Søknad om
husleietilskudd

Oslo kommune
Bydelene

Søknaden sendes boligkontoret
i bydelen
SØKER

Søkers fødselsnummer (11 siffer):
Søkers etternavn:

Fornavn:

Boligadresse:

Postnr./sted:

Sivilstand:

Enslig

Samboer/registrert
partnerskap

Gift

Enke/enkemann

EKTEFELLE/SAMBOER
Ektefelle/samboer/reg.partners fødselsnr. (11 siffer):
Ektefelle/samboer/reg.partners etternavn/fornavn:

BARN / ANDRE SOM BOR I BOLIGEN
Det må gis fullstendige opplysninger om barn og
eventuelle andre personer som bor i boligen.

Antall barn/andre som bor i boligen :

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.

ANNEN BOSTØTTE
Mottar i dag støtte fra
følgende ordninger:

Kommunalt
boligtilskudd

Statlig
bostøtte

Saneringsstøtte

HUSLEIE
Husleie desember 2009:

Husleie fra 1. januar 2010:

Utgifter til strøm, varmt vann og oppvarming skal ikke tas med som boutgift over.

INNTEKT AV UTLEIE
Leies rom i boligen ut?
Ja

Nei

Hvis ja, månedlig utleieinntekt:

Vennligst les og fyll ut baksiden av skjemaet!

Persontilskudd til
leie (byfornyelse)

OM ORDNINGEN
Husleietilskuddet er en støtteordning for leietakere i boliger som tidligere var husleieregulerte. Tilskuddet skal
bidra til at leietakerne klarer sine boutgifter etter at husleiereguleringen opphører 1. januar 2010. Ordningen varer
i 5 år fra 1. januar 2010.
For å få tilskudd må søkeren ha vært leietaker og bosatt i boligen når husleiereguleringen opphører. Søkeren må
videre ha fylt 67 år, eller ha bodd i boligen i minimum 20 år når reguleringen opphører.
Tildeling av husleietilskuddet er behovsprøvd etter husstandens inntekt, formue og husleie. Alle personer som er
bosatt i boligen regnes med i husstanden. Leietakere/fremleietakere anses ikke som medlemmer av husstanden.
Husleietilskuddet gis som et tillegg til inntekten slik at husstanden får tilstrekkelig med midler til å betale
boutgiftene og alminnelige levekostnader.
Spesielle vilkår som begrenser tildelingen av husleietilskudd:
Bare hustander med netto formue på kroner 250 000 eller mindre kan få tilskudd. Det gis ikke tilskudd til den
delen av husleien som overstiger kroner 14 500 per måned. Leies deler av boligen ut, regnes halvparten av
leieinntekten med i husstandens inntekt.

EGENERKLÆRING
Jeg samtykker i at opplysninger innhentes fra folkeregister, trygdeutbetalingsregister, ligningsregister, bostøtteregister, 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 ytelsen.
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.

KONTONUMMER
Kontonummer MÅ fylles ut.
Husleietilskuddet utbetales til kontonummer:

VEDLEGG TIL SØKNADEN - UNDERSKRIFT
Vedlegg til søknaden:
Kopi av leiekontrakten eller varselbrev fra utleier om regulering til gjengs leie.
Framleieinntekt hvis ett eller flere rom i boligen leies ut.
Kopi av siste husleiegiro som viser dagens leiebeløp.
Utskrift av siste likning/skatteoppgjør (2008) 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

