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Skriftlig innspill fra FFO til ekspertutvalget som utreder bostøtteordningen
(Innspill som underlag for innlegg på møte 22. september 2021)

•

FFO ber utvalget foreslå en bostøtteordning som bedre inkluderer uføre

FFO anbefaler ekspertutvalget å utrede hvordan bostøtteordningen kan endres slik at uføretrygdede som
lever på minsteytelser, inkludert unge uføre med garantert tilleggspensjon, kommer inn under bostøttens
inntektsgrenser.
Det er en stor svakhet at skjermingsfradraget som ble innført for uføre med bostøtte kun gjelder for de
som mottok bostøtte og uføretrygd i desember 2014. Man har i påfølgende år sett en markant nedgang i
antall uføretrygdede som mottar bostøtte, da personer som er blitt uføre etter reformen i stor grad
havner over inntektstaket. Dette gjelder særlig unge uføre. Tall fra Husbanken viser at i 2019 utgjør unge
uføre 4 prosent av mottakerne, mens øvrige uføre utgjør 9 prosent av samtlige bostøttemottakere.
Samtidig er det en svakhet med dagens overgangsordning at inntektstrekket som gjøres for uføre i
overgangsordningene ikke korrigeres i tråd med prisveksten i bruttoinntekten. Det betyr at husstandene
gradvis faller ut av ordningen, etter hvert som bruttoinntekten øker mer enn fratrekket i
inntektsgrunnlaget (Husbanken, 2019). Uten at inntektsfratrekket justeres i tråd med reguleringen av
grunnbeløpet og uføretrygdens inntektsutvikling vil denne skjermingsordningen gradvis miste sin
betydning. Det er derfor ikke en løsning slik vi vurderer det, å innlemme samtlige uføre i dagens
overgangsordning.
Vi ber derfor om at overgangsordningen foreslås erstattet med nytt regelverk og nye tabeller for øvre
grenseverdier, som ikke er høyere enn uføretrygdens minsteytelser i noen kommunegrupper. I tillegg må
det fastsettes egne justerte tabeller slik at alle unge uføre med uføretillegget kommer inn under
bostøttens inntektsgrenser ref. tabell HB 9.B.6.2.
Et nytt bostøtteregelverket må sikre bostøtte til uføre uavhengig av på hvilket tidspunkt uføretrygden ble
innvilget, og på om lag samme nivå som bostøtten var før omleggingen av uføretrygden i 2015. I en
eventuell prioritering mellom alle uføre med minsteytelser og unge uføre, ber vi om at unge uføre må
sikres spesielt.
Kunnskapsunderlag:
Vi viser til MENON-PUBLIKASJON NR. 106/2020 med utredning av bostøtten med fokus på effekter for
brukerne, og deres analyse knyttet til at uføre i dag behandles ulikt i bostøtteordningen.
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-106-Utredning-av-bost%C3%B8tten-med-fokusp%C3%A5-effekter-for-brukerne.pdf Rapporten gir kunnskapsgrunnlag om hvordan dagens
bostøtteordning slår ut for unge uføre og uføre.
Selv om FFO har kommet til at vi ønsker et nytt bostøtteregelverk som blant annet erstatter
overgangsordningen, er ikke vårt formål i motstrid til det Menon vil oppnå i sin anbefaling om å innlemme
samtlige uføre i overgangsordningen fra 2015; nemlig at alle uføre må få like muligheter til å kvalifisere til
bostøtten. Noe et nytt bostøtteregelverk må sørge for.
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