SØKNAD OM KOMMUNAL BUSTØNAD
Søkjar
Søkjar fødselsnr.: (11 siffer)
Søkjar etternavn/fornavn:
Bustadadresse:

Postnr.:

Kontonr:

Telefon nr:

Evt. verje:

Andre medlemmer i husstanden
Ektefelle/sambuar fødselsnr.:

Etternamn/Fornavn:

Barn/andre fødselsnr.:

Etternamn/Fornavn:

Som medlem i husstanden reknast alle som bur i bustaden og registrert i Folkeregisteret på den
aktuelle adressa.
Bustadopplysningar - må dokumenterast med husleigekontrakt
Bustadtype

Husleige før auke

Husleige etter auke

Differanse

Leigd kommunal
bustad/bufellesskap
Opplysningar om bustønad frå Husbanken - (sett kryss)
☐
☐
☐
☐

Mottek stønad frå Husbanken
Søkt Husbanken, men fått avslag
Søkt Husbanken, men har ikkje fått svar
Har ikkje søkt Husbankbustønad

Kontonummer for utbetaling:

Rosendalsvegen 10 | 5470 Rosendal | Tlf: 534 83 100 | Fax: 534 83 130 | Org. nr: 964 967 636
Bankgiro: 3460.07.00083 | post@kvinnherad.kommune.no | www.kvinnherad.kommune.no

Søkjar skal ha søkt om statleg bustønad frå Husbanken. Kommunal bustønad vert handsama etter at
vedtaket frå Husbanken ligg føre. Ordninga er behovsprøvd. Bustønaden bereknast på bakgrunn av
husstanden sine bu-utgifter, samla bruttoinntekter og talet på personar i husstanden. Siste tilgjengelege
likning vert lagt til grunn for utrekninga. I særlege tilfelle kan dagens dokumenterte inntekter leggjast til
grunn. Personar som eig eigen bustad fyller ikkje vilkåra for Kommunal bustønad i Kvinnherad Kommune.
Nødvendig dokumentasjon til søknaden:
 skattemelding
 dokumentasjon på inntekt og eventuell formue
 husleigeavtale / brev om auka inntekt
Eigenerklæring
 Eg samtykker i at det vert innhenta opplysningar frå folkeregister, Nav, bustønadsregister og
skatteoppgjer, og at sakshandsamar føretek dei undersøkingar som er naudsynte for å kontrollere
opplysningane og handsama søknaden. Eg er kjend med at eg har plikt til straks å melde frå til
Kvinnherad kommune om endringar i økonomiske eller andre høve som har verknad for bustønaden.
 Forsømming kan medføre stopp av bustønaden samt eventuelt krav om tilbakebetaling. Eg er kjend
med at Nav eller andre relevante forvaltningsorgan kan bli underretta om vedtak i denne saka, jf.
forvaltningslovens § 13b, nr.5.
 Eg forpliktar meg til å melde frå til Kvinnherad kommune dersom eg flyttar til annan bustad i
Kvinnherad, eller flyttar frå kommunen.
 Eg erklærer at dei opplysningane som er gjeve i søknaden er rette og så fullstendige som mogleg.
 Eg har lest og gjort meg kjend med erklæringa ovanfor.

Stad/dato

Søknaden vert å senda til
NAV Kvinnherad
Postboks 93
5480 HUSNES

Søkjaren si underskrift

Ektefelle/sambuar si underskrift

