RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT BOTILSKUDD
1. Personer med varig trygdeytelse som bor i kommunalt eide utleieboliger (omsorgsboliger og
boliger for vanskeligstilte) kan søke om kommunalt botilskudd.
Med dette menes enslige og ektepar som mottar alderspensjon eller uføretrygd og som har
mindre igjen å leve for enn sosialtjenestens veiledende norm for livsopphold etter at
boutgifter inkl. strøm/fyring og egenandeler for enkelte kommunale tjenester er betalt. Disse
tjenestene er egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet, trygghetsalarm og dagopphold.
Utgifter til strøm/fyring som legges til grunn for beregning av tilskuddet er kr. 1000,- pr.
måned for husstander på 1-2 personer og kr. 2.000,- for husstander på 3 personer eller flere.
Botilskudd innvilges som hovedregel for hvert kalenderår dog tidligst fra påfølgende måned
søknaden fremmes.
2. Flyktninger og asylsøkere med opphold på humanitært grunnlag kommer ikke i betraktning
for kommunalt botilskudd de første fem årene etter primærbosetting.
3. Det er veiledende norm for livsopphold for den samlede husstanden på tildelingstidspunktet
som legges til grunn ved beregningen av botilskuddet, med mindre inntekten forventes å bli
vesentlig endret i vedtaksperioden. Ved vesentlige endringer i inntekten eller utgiftene
justeres botilskuddet, vesentlige endringer kan være bortfall eller innvilgelse av ytelser eller
at antall personer i husstanden endrer seg.
Til husstanden regnes ektefelle/samboer og barn m/inntekt utover det skattefrie beløpet. Er
barnet over 18 år tas all inntekt med i beregningen.
Barn 18-20 år kan tas med i husstandens norm dersom videregående utdanning kan
dokumenteres.
Til inntekten regnes også barnebidrag og kontantstøtte.
Grunn- og hjelpestønad tas ikke med i beregningsgrunnlaget.
4. For at søknad om kommunalt botilskudd skal behandles, må det være søkt statlig bostøtte.
Statlig bostøtte forskutteres av kommunen første kalenderår og innvilget statlig bostøtte for
samme periode refunderes kommunen. Ved forlengelse av vedtak om kommunalt botilskudd
utover første vedtaksperiode medtas innvilget statlig bostøtte i beregningsgrunnlaget.
5. Dersom beregnet botilskudd er større enn husleien, fastsettes botilskuddet slik at husleien er
lik null. Søker henvises i slike tilfeller til å søke om økonomisk sosialhjelp.
6. Det gis ikke kommunalt botilskudd til personer med formue over en bestemt størrelse.
Grensen settes til kr. 100.000 for enslige og til kr. 200.000 for ektefeller/samboere. Siste
godkjente likning legges til grunn.
7. Beregnet tilskudd i kommunalt eide utleieboliger kommer til fradrag fra fastsatt husleie, dvs.
at botilskuddet ikke utbetales, men at beboerne kreves for netto husleie (fastsatt husleie
minus botilskudd).
8. Vedtak om kommunalt botilskudd kan påklages. Klagen behandles av klageorganet i Ski
kommune.
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