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REGELVERK FOR BOSTØTTE



HVA ER BOSTØTTE? 
•Bostøtte er en månedlig utbetaling til 
husstander som har lave inntekter og 
høye boutgifter. Bostøtten er skattefri.

•Husbanken og kommunen samarbeider 
om bostøtteordningen. Husbanken admi-
nistrerer ordningen og fatter alle vedtak, 
mens kommunen registrerer søknader og 
har all kontakt med søkere. 

•Hvem som jobber med bostøtte i kom-
munen, kan variere. I de fleste kommu-
nene er det NAV, Boligkontoret eller Ser-
vicekontoret du skal henvende deg til.

HVEM KAN FÅ BOSTØTTE?
•Du må være over 18 år. 

•Du må ha norsk fødselsnummer og ha 
status som lovlig bosatt i Norge. Du kan 
ikke få bostøtte hvis du har status midler-
tidig bosatt.

•Du må være registrert i Folkeregisteret 
på adressen du søker støtte til. Det må du 
være den 1. i måneden du søker støtte til. 

Tips! Det er lurt å melde flytting elektronisk 
- det er raskere og tryggere.

HVORDAN SØKE BOSTØTTE?

Hvis du har fått eID, kan du søke bostøtte 
elektronisk. E-søknaden er på både norsk 
og engelsk. Du kan logge inn i søknaden på 
husbanken.no.

Hvis du ikke har eID, må du søke på papir-
skjemaet. Det kan du få hos kommunen. De 
kan også hjelpe deg å fylle inn skjemaet.

Min bostøtte er den digitale tjenesten for 
bostøtte. I Min bostøtte kan søke, endre 
søknaden din og lese vedtak. Du logger inn i 
Min bostøtte på husbanken.no.

KRAV TIL DOKUMENTASJON
Leier du bolig av kommunen, trenger du 
ikke å dokumentere husleien. Leier du bolig 
av private, må du legge ved kopi av alle 
sidene i leiekontrakten. Leiekontrakten må 
være underskrevet av både deg og utleier. 
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UTBETALING AV BOSTØTTE
Bostøtten blir utbetalt til konto måneden 
etter du søker. 

Hvis du mottar økonomisk støtte til boutgif-
ter fra kommunen, kan bostøtten bli utbe-
talt til kommunen. Hvis du får mer i bostøtte 
enn du har fått fra kommunen, skal kommu-
nen utbetale differansen.

OM BANKKONTO
Du kan få opprettet bankkonto selv om du 
ikke har gyldig legitimasjon. Da må du ta 
med oppholdskortet ditt (utstedt av UDI) 
og annen dokumentasjon som kan bekrefte 
identiteten din for eksempel kopi av uten-
landsk identitetskort, arbeidskontrakt, lei-
ekontrakt, bekreftelse på offentlige ytelser 
eller annet. Det kan også være lurt å ta med 
en person som har gyldig legitimasjon. Hvis 
du likevel ikke får opprettet bankkonto, må 
du kontakte kommunen. 

HVA SLAGS BOLIG KAN DU FÅ STØTTE 
TIL?

•Boligen må være en selvstendig helårs-
bolig med egen inngang. 

•Boligen må ha bad/toalett, kjøkkenløs-
ning og muligheter for å sove og hvile.

BOR DU I KOLLEKTIV?
Som flyktning kan du få bostøtte når du bor 
i kollektiv. 

•Er du samboer eller bor sammen med 
nær familie, regnes dere som en hus-
stand og må sende inn en felles søknad. 

•Hvis du bor sammen med andre som 
ikke er i nær familie, kan dere søke 
bostøtte hver for dere.  

HVORDAN BLIR BOSTØTTEN BEREGNET?
•Bostøtten blir beregnet med utgangs-
punkt i inntektene og boutgiftene dine 
hver måned. 

•Egenandelen øker hvis inntekten øker.

