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Bostøtte - veiledning til nytt søknadsskjema mars 2014 
 

Endringer i behandling av saker med inntektsnedgang  
Den store endringen i nytt skjema, er at alle husstander som har hatt vesentlige endringer i 
inntektsgrunnlaget skal anslå årets inntekt. I dag er det kun søkere som har hatt vesentlig 
økning i inntekten/formuen som skal anslå inntekt/formue for inneværende år, men fra april 
2014 må også de som har hatt nedgang anslå årets inntekt og formue.  
 
Målet er å forebygge tilbakekrav blant søkere som har inntektsoppgang eller nedgang midt i 
året. Aktuelle søkere er f.eks. en søker som går fra lønnet arbeid til trygd midt i året, eller en 
student som vet at han/hun skal jobbe til høsten. Til tross for lav inntekt ved søketidspunktet, 
kan den totale årsinntekten i år bli over «meldepliktgrensen». Slike søkere risikerer i dag at 
Husbanken krever tilbake bostøtten de har fått. Ved at de anslår årsinntekten/formuen i 
husstanden, fanger vi opp de som samlet sett vil få en for høy inntekt/formue i inneværende år 
til å kunne motta bostøtte.  

En søker med varig inntektsnedgang som får avslag fordi anslått inntekt/formue er over 
meldepliktsgrensen, bør oppfordres til å søke på nytt i januar året etter. I ny søknad for januar, 
må søker fylle ut 6B og 6C. De vil da eventuelt bli beregnet med faktisk inntekt/formue som 
inntektsgrunnlag.  

Andre endringer i skjemaet 
• Vi har skilt ut feltene om inntektsendringer, og samlet dem på siste side. Alle søkere 

som har inntektsnedgang skal oppgi skattefrie inntekter. De skal kun opplyse om type 
ytelser. Det er lagt inn punktliste for de mest vanlige ytelsene. 

• Også barns inntekt skal oppgis. Husbanken har ikke hjemmel til å frita barns inntekt fra 
inntektsgrunnlaget. Husstandens inntektsgrunnlag vil bli etterkontrollert på hele 
husstandens inntekt/formue – også barns. Vi må derfor også ha med barn når søker skal 
oppgi faktiske inntekter og formue.   

• Vi har flyttet feltet for EU/EØS-pensjon fra første side til tredje side – sammen med 
utenlandsinntekt. Det er ikke helt logisk at det spørsmålet kommer sammen med 
inntektsspørsmål, men gevinsten er at da samsvarer det med kommunens 
registreringsrutine. 

• Vi har lagt inn igjen feltet for leiekontraktens varighet. 
• Vi har forenklet teksten om samtykke – nå skal vi legge en del av denne informasjonen 

på husbanken.no isteden.  

Nytt meldingsskjema for eksisterende søkere 
Vi har laget et eget skjema som eksisterende søkere kan bruke for å melde fra om 
inntektsendringer HB 9.S.03 «Bostøtte – melding om endringer i inntekt og/eller formue». Dette 
skjemaet inneholder navn og adressefelt i tillegg til hele punkt 6 i søknadsskjemaet.  
 
Skjemaet blir ikke trykket opp, men kan fylles ut eller lastes ned fra husbanken.no fra 15.mars. 
Fra april skal søkere enten melde fra om inntektsendringer ved å sende inn dette skjemaet, eller 
ved å fylle ut et søknadsskjema. Eksisterende søkere trenger da bare å fylle ut 1A og 6 A, B og 
C. 



Kommunens felt 
Mange kommuner har etterlyst felt for hvilken måned søknaden gjelder for. Vi fjernet det feltet i 
forrige versjon av søknaden, fordi det er datoen søknaden kommer inn som avgjør hvilken 
måned søknaden gjelder for. Søknadsfristen er 14. i hver måned, og søknader som kommer inn 
etter fristen den 14., gjelder da for påfølgende måned.  
 
