Drøbak 21/9-21
Innspill om bostøtteordningen
FØL Norge har i flere år vært vitne til at bostøtteordningen ikke treffer de som trenger
dette. Dette er det flere grunner til. Når vi ser på ordningen slik den er i dag med
inndeling i 4 grupper hvor det er geografisk inndelt. For det første så er inndelingen
både lite tilpasset de reelle boligkostnadene i området det vises til. I tillegg så varierer
boligprisene i Norge mer, og at de geografiske områdene også kan endres slik at de
kanskje burde ha byttet gruppe. Når vi også da ser på hvor lite boligutgiftene er
justert de siste 10 årene så vil dette ramme de mest sårbare. Vil også nevne at
inntektsgrensen ikke er justert i forhold til inntektsjusteringene. Særlig uføre som
mistet sin bostøtte i 2015 da uførepensjon ble til uføretrygd. Dette er kjent, men ikke
gjort noe med.
Vi i FØL mener at bostøtteordningen slik den er i dag er både gammeldags og klar
for utskiftning.
I dag er de digitale løsningene allerede klare og ligger kun og venter på å bli brukt.
Ved å bruke databaser som til enhver tid er oppdatert med boligpriser over det
ganske land, vil det være enkelt å kunne tilby en støtteordning som ligger i riktig pris.
Og ved å øke inntektsgrensen til EUs fattigdomsgrense vil dette være ca 350 000 kr i
året. (ingen bør ligge under dette)
Et eksempel på dette:
Kari på 53 år er uføre og bor i Oslo og leier en 2 roms leilighet. Den koster 13000 kr i
mnd pluss strøm. Gjennomsnittspris i Oslo på en 2 roms leilighet er 11 000 kr. Hun
har en uføretrygd på 300 000 kr pr år og har rett på bostøtte. I følge sifo sine satser
skal Kari ha 10335 kr å leve for hun betaler 25% skatt så hun har utbetalt 18750 kr
18750 kr Lønn
- 10335 kr Livsopphold
8415 Kr til husleie
11000 kr Husleie hun kan ha
2585 kr hun kan få i bostøtte.
Strømpriser må justeres på sammen måte. I sanntid og kunne justeres fra måned til
måned. Med de digitale løsninger som finnes på markedet vil dette være fullt mulig.
Hun må bruke av livsoppholdet dersom husleien overstiger gjennomsnittlig pris
Bostøtteordningen må tilpasses den reelle kostnaden på stedet det søkes for. Fjerne
grupper og inndelinger som ikke stemmer med hverken pris eller område.
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