
Statlig bostøtte administreres av Husbanken og kommunene. 

Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Søknaden sendes 

kommunen ved Boligetaten. 

 

Vedtak om statlig bostøtte fattes på grunnlag av inntekt, formue, 

husstandsstørrelse og boutgifter. Hovedregelen er at husstandens 

samlede inntekter i følge sist kjente ligningsår legges til grunn for 

beregningen.  

 

Søkes det om kommunal bostøtte, må det også søkes om bostøtte 

fra Husbanken, da kommunen krever refusjon i eventuell 

utbetaling av bostøtte fra Husbanken. Innvilger Husbanken et 

høyere beløp enn kommunen har gitt, eller gir støtte til brensel, vil 

Boligetaten utbetale det overskytende beløpet så raskt som mulig. 

Det kan søkes om statlig bostøtte uten at man må søke om 

kommunal bostøtte. 

 
 

Hvor kan du henvende deg? 
 

Besøksadresse: Boligetaten, Domkirkegaten 6 a 

 

Åpningstider:  1.april til 30.september:   09:00*–14:30 

   1.oktober til 31.mars:       09:00*–15:00 

   *OBS! mandager fra 09:30 

 

Postadresse:  Boligetaten, postboks 7700, 5020 Bergen 

 

Internett:  www.bergen.kommune.no 

 

Sentralbord: 55 56 65 76   
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En kort orientering om bostøtte 
 

Boligetaten behandler søknader om kommunal bostøtte, og tar 

imot søknader om Husbankens bostøtteordning. 

 

Kommunal bostøtte en kommunal, økonomisk støtteordning 

som administreres av Boligetaten. Det gis ikke bostøtte til strøm 

eller varme. Den kommunale bostøtten blir ikke utbetalt, men blir 

trukket fra husleien, slik at den egenandelen som skal betales blir 

mindre. 

 

Fordi Boligetaten trenger opplysninger om størrelse, standard og 

pris på boligen som leies, må det være skrevet husleiekontrakt 

med Etat for Boligforvaltning før søknad om bostøtte kan 

behandles. Hovedperson på leiekontrakten må også stå som 

hovedperson på søknaden om bostøtte. 

 

Vedtak om bostøtte fattes på grunnlag av opplysninger om inntekt, 

formue, husstandsstørrelse, gjengs leie og standard på boligen. 

Bostøtten utgjør differansen mellom egenandel og husleie. 

 

Inntekt er alle arbeidsinntekter, pensjoner, både offentlige og 

private, andre trygdeytelser, studielån og stipend, engangsstønad 

ved fødsel og kontantstøtte, fosterhjemsgodtgjørelse og lignede. 

Det vil altså si alle midler husstanden har til forsørgelse, ikke bare 

skattepliktige inntekter. 

 

Utgifter det tas hensyn til ved beregning er løpende skattetrekk og 

bidragstrekk. Det tas ikke hensyn til gjeld, utgifter til strøm/ 

brensel,  medisinutgifter eller andre nødvendige utgifter. 

 

Årsinntekten fås ved å gange brutto månedsinntekt med 12. 

 

 

 

 

I tillegg vil det bli beregnet et formuestillegg når formuen er 

over grensen på kr.50.000 for enslige og over kr.75.000 for par.  

Tillegget utgjør 10% + (0,7% pr 1000 kr) av formue over 

grensen. 

 

For en enslig husstand med kr.80.000 i formue beregnes det 

tillegg av kr.30.000. Prosenten blir 10 + (0,7*30) = 31%, og 

tillegget utgjør da kr 9.300 pr år. 

 

Årsinntekt + formuestillegg utgjør til sammen det grunnlaget 

Boligetaten bruker til beregning av hva som skal betales i 

egenandel; 

 

Beregningsgrunnlag % Med en årsinntekt på kr.191.300 

inkl. formuestillegg på kr. 9 300, 

må det betales en egenandel på 

22% dvs kr.44.132 pr år. I tillegg 

må det betales for standard/ 

størrelse. For nye boliger utgjør 

tillegget ca kr.4.200 pr år.  

 

Samlet egenandel blir da kr.48.332 

pr år (kr.4.027 pr mnd.) 

 kr 138 864 18 

kr 138 865 - kr 185 152 20 

kr 185 153 - kr 231 440 22 

kr 231 441 - kr 277 728 24 

kr 277 729 - kr 324 016 25 

kr 324 017  28 

Pr.1. mai 2016 

Boligetaten skal i tillegg sikre at ingen har mindre igjen til 

livsopphold enn minstesatsene for sosialhjelp etter at ordinært 

skattetrekk, evt. bidragstrekk og egenandel husleie er betalt.  

 

Fortiden utgjør satsen kr. 5.850 for enslige husstander, for par 

kr. 9.750, mens for ektepar med 2 små barn er den kr.14.250. 