Fristen for å søke bostøtte vil være absolutt for de som skal søke elektronisk, og vi ønsker at 
kommunene håndhever søknadsfristen også når det gjelder papirsøknader. 
 
I teorien kan ikke en søknad komme inn for sent – da er det en søknad for neste måned. Vi har 
derfor fjernet muligheten i bostøttesystemet for å krysse av for om en søknad har kommet inn 
for sent. I visse tilfeller kan det likevel være at det er behov for å registrere søknader etter 
registreringsfristen for kommunen. I slike tilfeller må kommunen sende saken til Husbanken for 
etterbehandling. 

1 Opplysninger om søkeren og andre som bor i boligen 
På side 1 av skjemaet er det i hovedsak kun gjort en endring; vi har flyttet spørsmålet om 
pensjon fra EU-/EØS-land. Dette spørsmålet er nå plassert under 3 Opplysninger om inntekt. 
Dette er gjort for å samordne skjemaet bedre med registreringsrutinen. 

2 Opplysninger om boligen og boutgiftene 

• Vi har lagt inn felt for utløpsdato for tidsbestemte leiekontrakter. 
• Det er også laget ny veiledningstekst for utfylling av boliglån. 

Kommunen må kvalitetssikre låneopplysningene fra søker. I bostøttesammenheng, er det kun 
lån som er brukt til kjøp, oppføring eller utbedring av boligen som skal tas med som boutgifter.  
 
Feltene for kjøpsår/byggeår, kjøpesum/prosjektkostnader og opprinnelig lånebeløp, er felt som 
skal hjelpe kommunen til å kvalitetssikre lånebeløpet og låneutgiftene søker har oppgitt. Burde 
opprinnelig boliglån vært nedbetalt? Er dagens lån høyere enn opprinnelig kjøpe/byggesum? 
Tilsier boligens alder at kan ha vært behov for utbedring? Osv.   
 
Mange i dag finansierer lån til hytte, bil o.a. og har sikkerhet i boligen. I slike tilfeller skal søker 
oppgi hvor stor del av lånet og låneutgiftene som er knyttet til anskaffelse eller eventuell 
utbedring av boligen. I mange tilfeller vil søker kunne legge fram dokumentasjon på hva som 
gjensto på opprinnelig boliglån på det tidspunktet det ble refinansiert. I andre tilfeller må 
beløpene fastsettes skjønnsmessig. Husbanken kan bistå kommunen med å vurdere hva som 
er rimelig å ta med som boliglån og låneutgifter. 

3 Opplysninger om inntekt og formue 
 
I 3D må alle søkere krysse av for om de har hatt vesentlige endringer i inntekt/formue siden 
siste skatteoppgjør. 
 

 
Alle som har hatt vesentlige endringer, må fylle ut punkt 6 på siste side. De som ikke har hatt 
endringer, dvs. mer enn 90 prosent av søkerne, er ferdige med utfyllingen. 

Hva er en vesentlig endring i inntekt/formue? 
Inntektsgrunnlaget i beregningen av bostøtte, er basert på brutto skattbar inntekt og/eller netto 
formue. I tillegg kommer eventuell utenlandsk inntekt/formue og inntekt fra skattefri utleie. Hva 



som regnes som en vesentlig endring i inntektsgrunnlaget, er avhengig av om 
inntekten/formuen har gått opp eller ned. 

• Vesentlig økning i inntekt og/eller formue – meldepliktsgrensen angir grensen for hva 
som regnes som en vesentlig økning i inntektsgrunnlaget. Meldepliktsgrensen er i 2014 
sammensatt av øvre inntektsgrense + 50 000 kroner (én-persons husstand).     

• Vesentlig nedgang i inntekt – når det faktiske inntektsgrunnlaget i husstanden har gått 
ned med mer enn 10 prosent sammenliknet med siste skatteoppgjør.  

6 Endringer i inntekt og formue 

Alle søkere som har hatt vesentlige inntektsendringer, må anslå inntekt og formue for 
inneværende år i 6A. Søkere som har krysset av for at inntekten/formuen har gått ned, må fylle 
ut 6B og 6C i tillegg. 

