjelder kun nye 

digitale vergefullmakter.  

 

Når du får inn en ny digital vergefullmakt, skal den verifiseres digitalt. Da trenger du søkers navn + en 

kode som står på fullmakten. Husk at det er opplysningene i det digitale registeret som gjelder hvis 

det er avvik mellom innsendt fullmakt og registeret. Det er heller ikke et krav at vergen legger med 
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kopi av fullmakten – det holder at de opplyser om koden. Da har du nok informasjon til å sjekke om 

vergen har gyldig fullmakt. Adressen til verifiseringsløsningen står i fullmakten, og det ligger også 

lenke på husbanken.no. 

Personer på søknaden 

Alle som bor i boligen skal oppgis på søknaden, uavhengig av om de er i slekt eller ikke. Dette kalles 

en husstand. Det skal bare sendes inn én søknad per husstand.  

Barn med delt fast bosted skal også oppgis på søknaden uavhengig av hvor mye barnet faktisk bor i 

boligen. 

 

Unntaket er personer som bor i bokollektiv. Disse kan sende en søknad per person. Les mer om 

bokollektiv på side 

 

Adresser på saken 

Et av de viktigste forholdene som må være oppfylt for å være berettiget til bostøtte er at søker er 

bosatt på adressen det søkes bostøtte for. 

 

Bostedsadresse er den adressen søker er registrert som bosatt på i folkeregisteret på situasjonsdato. 

Situasjonsdato er den 1. i måneden det søkers bostøtte for. Hvis adressen som er oppgitt på 

søknaden ikke stemmer med adressen i folkeregisteret som vises frem i systemet skal du svare Nei 

på spørsmålet om adressen er lik. Søker vil da få et 05 – avslag, dvs avslag pga. feil adresse. 

 

Overstyre adresse i folkeregisteret 

Husbanken har anledning til å overstyre adressen i folkeregisteret, men vi ønsker å gjøre dette i minst 

mulig grad. Det er søkers ansvar å melde flytting i henhold til Lov om folkeregister § 7: Den som 

endrer bosted i Norge, plikter innen 8 dager etter flyttingen å melde dette til Skattekontoret. 
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Ta kontakt med Husbanken hvis det du mener det er behov for å overstyre adressen. 

Adressen kan bare overstyres for en måned om gangen. 

Saker hvor adressen er overstyrt blir automatisk satt tilbake til status Journalført neste måned. Disse 

sakene vises på rapport R08 som Driftsjobb Nullstill_freg.  

 

 

 

Saksbehandler i kommunen må behandle søknaden på nytt for å kontrollere at søker har meldt 

adresseendring til folkeregisteret slik at adressen som vises i bostøttesystemet er lik 

søknadsadressen. Det skal svares Ja/Nei på om adressen nå er lik, og saken skal registreres ferdig 

slik at den får status Registrert. 

 

Barn med delt fast bosted         

Et barn med delt fast bosted har to adresser i folkeregisteret. En bostedsadresse og en delt fast 

adresse. 

Husbanken innhenter begge adressene fra folkeregisteret, og viser de frem i bostøttesystemet. Det er 

den adressen som er lik med søkers adresse (søknadsadressen) som vil bli brukt på saken. Denne 

adressen er markert med en hake. 

Adressen som ikke brukes er ikke markert, og vises med lysere skrift. 

 

Eksempel 1: Sak hvor barnets delte faste adresse vil bli brukt på saken 

Søker (forelder nr 1) har bostedsadresse Kirkeveien 20 i folkeregisteret. 

Barnet har delt fast bosted. Barnets bostedsadressen er Storgaten 1, og den delte faste adressen er 

Kirkeveien 20. 

I denne saken er det barnets delte faste adresse: Kirkeveien 20, som vil bli brukt på saken da denne 

er lik søkers adresse. Denne adressen er markert med en hake. Adressen som ikke brukes, 

Storgaten 1 er ikke markert, og vises med lysere skrift. 
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Kommunen skal sjekke at riktig adresse er markert, og svare Ja på spørsmålet om adressen er lik, 

hvis den er lik søknadsadressen. 

 

 

Hvis ingen av de to adressene er lik med adressen til søker (søknadsadressen) skal det svares Nei 

på spørsmålet om adressen er lik. 

