Innregistrering av søknad for bydel

Oslo kommune
Bydelene

Reg.dato

SØKNAD OM KOMMUNALT
BOLIGTILSKUDD
Fyll ut de hvite feltene - bruk store bokstaver
Grå felt fylles ut av kommunen

1. Opplysninger om husstanden
Søkers navn

Personnr.

Ektefelle/samboer/reg.partners navn

Personnr.

Adresse

Postnr./sted

Tlf. privat
Sivilstand

Mobiltelefon

Tlf.arbeid
Enslig

Gift/registrert partnerskap

Enke/enkemann

Skilt/separert

Samboer

Andre personer i husstanden:
Navn

Fødselsnr.

Tilknytning

Navn

Fødselsnr.

Tilknytning

Opplysningene er kontrollert mot folkeregisteret

Dato:....................................

Saksbehandlers signatur:

.............................................................................................

2. Opplysninger om inntekt
Type inntekt

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Mottar statlig bostøtte

Ja

Nei

Har søkt statlig bostøtte

Ja

Nei

Mottar saneringsstøtte

Ja

Nei

Har søkt saneringsstøtte

Ja

Nei

Ligningsopplysninger
Søker:

Ektefelle/samboer/reg.partner:

Barn/andre husstandsmedlemmer over 18 år:

Trygdeavgiftsgrunnlag:

Trygdeavgiftsgrunnlag:

Trygdeavgiftsgrunnlag:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Sett kryss dersom husstandens inntekt er vesentlig redusert i forhold til siste ligning (les mer om dette på side 3)
Opplysningene er kontrollert
Dato:
Saksbehandlers signatur ....................................................................................

3. Opplysninger om boutgifter
a) Husleie

Beløp pr. måned............................

b) Strøm/oppvarming/lys

Beløp pr. måned............................

c) Renter og avdrag på boliglån

Beløp pr. måned............................

d) Framleieinntekt hvis ett eller
flere rom i boligen leies ut

Beløp pr. måned............................

e) Hvis selveid bolig:
Kommunale avgifter og/eller boligforsikring

Beløp pr. måned............................

4. Opplysninger om boforhold
1. Alene, evt. med ektefelle/samboer og/eller barn

4. Herberge, hospits, hotell

2. Framleie - alene, evt. med ektefelle/samboer og/eller barn

5. Trygdeleilighet

3. Sammen med annen trygdet, eller barn over 18 år

6. Hybel

5. Eierforhold
Selveier/andelshaver

Forretningsførers navn:

Leiekontrakt/fremleie

Eiers navn:

Egeneklæring
Jeg samtykker i at opplysninger innhentes fra folkeregisteret, trygdeutbetalingsregister, ligningsregister, bostøtteregister, og at det forøvrig foretas 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 dersom jeg med tilbakevirkende kraft blir tilstått ytelse fra folketrygen eller annen offentlig eller
privat pensjonsordning, som skal gå til fradrag i kommunalt boligtilskudd, vil kommunalt boligtilskudd utbetalt for
samme tidsrom bli krevet tilbakebetalt.
Jeg er kjent med at sosialkontor eller andre relevante forvaltningsorgan kan underrettes om vedtak i denne sak, jfr.
forvaltningsloven §13b, nr. 5.
Jeg samtykker i at fradragsbeløpet i så fall overføres direkte fra folketrygden eller vedkommende pensjonsordning til
kommunen.
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.
Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
..................................
Sted

..............................
Dato

............................................................................
Søkers underskrift

..................................
Sted

..............................
Dato

............................................................................
Ektefelle/samboer/reg.partners underskrift

