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Høringssvar fra FO - Forslag til endring i lov og forskrift om 
bostøtte - nytt inntektsgrunnlag for bostøtte. 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fremmet forslag om endringer 
i lov om bostøtte og forskrift om bostøtte. Forslaget innebærer at bostøtte som 
hovedregel skal beregnes på grunnlag av aktuell månedsinntekt som framgår 
av a-meldingen. Departementet mener de foreslåtte endringene vil medføre 
redusert behov for etterkontroll og krav om tilbakebetaling, saksbehandlingen 
for kommunene kan bli enklere og situasjonen for mottakerne av bostøtte mer 
forutsigbar.  
 
FO er enig i departementets begrunnelse om enklere saksbehandling og 
redusert behov for etterkontroll, men vi er uenig i at situasjonen for mottakerne 
av bostøtte blir mer forutsigbar. Den foreslåtte ordningen vil føre til at bostøtten 
varierer fra måned til måned avhengig av inntekt. Personer med uregelmessig 
inntekt vil få en mindre forutsigbar økonomisk situasjon, fordi de ikke vet hvor 
mye bostøtte de vil få fra måned til måned. Dette mener vi er svært uheldig.  
 
Beregningen av bostøtte er, for folk flest, såpass komplisert at en ikke kan 
forvente at de skal ha oversikt over hvordan beregningen vil slå ut når inntekten 
varierer. Dette mener vi er en svakhet ved den foreslåtte ordningen.  
 
FO synes heller ikke det framgår tydelig nok hvordan departementet har tenkt at 
søknader om bostøtte fra måned til måned skal behandles. Vi forutsetter at 
personer som har fått innvilget bostøtte ikke faller ut av ordningen og må søke 
på nytt hver gang de ikke innfrir kravene, men at de automatisk blir vurdert på 
nytt neste måned.  Husbanken må også videreføre søknader til ny behandling 
første måned etter avslag.  
 
FO mener videre at hvert barn må ha et årlig fribeløp som ikke regnes med i 
inntektsgrunnlaget ved beregning av bostøtte. Etter dagens regler utgjør dette 
kr 30.000,-. Vi mener fribeløpet må justeres opp tilsvarende grensen for frikort, 
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som per dato er på kr 50.000,-. FO mener det er uetisk å legge barns inntekt til 
foreldrenes inntektsgrunnlag, hvis de ikke tjener mer enn frikortbeløpet.  
 
I høringsnotatet skriver departementet at «enhver differanse skal i 
utgangspunktet avregnes. Det vil i utgangspunktet ikke ha noen betydning om 
søkeren kjente til eller kunne forhindret feilen.»  
 
FO mener denne formuleringen er betenkelig om vi legger til grunn at de fleste 
søkere ikke er kjent med hvor mye bostøtte de har krav på. Det riktige er å 
videreføre regelverket for korrigering av bostøtte slik det er i dag, med noe 
slingringsmonn med tanke på feilberegning og feilutbetaling.  
 
Dersom utbetalt bostøtte skal kreves tilbake, må det tas hensyn til søkernes 
situasjon. FO mener derfor at departementet må vurdere om bostøtteforskriften 
skal inneholde bestemmelser for hvordan hindre at tilbakebetalinger av for mye 
utbetalt bostøtte blir urimelig belastende. Departementet må også sørge for at 
mottakere av bostøtte ikke blir skadelidende som følge av tilpasning til 
Husbankens datasystem i 2017. 
 
FO mener § 8 «Beregningsreglar i samband med iverksetting av uførereforma 
2015» må omfatte alle som fikk justert uføretrygden per 1. januar 2015, også de 
som ikke hadde bostøtte på det tidspunktet slik at loven blir lik for alle. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
         

 
 