 

Eksempel 2: Sak hvor barnets bostedsadresse vil bli brukt på saken  

Søker (forelder nr 2) har bostedsadresse Storgaten 1 i folkeregisteret. 

Barnet har delt fast bosted. Bostedsadressen til barnet er Storgaten 1, og den delte faste adressen er 

Kirkeveien 20. 

I denne saken er det barnets bostedsadresse, Storgaten 1, som vil bli brukt på saken da denne er lik 

med søkers adresse. 

Denne adressen er markert med en hake , og det skal svares Ja på spørsmål om adressen er lik 

søknadsadressen. 
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I dette eksemplet har forelder og barn har samme bostedsadresse. Dette er en ordinær sak og 

barnets bostedsadresse blir brukt i beregningen. Det eneste som er nytt i forhold til tidligere er at 

barnets delte faste adresse også vises i skjermbilde. 

 

Kommunen skal sjekke at riktig adresse er avhuket, og svare Ja på spørsmålet om adressen er lik, 

hvis den er lik søknadsadressen. 

 

Denne saken vises ikke på R94 rapporten. 

 

 

 

 

 

Rapport R94 – Barn med delt fast bosted 

 

 

Rapporten viser ikke alle saker hvor barnet har delt fast bosted 

Rapporten viser kun saker hvor det er barnets delte faste adresse som er benyttet på saken 
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Bipersoner med annen adresse enn hovedsøker 

Ny søknad- Biperson med annen adresse enn hovedsøker 

Det er forskjellige regler avhengig av om bipersonen er over eller under 18 år 

 

Biperson > 18 år har en annen adresse enn hovedsøker på situasjonsdato 

Hvis adressen til hovedpersonen er korrekt, men adressen til biperson er feil vil saken få et 

V48 avslag: Biperson ikke bosatt. 

V48 er at avvisningsvedtak. Husbanken har ikke kunnet behandle søknaden da den er mangelfull. 

Søker kan få rettet saken hvis han er rask med å melde flytting for bipersonen. Han må gi beskjed til 

kommunen når det er rettet. 

Biperson < 18 år har en annen adresse enn hovedsøker på situasjonsdato 

Saken blir vedtatt uten at bipersonen er med i beregningen. Søker informeres om dette i 

vedtaksbrevet. Bipersonen slettes maskinelt fra saken måneden etter. 

 

Ny biperson på en løpende sak 

Hvis den nye bipersonen som påføres saken er over 18 år og har en annen adresse enn hovedsøker 

vil du få denne meldingen: 

 

Når du sletter saken og registrerer den på nytt vil saken få et V48 avslag 

 

 



Side 43 

 

Hvis den nye bipersonen som påføres saken er under 18 år og har en annen adresse enn 

hovedsøker vil saken bli vedtatt uten at bipersonen er med i beregningen. 

Søker vil informeres om dette i vedtaksbrevet. 

 

Bipersoner på løpende saker som flytter ut av boligen 

Hvis en biperson på en løpende sak melder adresseendring fanges dette opp av systemet (utflytting), 

og bipersonen blir automatisk fjernet fra saken i måneden etter at adresseendringen er mottatt. 

Søker informeres om dette i vedtaksbrevet. 

 

Dublett – samme person er registrert på to saker 

Hvis du registrerer en person som allerede finnes på en annen sak på samme termin vises det en 

dublettmelding. 

 

Saksbehandler i kommunen må ta kontakt med søker og finne ut hvilken sak personen tilhører, slik at 

han kan fjernes fra den ene saken. Hvis dublettpersonen ikke fjernes fra en av sakene vil begge 

sakene få et V09 avslag – feil og mangler ved søknaden. 

 

Saker med dublett vises på rapport R10. Kommunene må følge opp denne rapporten slik at sakene er 

korrekt registrert før systemet stenger for vedtakskjøring. 

 

Studenter 

Studenter har som hovedregel ikke rett til på bostøtte. Med studenter menes personer som tar en 

utdanning som gir rett til ytelser (lån og/eller stipend) fra Lånekassen. Elever og lærlinger (over 18 år) 

regnes også som studenter da de har rett til ytelser fra Lånekassen. 