•Det er grenser for hvor høy inntekt du 
kan ha. Les mer om inntektsgrenser 
under.

•Det er en grense for hvor høye bout-
gifter vi tar med i beregningen. Har du 
boutgifter over grensen, bruker vi øvre 
grense.

•Har du variable inntekter, vil også 
bostøtten variere.

Du kan beregne bostøtten din med kalkula-
toren for bostøtte. Den er også på engelsk, 
og du finner den på husbanken.no.

HVA REGNES SOM BOUTGIFTER?
Hvis du leier bolig, er det kun husleien som 
blir tatt med som boutgift. Hvis du eier 
boligen, er også boliglån med som boutgift.
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HVA BLIR REGNET SOM INNTEKT?
Alle skattepliktige inntekter til personer 
over 18 år er med i inntektsgrunnlaget. Inn-
tektsgrunnlaget er sammensatt av måned-
lige inntekter og inntekter som blir inn-
rapportert årlig til Skatteetaten. Vi bruker 
brutto inntekter (før skatt).

•Månedlige inntekter som lønn, stønad 
og pensjoner, innhenter vi hver måned fra 
Skatteetaten. Har du variable inntekter, 
vil bostøtten også variere. Begynner du 
å jobbe og motta lønn, vil bostøtten din 
automatisk bli redusert neste måned.

•Næringsinntekter, kapitalinntekter, 
inntekter fra utlandet og netto formue 
er inntekter som blir innrapportert årlig 
til Skatteetaten, så de må du selv anslå 
når du søker. Vi kaller det meldepliktige 
inntekter. 

•Inntektsgrensene varierer med antall 
husstandsmedlemmer, hvor mange barn 
det er i husstanden og hvor i landet du 
bor. 

•Det er når inntekten blir utbetalt som 
gjelder, ikke når inntekten er opptjent.

HVA BLIR IKKE REGNET SOM INNTEKT?
Skattefrie inntekter blir ikke regnet som 
inntekt, med unntak for skattefrie inntekter 
fra utleie i egen bolig. Eksempler på inntek-
ter som ikke er med:

•Barnetrygd

•Barnebidrag

•Kontantstøtte

•Engangsstønad ved fødsel

•Økonomisk sosialhjelp

BOSTØTTEN KAN BLI BEREGNET PÅ NYTT
•Hvis det blir rapportert inn nye opplys-
ninger om de månedlige inntektene du/
dere har, blir bostøtten automatisk bereg-
net på nytt. Da får du nytt vedtak.

•Hvert år blir det gjort en etterkontroll av 
meldepliktige inntekter og formue. Det 
blir gjort når skatteoppgjøret er klart.  

Hvis ny beregning eller etterkontrollen viser 
at du har fått for mye, må du betale tilbake. 
Hvis du har fått for lite, får du en utbetaling.
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DU MÅ MELDE FRA OM ENDRINGER
Det er viktig at du sjekker at vedtaket du 
har fått er basert på riktige opplysninger og 
at du melder fra hvis det skjer endringer. Du 
må melde fra hvis

•boutgiftene dine blir endret

•noen flytter ut eller inn i boligen din

•hvis du får endringer i næringsinntekter,
kapitalinntekter og utenlandsinntekter

•noen i husstanden blir student

DU MÅ SØKE PÅ NYTT HVIS DU FLYTTER
Hvis du flytter, må du søke bostøtte på nytt. 
Husk å melde flytting til Folkeregisteret. 
Fristen for å melde flytting er 8 dager.

PERSONVERN
Alle som behandler søknaden din, har 
taushetsplikt.

Når vi behandler søknaden din, innhenter 
vi opplysninger blant annet fra Folkeregis-
teret, NAV, Skatteetaten, Lånekassen for 
utdanning og kommunen.

Alle over 18 år som er med i søknaden din, 
vil motta et brev med informasjon om at de 
er med i søknaden din. De får også infor-
masjon personvernreglene som gjelder for 
bostøtte.
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