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Innspill til Bostøtteutvalget 

FO har ved flere anledninger gitt innspill til storting og regjering om forhold vi mener har 
ført til forringelse av bostøtteordningen. Det har vært en nedgang i antall mottakere av 
bostøtte og i bevilgningene. Dette på tross av at regjeringen har frontet økt bevilgning 
og boutgiftstak.  
 
Bostøtten er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til at flere 
husholdninger med lav inntekt kan skaffe seg bolig og beholde den. Gruppen 
vanskeligstilte på boligmarkedet øker, samtidig favner bostøtteordningen færre.  
Ekspertgruppen skal blant annet vurdere bostøttens måloppnåelse, samspill med 
andre offentlige virkemidler og hensiktsmessig forvaltningsnivå, samt framtidig 
innretning av bostøtteordningen. 
 
FO har følgende innspill til bostøtteutvalget:  

• Inntektsgrensene for bostøtte er for lave, og må oppjusteres slik at de 
harmonerer med inntektsutviklingen til de som har behov for bostøtte. 

• Boutgiftstaket må heves, slik at det harmonerer med utviklingen i boutgiftene. 

• Uføretrygdede må behandles likt. Det må justeres for konsekvensene av 
uførereformen 2015, som blant annet førte til at unge uføre kom over 
inntektsgrensen og falt ut av bostøtteordningen. Enten må alle uføre omfattes 
av skjermingsfradraget, eller så må bostøtten beregnes ut fra inntekt etter 
fradrag av skatt og trygdeavgift.  

• Når trygdene øker må inntektsgrensene for bostøtte økes tilsvarende, slik at 
ikke inntektsøkningen spises opp av redusert bostøtte. 

 
FO mener bostøtten ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å nå målet om at husstander med 
lav inntekt og høye boutgifter kan skaffe seg og beholde en egnet bolig, hvor de kan bo 
trygt og godt. En vesentlig årsak til dette, mener vi, er at inntektsgrensene for bostøtte 
ikke er oppjustert i takt med inntektsutviklingen til de som har behov for bostøtte. I 
tillegg har boutgiftene økt betydelig mer enn oppjusteringen av boutgiftstaket. 
Resultatet er at personer og hushold som tidligere ville oppfylt kravene til å få bostøtte, 
ikke lenger gjør det. For eksempel opplever pensjonister at oppjustering av pensjonen 
reduserer bostøtten, slik at faktisk disponibel inntekt blir uendret, eller i verste fall 
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redusert. Dette skjedde da uføre fikk oppjustert brutto inntekt som følge av 
uførereformen i 2015. Vårt inntrykk er at bostøtten i større grad har blitt en ytelse for de 
aller fattigste. De som er avhengig av økonomisk stønad fra sosialtjenesten for å leve 
og bo. FO mener bostøtten i større grad må innrettes slik at den, sammen med andre 
tilgjengelige boligsosiale virkemidler, bidrar til å forebygge og utjevne sosiale forskjeller 
og utenforskap. Bostøtten skal sikre at barn vokser opp i trygge og egnede boliger og 
bomiljø. Bostøtten skal bidra til at alle får mulighet til å bo trygt og godt, og den skal 
bidra til å gjøre folk selvhjulpen. 
 
I vårt muntlige innspill i møte med bostøtteutvalget ønsker vi særlig å fokusere på uføre 
og konsekvensene uførereformen 2015 fikk for dem og deres mulighet til å få bostøtte.  
 
Oppjusteringen av uføretrygden som følge av uførereformen 2015, førte til at mange 
uføretrygdede fikk en brutto inntekt som overstiger inntektsgrensen for bostøtte. Netto 
inntekt ble imidlertid omtrent som før. For mange medførte dette en reduksjon i 
disponibel inntekt og svekket mulighet til å skaffe seg bolig og beholde den. Endringen 
rammer uføretrygdede som ikke omfattes av skjermingstiltaket, og har ført til at unge 
uføre har falt helt ut av ordningen. FO mener unge uføre rammes spesielt hardt, fordi 
mange av dem ikke har utsikter til økt inntektsinntjening, og dermed ikke kan 
kompensere for bortfallet av bostøtte. En slik forskjellsbehandling kan vi ikke være 
bekjent av.  
 
FO er medlem av Bostøttealliansen. Vi har bidratt med innspill til Menon-rapporten 
«Utredning av bostøtten med fokus på effekter for brukerne», og vi har forstått det slik 
at bostøtteutvalget er kjent med rapporten. Vi har ikke satt opp regneeksampler på 
hvordan endringene i uførereformen slo ut i praksis for brukere som hadde bostøtte før 
reformen, og brukere som ikke hadde bostøtte på dette tidspunktet. Konkrete 
eksempler finnes i Menon-rapporten: https://www.menon.no/menon-utredet-bostotten-
fokus-pa-effekter-brukerne/ 
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