 

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet  

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet og mottar introduksjonsstønad fra kommunen vil 

som hovedregel ikke være studenter. Vi ser i praksis at det er en del misforståelser her. Søker 

opplever at han er student og krysser av for dette på søknaden.  

NB! Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, skal ikke registreres som studenter 
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Flyktninger som går i videregående skole eller tar høyere utdanning 

Flyktninger (over 18 år) som går i videregående skole, er læring eller tar høyere utdanning regnes 

som student hvis de har rett til ytelser fra Lånekassen. Flyktninger kan ha rett til flyktningstipend fra 

Lånekassen avhengig av hvor lenge de har vært i Norge.  

Flyktninger som går i videregående skole og mottar flyktningstipend har som hovedregel ikke krav på 

bostøtte. For at en slik person skal har rett til bostøtte må det dokumenteres at personen studerer 

som ledd i et arbeidsrettet tiltak etter en avtale kommunen eller Nav. 

 

Studenter som studerer som ledd i et tiltak for arbeidskvalifisering. 

En student kan ha rett til bostøtte selv om han har rett til lån og stipend fra Lånekassen.  

 

Studenter som mottar arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad eller 

uføretrygd har rett til bostøtte da disse er definert til  være i arbeidsrettet tiltak. Disse ytelsene 

innhentes fra Skatteetaten hver måned og søker behøver derfor ikke å dokumentere dette.  

 

 

Andre grupper studenter i arbeidsrettet tiltak 

Hvis det svares nei på spørsmålet om studenten mottar aap osv, kommer det opp et tilleggs 

spørsmål: Er utdanningen et arbeidsrettet tiltak? 

 

 

 

Hvis det svares nei på spørsmålet om utdanningen er at arbeidsrettet tiltak vil saken få en V02- 

avslag. 

 

Det arbeidsrettede tiltaket må dokumenteres hvis søker ikke mottar en av de fire ytelsene fra Nav (se 

over). 
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Hvis søker svarer ja på spørsmålet om at utdanningen er et arbeidsrettet tiltak må søker dokumentere 

at han studerer etter en avtale med kommunen eller Nav som ledd i et arbeidsrettet tiltak.  

 

 

Hvis kommunen svarer Nei på spørsmålet om tiltaket er dokumentert vil saken får et V09 – avslag. 

 

 

Personer som mottar pensjon fra EU/EØS land utenfor Norge 

 

Personer som mottar alders, uføre etter etterlatte pensjon fra EU/EØS land har rett til tillegg for lys og 

varme på linje med personer som mottar de samme ytelsene fra Norge. Søkere som krysser av for at 

de mottar en pensjon fra et EU/EØS-land utenfor Norge må dokumentere den utenlandske 

pensjonen. 

Saksbehandler må svare Ja/Nei på om EU/EØS pensjonen er dokumentert. 
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Hvis det svares Ja må inntekten fra utlandet registreres i Inntektsbilde i feltet for utenlandsinntekt. 

Inntekten skal registreres som et årsbeløp omgjort til norske kroner. 

Hvis det svares Nei vil saken få et V09 avslag – avslag pga feil og mangler ved saken. 

Bolig og boutgifter 

Felt merket med stjerne * er obligatorisk felt. De aller fleste feltene på boligsiden er obligatoriske felt. 

Registrering av sak med Husbanklån 

Søker må oppgi lånenummeret sitt på søknaden. Søker behøver ikke å dokumentere låneutgiftene da 

vi innhenter renter og avdrag på lånet maskinelt fra Husbankens lånesystem. 

Når du skal registrere lånenummeret må du registrere 2 nuller foran lånenummeret. 

Forklaring 

Ett husbanklån har 9 siffer i lånenummeret. Systemet har en modulus11 kontroll for å kontrollere at 

det er et gyldig lånenummer. For at denne skal virke må det derfor registreres to nuller foran 

lånenummeret slik at det er registrert totalt 11 tall i feltet for registrering av Husbanklån. 

NB. Startlån er ikke husbanklån. Startlån gis til søker fra kommunen. 

Leid bolig i privat bokollektiv 

Du må svare Ja eller Nei på om boligen i det private bokollektivet kan godkjennes. 

