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Informasjon om MARBORG 
MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet med mange års erfaring fra arbeid med 
mennesker med både aktiv og tidligere rusavhengighet, samt med utfordringer i sin psykiske 
helse, og har kun tidligere rusavhengige ansatt. Organisasjonen jobber med langsiktig 
systemrettet brukermedvirkning og drift av brukerstyrte tiltak og treffer derfor daglig 
mennesker som er avhengig av bostøtte i sin hverdag. Vi velger derfor å komme med innspill 
til denne høringen.  

 

Høringssvar fra MARBORG for: 

Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte –  
nytt inntektsgrunnlag for bostøtte. 
 

 

MARBORG er av den oppfatning at departementets forslag vil medføre at mennesker i en 
allerede vanskelig situasjon, kanskje både økonomisk og på andre måter, vil kunne ende opp 
med en enda mer uoversiktlig økonomisk situasjon dersom endringen gjennomføres. 
Det å ikke skulle vite hva du får i bostøtte fra mnd. til mnd. vil for mange skape en vanskelig 
og uoversiktlig situasjon i forhold til utgifter og bør unngås.  
 
 
Punkt 2.3.3 Barns inntekt 

 
Inntekter som barn under 18 år har bør absolutt ikke tas med i grunnlagt for beregning av 
bostøtten.  
Barnefattigdommen i Norge er økende og reduksjon i barnefattigdom er et fokusområde for 
flere departementer. Det fremstår derfor som merkelig at departementet har en 
bostøtteordning som faktisk kan være med på å øke dette problemet.  
Selv for barn over 18 år bør innslagspunktet være mye høyere før disse skal beregnes inn i 
utregningen. Barn har ingen forpliktelse til å «forsørge» egne foreldre og bor i dag ofte 
hjemme lengre enn tidligere nettopp på grunn av store utgifter til blant annet bolig.  
 
Vi finner det også svært merkelig at grensen for dagens regler er kr. 30 000,- mens frikort 
grensen er kr. 50 000,- Dersom inntekten til barn over 18 år skal telle med i det hele tatt 
foreslår vi at beløpet heves til frikortgrensen. Dette bryter også med lov om sosiale tjenester 
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i NAV § 18 der det i tredje ledd fremgår: «Ved vurdering av søknad om stønad til familier skal 
det ikke tas hensyn til barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier». 
 
Etterbetalte trygdeytelser bør heller ikke få betydning for størrelsen på bostøtten  
 
 
Punkt 3.2.3 Begrensning av eventuell avregning og tilbakebetalingskrav 
 

Grensen for når tilbakebetaling skal skje burde settes de tilfeller der bostøtten utgjør mer 
enn kr 30 000,- Krav om tilbakebetaling bør likevel skje etter en individuell vurdering av 
mottakerens reelle livssituasjon og ikke kun på bakgrunn av om beløpsgrensen er passert.  
 
Generell merknad 
Da NAV endret sine ytelser til brutto ytelser som mottaker da skulle betale skatt av mistet 
mange bostøtten siden brutto inntekt er grunnlaget for beregning av bostøtte.  
Ved endringen ble det fra NAV’s side sagt svært tydelig at ingen skulle få mindre utbetalt i 
sin støtte. Men siden bostøtten bergenes slik den gjør førte endringen hos NAV til at mange 
mistet bostøtten og fikk relativt mye mindre å rutte med i sin hverdag ikevel. Dette har gjort 
det svært vanskelig blant annet for mange tidligere og aktive rusavhengige. 
Det er vanskelig å forstå at denne effekten ikke skulle være klar for departementet allerede 
før disse endringene ble gjennomført hos NAV. Vi ber derfor departementet skaffer seg 
oversikt over hvor mange mennesker dette utgjør, og hvordan at man ser på hvordan disse 
vanskeligstilte menneskene kan få tilbake sin bostøtte. 
 
 
For MARBORG 
Vidar Hårvik 
Daglig leder  
MARBORG 
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