Bostøttesystemet bestemmer inntektsgrunnlaget som b lir brukt 
Kommunen skal som hovedregel registrere sakene i henhold til opplysningene søker oppgir 
og/eller det dokumentasjonen viser. På bakgrunn av disse opplysningene, vil bostøttesystemet 
avgjøre hvilket inntektsgrunnlag som blir brukt i beregningen. Aktuelle inntektsgrunnlag er: 

• Siste skatteoppgjør > legges til grunn når søker ikke har hatt vesentlige endringer i 
inntekt/formue siden siste skatteoppgjør. Brukes i ca. 95 prosent av sakene i dag.   

• Anslått inntekt og formue i år > blir brukt når søker har anslått at årets inntekt/formue blir 
høyere enn meldepliktsgrensen. Søker får da avslag pga. for høy inntekt/formue i år.  

• Faktisk inntekt > brukes når søker har mer enn 10 prosent inntektsnedgang 
sammenlignet med siste skatteoppgjør. I beregningen bruker vi da faktisk månedsinntekt 
x 12. Det forutsettes at anslått inntekt/formue i år er under meldepliktsgrensen. 

Anslått inntekt og formue er må-felt i systemet, når det har vært endringer i inntektsgrunnlaget. 
Hvis søker har krysset av for at inntekten/formuen har endret seg, og ikke fylt inn punkt 6A, er 
søknaden ufullstendig. Hvis det er tid, bør kommunen innhente flere opplysninger før saken 
registreres.  

Dokumentasjon på inntekt og formue ved nedgang 
Tidligere har kommunen og Husbanken bedt om dokumentasjon  på skattefrie inntekter. Det 
skal vi ikke gjøre lenger. Søker skal kun dokumentere skattepliktig inntekt og formue, fordi 
Husbanken ikke har hjemmel til å innhente annen dokumentasjon. For å kunne vurdere om 
søker oppgir de inntektene han/hun har, ber vi likevel om opplysninger om skattefrie inntekter i 
husstanden. 

Til tross for at søker ikke skal dokumentere skattefrie inntekter, må kommunen likevel vurdere 
om inntektsopplysningene samlet sett er tilstrekkelige. Med tilstrekkelige inntekter mener vi 
inntekter som viser at søker i hvert fall kan dekke boutgiftene sine, og i tillegg ha noe igjen til 
øvrig livsopphold. I denne vurderingen må også ev. bostøtte tas med i vurderingen. Bostøtten 
utgjør en vesentlig del av mange bostøttemottakeres inntekt.  

• Hvis søker oppgir lav skattbar inntekt, men samtidig oppgir at husstanden har 
barnetrygd, barnebidrag, individstønad, sosialstønad o.l., har søker redegjort for hvordan 
han/hun finansierer livsoppholdet sitt.  

• Hvis søker oppgir lave skattbare inntekter, f.eks. inntekter som er mindre enn 
boutgiftene, og heller ikke oppgir skattefrie inntekter, bør kommunen etterspørre hvordan 
søker betaler for boutgiftene sine, og hvilke inntekter han/hun faktisk lever av.  

Når kommunen føler at søker har redegjort for inntektssituasjonen i husstanden, kan 
kommunen registrere at inntekten er dokumentert i systemet.   



Barns inntekt og formue 
Søkere blir bedt om å oppgi barns inntekt og formue. l registreringsrutinen vil det imidlertid kun 
dukke opp felt for registrering av inntekt og formue på barn over 15 år. Husbanken vil prøve å få 
på plass endringene som er nødvendige for å få opp registreringsfelt for alle personer i 
husstanden.  
 
Inntil videre skal inntekt på barn under 15 år, føres på foreldrenes inntekt. Det er kun inntekter 
over 30 000 kroner som skal tas med. All formue skal føres på foreldre. Ta kontakt med 
Husbanken om dere har spørsmål om dette.  
 

  