Husbanken mener at det som hovedregel ikke vil være kommunens bostøttesaksbehandler som skal 

ta stilling til om boligen i det private bokollektivet kan godkjennes. Det er mest naturlig at dette 

ansvaret er lagt til sosialtjenesten, flyktningkontoret eller en annen helse/sosialfaglig avdeling som har 

kjennskap til søkers behov. Dette vil selvfølgelig være avhengig av kommunens organisering. I små 

kommuner kan en ansatt ha mange roller/oppgaver. 

 

Feilmarkering 

Hvis kommunen mener at en oppgitt verdi er feil kan feltet feil markeres ved å trykke på det røde 

krysset. Feltet vises da med en rød firkant rundt.  Saken vil få et V09 avslag – avslag pga feil eller 

mangler. 
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Det er viktig at saksbehandler fjerner feilmarkeringen når feilen er rettet. 

 

Saken vil da vises i arbeidslisten Saker med feil og mangler og på rapport R02 

 

Transport 

 

Transport betyr at bostøtten skal utbetales til kommunen. For at bostøtten skal utbetales til 

kommunen må kommunen ha forskuddtert husleien, og søker må  ha underskrevet på en avtale om 

at bostøtten skal utbetales til kommunen (transport erklæring). 

NB! Hvis transportavtalen opphører og avhukingen for transport fjernes er det viktig at kommunen 

sjekker om det er registrert et gyldig kontonummer på saken. 
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Inntekt og formue 

Månedlige inntekter fra a-ordningen 

Skattepliktige inntekter som utbetales månedlig innhentes fra a-ordningen hos Skatteetaten. Dette 

gjelder lønnsinntekter, pensjoner og andre offentlig ytelser. Inntektene innhentes fra Skatteetaten rett 

før vedtak og vises derfor ikke i systemet på tidspunktet når søknaden registreres. Kommunen skal 

ikke registrere disse inntektene og søker skal ikke oppgi de. 

 

 

Meldepliktige inntekter 

Inntekter som inngår i inntektsgrunnlaget, men som ikke kan hentes fra a-ordningen kaller vi 

Meldepliktige inntekter. Meldepliktige inntekter er netto formue, kapitalinntekter, næringsinntekter og 

utenlandsinntekter 

For søkere i eid bolig er også formuesverdi primærbolig en meldepliktig inntekt. Primærbolig er den 

boligen søker er registrert som bosatt i folkeregisteret. 

 

Søker skal oppgi disse inntektene på søknadsskjemaet. Inntektene skal oppgis som et årlig beløp. 

Søker behøver ikke å dokumentere disse inntektene. Hvis søker ikke opplyser noe om disse 

inntektene skal du ikke registrere noe i dette skjermbildet. Systemet bruker da automatisk inntekten 

fra siste tilgjengelige skatteoppgjør. 

 

Unntak 

Hvis søker har krysset av for at han mottar pensjon fra et annet EU/EØS-land må du registrere denne 

som en utenlandsinntekt. Inntekten skal registreres som et årsbeløp omregnet til norske kroner. 

Søker skal dokumentere pensjon fra utlandet. Det er fordi ikke alle typer utenlandsinntekter kan 

innhentes fra skatteoppgjøret. 
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Registrere Meldepliktige inntekter 

Hvis du skal registrere en meldepliktig inntekt som søker har oppgitt på søknadsskjemaet trykker du 

på haken til høyre i skjermbildet. Da åpner det seg ett registreringsfelt.

 

 

Meldepliktige inntekter skal registreres som et årlig beløp. 

Meldepliktige inntekter innhentes fra Skatteetaten for personer over 18 år på situasjonsdato. 

Inntekt til barn som ikke har fylt 18 år på situasjonsdato inngår ikke i inntektsgrunnlaget. Barn på 

saken som er under 18 år vises derfor ikke i dette skjermbildet for inntekt. 

 

Netto formue 

Netto formue er brutto formue minus gjeld. 

Formue og gjeld fra utlandet inngår i søkers netto formue på skatteoppgjøret dersom søker har 

oppgitt dette til skatteetaten. 

 

Barns inntekt og formue 

Hvis barnet har formue som inngår i foreldrenes formue kan denne trekket ut av foreldrenes netto 

formue. Dette må dokumenteres. 
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Beløpet som skal trekkes ut registreres i Fradrag for barns formue.