Hovedvilkår for rett til kommunalt boligtilskudd
Folketrygd
Søker må være mottaker av en av følgende
folketrygdarter:
- alderspensjon
- uførepensjon
- etterlattepensjon
Det forutsettes at søker tilhører et trygdekontor i
Oslo.
Inntekt
Trygdeavgiftsgrunnlaget ved sist kjente ligning
legges til grunn ved beregning. Ordningen er
inntektsbegrenset og grensen er p.t. lik folketrygdens minsteytelser + 40 %. Unge uføre før fylte 26
år med en garantert minste tilleggspensjon behandles som minstepensjonister.
I særlige tilfeller kan løpende, dokumenterte
inntekter legges til grunn. Kriterier for dette er at De
har hatt en betydelig inntektsreduksjon som både
er ufrivillig og varig. Midlertidige stønader regnes
normalt ikke som varig. Dersom De mener at De er
berettiget til å få lagt løpende inntekt til grunn, må
siste tre måneders lønns-/trygdeslipp vedlegges
søknaden.
Boutgifter
Månedlige utgifter i forbindelse med boligen
inngår i beregningsgrunnlaget for kommunalt
boligtilskudd. Boutgifter som overstiger et
øvre beløp medtas ikke i beregningen.
Dette beløpet avhenger av størrelsen på
inntekten. Framleieinntekter eller saneringsstøtte
går til fradrag i boutgiftene.
Med boutgifter menes
- husleie eller fellesutgifter
- strøm/oppvarming/lys
- renter og avdrag på boliglån
Egenandel boutgifter
Egenandel boutgifter er den del av boutgiftene søker
minst skal kunne betale selv. Egenandelen utgjør 15
% av inntekten og kan ikke være mindre enn et
beløp (basisleie) som tilsvarer 15 % av summen av
folketrygdens minsteytelser og kommunal tilleggspensjon.

Beregning
Kommunalt boligtilskudd beregnes slik:
+ Sum boutgifter inntil et visst beløp
- egenandel boutgifter
= kommunalt boligtilskudd
Maksimum tilskuddsbeløp som kan utbetales pr.
mnd. er kr. 1.000,-. Tilskudd under kr. 25,-. pr.
mnd. utbetales ikke. Kommunalt boligtilskudd
utbetales sammen med trygden.
Statlig bostøtte
Søkere som også er berettiget til statlig bostøtte
plikter å søke dette. Denne støtten blir utbetalt i
tillegg til det kommunale boligtilskuddet.
Boligen
Søker må bo og være registrert i Folkeregisteret på
den boligen det søkes kommunalt boligtilskudd til.
Beboere i trygdebolig har ikke rett til kommunalt
boligtilskudd.
Endring av regler
Det tas forbehold om endring av reglene.
Andre botilskuddsordninger
I likhet med kommunalt boligtilskudd administrerer
bydelene også ordningen med statlig bostøtte.
Statlig og kommunal bostøtte samordnes.
Informasjon
Nærmere opplysninger om kommunalt boligtilskudd
og andre botilskuddsordninger fås ved henvendelse til boligkontoret i bydelen du bor i.

Bilag som må vedlegges søknaden
Bekreftelse fra trygdekontoret på ufør før fylte 26 år hvis De har garantert minste tilleggspensjon
Utskrift av ligning/skatteoppgjør pr. 1. januar for samtlige personer i husstanden over 18 år, som har eller har
hatt inntekt (fås ved Oslo folkeregister, Tøyensenteret, Hagegt. 23, 0653 Oslo, tlf. 815 44455)
Husleie pr. måned
Strøm/oppvarming/lys pr. år
Renter og avdrag på boliglån pr. år
Framleieinntekt hvis ett eller flere rom i boligen leies ut
Bekreftelse på eventuell saneringsstøtte hvis denne ikke vises på husleiekvitteringen

Hvis selveid bolig, legg også ved:
Kommunale avgifter
Boligforsikring

Les «Hovedvilkår for rett til kommunalt boligtilskudd» på søknadsskjemaet nest siste side
Skjemaet fylles ut ved:
1. Søknad om kommunalt boligtilskudd
2. Melding om endringer i tidligere opplysninger
Utfylt skjema sendes den bydelen der du er bosatt

