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Søker

Fødselsnummer (11 siffer):  

Etternavn      Fornavn: 

Boligadresse:       Postnr   Poststed: 

Sivilstand: 

 Enslig   Gift eller registrert partner    Samboer    Enke/enkemann 

Egenerklæring

Jeg samtykker i at opplysninger kan innhentes fra folkeregister og bostøtteregister, og at det gjøres 
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 kommunen 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 NAV eller andre relevante forvaltningsorgan kan 
underrettes om vedtak i denne sak, jfr. forvaltningsloven §13 b, nr. 5.  

Jeg samtykker i at statlig bostøtte fra Husbanken blir overført til kommunen for avregning mot 
kommunal bostøtte.  

Jeg forplikter meg til å melde fra til Boligavdelingen hvis jeg flytter.  

Vedlegg til søknaden

Kopi av lønnslipp (utbetaling fra NAV)  

Utskrift av siste likning/skatteoppgjør 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 egenerklæringen og er kjent med at søknaden ikke vil bli behandlet 
uten at alle vedlegg er levert. 

Sted   Dato   Søkers underskrift    Ektefelle/samboer/reg. partners underskrift 
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Retningslinjer for kommunal bostøtte i Lillestrøm kommune 

Formål med støtteordningen 
Kommunal bostøtte er en ikke-lovpålagt støtteordning som skal sikre et minimum av livsopphold for mot-
takere av pensjon etter at man har betalt husleie og strøm. 

Grunnvilkår 
For å være berettiget til kommunal bostøtte må man: 
• være mottaker av uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon.  

• være leietakere av kommunal bolig eller boliger som der kommunen har tildelingsrett. 

• ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken og samtykket til at denne blir overført til kommunen for 
avregning mot kommunal bostøtte.  

Beregning av bostøtte 
Bostøtten er økonomisk behovsprøvd.  

Inntekter 
Til grunn for beregningen legges husstandens samlede bruttoinntekt. 
Inntekter som er med i beregningsgrunnlaget er all skattepliktig inntekt. Hvis man har arbeid ved siden av 
pensjonsinntekter, vil dette være med i beregningsgrunnlaget. Barnebidrag og omsorgsstønad skal også tas 
med i beregningen da dette er ment som et tilskudd til livsopphold.  

Stønader som ikke er med i beregningen er barnetrygd, kontantstøtte, grunnstønad, hjelpestønad,  
støtte til bil. 

Utgifter 
Bostøtte beregnes med grunnlag i SIFO sitt referansebudsjett for livsopphold. Maksimal bostøtte vil følge 
husleiesummen.   

Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, og antall personer i husstanden.  
Husleie er den til enhver tid gjeldende husleie.  

Utgifter til strøm blir dekket etter følgende satser: 
1 voksen kr 500, 2 voksne kr 800, pr person i tillegg kr 200. 
Merk: Alle som bor i boligen er en del av søkerens husstand. 

Vedtak og klage 
Søknaden blir vurdert på grunnlag av inntektsopplysningene og husleiekontrakt. Boligavdelingen fatter et 
enkeltvedtak basert på beregningen.  

Søker har klagerett på enkeltvedtak ifølge Forvaltningslovens § 28. 

Skriftlig klage sendes til Boligavdelingen for ny beregning. Dersom vedtak opprettholdes, sendes klagen 
videre til kommunalt klageorgan for endelig avgjørelse. 

Søknaden med vedlegg sendes til:  

Lillestrøm Kommune
Boligavdelingen 
Postbosk 313 
2001 Lillestrøm 
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