  

 

Kapitalinntekt 

De aller fleste søkere har et innslag av kapitalinntekt på skatteoppgjøret da renter av innskudd i bank 

er en kapitalinntekt. Kapitalinntekt tas bare med i beregningen hvis beløpet er over fribeløpet. 

Fribeløpet fremgår av forskrift om bostøtte. 

  

Næringsinntekt 

Søker skal anslå brutto personinntekt fra næringsvirksomhet som er årsbeløp. 

 

Inntekt fra utlandet. 

Vi innhenter EØS-pensjon fra siste skatteoppgjør hvis den finnes. Vi ser at i mange saker så finnes 

denne ikke på skatteoppgjøret fordi søker ikke har oppgitt inntekten til Skatteetaten.  

Pensjoner og stønader fra andre land enn Norge må dokumenteres. Inntekten skal registreres som er 

årsbeløp omgjort til norske kroner. Dette er et obligatorisk felt i saker hvor det er krysset av for 

EU/EØS pensjon. 

Vi klarer per i dag ikke å innhente arbeidsinntekt fra utlandet fra Skatteetaten. Gjelder for eks. 

personer som bor i Norge og jobber i Sverige. 

 

Inntekt fra skattefri utleie  

Inntekt fra skattefri utleie fremkommer ikke på skatteoppgjøret da dette er en skattefri inntekt. Denne 

inntekten må søker alltid oppgi selv.  

Oppsummeringssiden 
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Vise foreløpig vedtaksberegning 

Systemet kan ikke vise en foreløpig vedtaksberegning i saker hvor søker er berettiget bostøtte fordi 

de månedlige inntektene ikke er innhentet på dette tidspunktet. Søkers månedlige inntekt innhentes 

fra Skatteetaten rett før vedtak og vises først i skjermbilde etter at saken er vedtatt. 

For saker som vil få avslag uavhengig av inntekt så vises foreløpig vedtaksberegning. Det gjelder for 

saker som vil får følgende vedtak: V02, V04, V05, V09 og V48. Se under. 
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Når du trykker på fullfør registrering får saken status Registrert (R) og du er ferdig med registreringen. 

 

Alle saker med status R blir vedtatt samtidig hver måned. Tidspunkt for vedtak fremgår av Tidsplanen. 
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Ny beregning 
En gang per måned før hovedvedtak gjøres det er kontroll av søkers månedlige inntekter. Tidspunktet 

fremgår av Tidsplanen.  

I saker hvor søker har fått en korreksjon av inntekten gjøres det en ny beregning. Hvis differansen 

mellom det forrige vedtaket og vedtaket etter ny beregning er større enn grenseverdiene slik de 

fremgår av §14 i Forskrift om bostøtte, så fattes det et nytt vedtak. Dette kalles Ny beregning.  

En søker kan få ny beregning for mange terminer samtidig. En ny beregning kan resultere i både krav 

og utbetaling. 

 

Ny beregning – egen sakstype i oversikt terminer 

Det er laget egen sakstype for ny beregning i Oversikt terminer. Dato for når vedtaket om Ny 

beregning er gjort vises i Oversikt terminer. 

 

Restkrav vises i Oversikt terminer. 

I eksemplet som vises under har søker et restkrav på 451 kroner. For å se flere detaljer må du velge 

Vis reskontro. Restkravet kan være fra terminer med krav fra Ny beregning eller krav fra Etterkontroll 

av meldepliktige inntekter. 
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Saker med både krav og utbetaling 

Eksemplet under viser at søker har fått en tilleggsutbetaling på 663 kr for 4.termin 2018. Han har 

samtidig fått et krav om tilbakebetaling på 1 272 kr for 3. termin 2018. I slike tilfeller vil terminer med 

utbetaling bli brukt til å motregne mot terminer med krav før et eventuelt beløp til gode utbetales. Det 

totale restkravet i denne saken er da 639 kr (1 272 kr - 633 kr). 

 

 

Vis vedtatt sak – Ny beregning 

Skjermbildet under viser Vis sak for en termin med Ny beregning 

 

 

Sakstype: Ny beregning 

Ny beregnings ID: NV2367 – alle krav fra Ny beregning får et unikt NV nummer. Hvis en sak 

har flere terminer med krav vises vært krav med et unikt NV nummer i reskontroen. 

