
 

 

 

 

 

 

Innspill fra Aleneforeldreforeningen til møte 22. september 2021 i 

ressursgruppa for Bostøtteutvalget. 

 

Aleneforeldreforeningen vil først og fremst takke for invitasjonen til å delta i denne ressursgruppen. 

Vi særs glade for at det satt ned en ekspertgruppe til å gjennomgå bostøtteordningen da vi mener den 

har forbedringspotensiale.  

I tillegg vil vi berømme Stortinget for å likestille foreldre ved at begge kan søke om bostøtte i tilfeller 

der barnet/barna har delt fast bosted. Dette er et stort skritt i retning av likestilt foreldreskap, som 

Aleneforeldreforeningen heier på, i tillegg til at dette vil kunne sørge for å bedre bosituasjonen for 

mange barn.  

Det er mange Aleneforeldre i Norge, og mange av dem må forsørge mer enn ett barn. Det er mange 

aleneforsørgere som må leie private boliger for å ha tak over hodet for seg selv og barna. Noen jobber i 

yrker med lav inntekt, noen er for syke til å jobbe og noen er arbeidsledige eller studenter. Noen har en 

stabil og god betalt jobb med en lønn som kan måles opp mot en familie som har to i fast arbeid. 

Dessverre må selv mange av disse leie bolig, selv de som har klart å spare opp litt egenkapital. Bankene 

anser i liten grad aleneforsørgere som attraktive lånekunder selv om mange av disse har betaler mer i leie 

enn de ville gjort i renter og avdrag på egen bolig. Her er fint med Husbankens startlån men mange sier 

at de får avslag her også, at de får beskjed om at «potten» er brukt opp for året. 

Når det gjelder de viktigste utfordringene ved dagens bostøtteordning for vår målgruppe er det spesielt 

inntektsgrensen og boutgiftstaket som våre medlemmer rapporterer som utfordrende.  

 

 



1- Inntektsgrensen for bostøtte 

Vi opplever at det kan være problematisk å øke inntektsgrensen mye da dette kan bidra til at det ikke 

vil «lønne seg» økonomisk for enkelte mottagere av bostøtte. Aleneforeldreforeningen ønsker ikke at 

stønaden skal bidra til å holde mennesker utenfor arbeidslivet da arbeid er veien ut av fattigdom for 

mange. Samtidig mener vi at man bør heve inntektsgrensen noe, da lønnsveksten i Norge har bidratt til 

høyere inntekt for de fleste, også for de med lavinntekt. 

 

 

2- Boutgiftstaket 

Aleneforeldreforeningen mener at boutgiftstaket er for lavt. Vi opplever at det ikke er i samsvar med 

reelle boutgifter. Mange i vår målgruppe er blir avhengige av sosialhjelp i tillegg til bostøtte for å 

kunne betjene sine utgifter. 

Vi er opptatt av at vår målgruppe skal få støtte til å kunne bo i et trygt og passende hjem. En stor andel 

av våre medlemmer leier bolig, og det er i hovedsak via det private markedet da mange kommunale 

leieobjekter ikke oppleves som adekvat bolig for barnefamilier. Prisene på det private leiemarkedet er 

høye de fleste steder i Norge, spesielt i og rundt de store byene. For en alenemor eller alenefar med 

barn er det viktig å ha et bosted som oppleves tilfredsstillende for den lille familien. Vi får stadig 

historier om aleneforeldre som må bytte bosted ofte, grunnet upassende bosted og for høye leiepriser. 

Det er ingen hemmelighet at stabilitet er en viktig faktor for barns psykiske og fysiske helse.  
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