Vedtak ny beregning: Viser dato for når vedtak om Ny beregning ble fattet 

Vis regnskap: Du kommer til reskontroen fra dette skjermbildet ved å velge Vis Regnskap. 
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Beregningen viser resultatet av Ny beregning og hvor mye som er tidligere utbetalt for 

terminen. 

I dette eksemplet viser vedtaket fra Ny beregning at søker ikke har krav på bostøtte (V03). 

Søker har tidligere fått utbetalt 2 766 kr. Søker har derfor fått utbetalt 2 766 kr for mye som vil 

bli krevd tilbake. 

 

Etterkontroll saker - Oversikt terminer 
Saker fra etterkontroll av meldepliktige inntekter vises også i Oversikt terminer. 

Sakene saksbehandles i Tilbake kravsystemet av Husbankens saksbehandlere, men 

vedtakene vises i Oversikt terminer. 

Eksempel på sak med krav fra etterkontroll av meldepliktige inntekter for 2017 

Trykk på Vis sak for å se detaljer om vedtaket fra etterkontrollen. 
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Behandle e-søknad 
Når en elektronisk søknad er mottatt i bostøttesystemet har den type Ordinær Elektronisk og status 

Journalført. 

Før du begynner å behandle saken bør du trykke på Oversikt terminer slik at du ser tidligere 

terminer i saken. Hvis det er registrert notater på de siste terminene bør du lese disse, da de 

kan inneholde opplysninger som kan være relevante for den nye søknaden. 

 

 

 

Registreringsflyten for en elektronisk søknad er lik som for en papirsøknad. Forskjellen er at en 

elektronisk søknad er ferdig registrert i systemet. Kommunenes oppgave er derfor primært å 
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godkjenne dokumentasjonen, i tillegg til å kontrollere opplysningene på lik linje med om søknaden 

hadde vært levert på papir, for eksempel om det er en godkjent bolig. 

 

Vedlegg til e-søknad 

Vedleggene vises nederst til høyre i skjermbilde 

 

 

Når du begynner å behandle saken vises vedleggene øverst til høyre i skjermbildet 

 

 

Arkivering av e-søknad 

Den elektroniske søknaden (e-søknadsdokumentet) og vedleggene blir automatisk arkivert i 

Husbankens arkiv (ePhorte) og vises frem i bostøttesystemet. 

 

Søknadsdokumentet 

Saksbehandler vil vanligvis ikke ha behov for å lese søknadsdokumentet. Opplysninger fra 

søknadsdokumentet er identisk med det som er registrert i bostøttesystemet. 

Godkjenne dokumentasjon 

Åpne vedleggene ved å trykke på lenken. Svar Ja på spørsmålene i bostøttesystemet hvis 

dokumentasjonen kan godkjennes. Hvis dokumentasjonen ikke kan godkjenne skal du svare Nei eller 

feilmarkere feltet på samme måte som for en papirsøknad. 
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Logg 

Det fremgår av loggen at søknaden er elektronisk levert 

 

Journalfør klage 
Klager på ordinære vedtak. 

Søker skal sende klage på vedtak om bostøtte til kommunen. Når kommunen mottar en klage skal 

denne journalføres i bostøttesystemet. 

Gå til Oversikt terminer. Velg terminen det klages på og trykk på Vis. 
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Trykk på Journalfør klage i venstremenyen

 

 

 

Trykk på Journalfør

 

Journalførte (ubehandlede) klager 

Oversikt over Journalførte klager finnes på Lister siden. 
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Kolonnen Journalført viser om klagen er hos kommunen eller om den er sendt til Husbanken. 

Ved å trykke på  «opp og ned» pilene i bak overskriftene kan du velge hvordan du vil sortere 

visningen. Dette kan være hensiktsmessig hvis det er registrert mange klager.  

 

Det er kommunens ansvar å påse at alle klager blir journalført i bostøttesystemet og sendt til 

Husbanken for behandling. 

 

Under Rapporter finnes det to klagerapporter. 

Rapport K54 må tas ut per termin. 

 

 

 

 
 


