
 

 

 

 
       
 

 

 

Innspill til ekspertgruppen fra Leieboerforeningen 
Bostøtten skal legge til rette for at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har 
anledning til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Barnefamilier er en særlig viktig 
målgruppe for bostøtten. 

9 av 10 som mottar bostøtte er leieboere og som representant for Leieboerforeningen vil jeg 
naturlig nok fokusere på dem. Siden 2015 har det blitt 90 000 flere leieboere i Norge og 
andelen leieboere øker i alle aldersgrupper under pensjonsalder. Dette forteller oss at vi 
leier lenger enn før og at poltikkutviklingen må ta hensyn til det. 

2020 og 2021 har vært ekstraordinære år, derfor velger jeg å ta utgangspunkt i statistikken 
fra 2019. Den viser følgende hovedtall 

• I overkant av 120 000 husstander mottok bostøtte 
• Nesten 30 % av disse var barnefamilier 
• Og 75 % hadde høyere boutgifter enn taket for beregningsgrunnlag 

Dette mener vi er den største utfordringen med bostøtten i dag. 

Hvis vi snevrer inn til de i overkant 6 000 barnefamiliene som leier bolig i Oslo er det 94 % 
som har høyere bokostnader enn taket for beregningsgrunnlag. Denne andelen er noe 
høyere om man leier av kommunen enn om man leier av private. Dette forteller oss at 
bostøtten ikke legger til rette for at husstander med høye boutgifter har anledning til å 
skaffe seg og beholde en egnet bolig og at bostøtten for disse blir rundt 2000 kroner lavere 
per måned enn den burde vært.  

Det viktigste er derfor å øke boutgiftstaket, og spesielt for barnefamilier 

Det andre målet med bostøtte er å sikre at husstander med lav inntekt har anledning til å 
skaffe seg og beholde en egnet bolig. Likevel er inntektsgrensene vesentlig lavere enn EU60 
fattigdomsgrense.  For en enslig forelder med tre barn er inntektsgrensen 50- 75 000 lavere 
enn fattigdomsgrensen.  Dette er ikke greit. 

 Vi må derfor øke inntektsgrensene minst til fattigdomsgrensen. 



 

 

SSB beregnet i 2019 at mellom 50 og 70 000 av de som har rett på bostøtte ikke får det, i all 
hovedsak fordi de ikke søker. Det store flertallet av disse er unge aleneboende. Dette 
forteller oss at informasjonen må bli bedre og mer tilgjengelig. I dag vet staten inntekten til 
hver enkelt person fra måned til måned og det er teknisk mulig å sende en SMS eller 
lignende til de som har inntekt under inntektsgrensen. Dette vil sikre at de som ikke søker og 
som kanskje er de som befinner seg i ytterkanten av storsamfunnet får vite at de har rett på 
en ytelse som kan motvirke utenforskap og bidra til en mer stabil hverdag. 

Så oppsummeringen er 

• Boutgiftstaket må økes og følge leieprisene 
• Inntektsgrensen må økes minst til fattigdomsgrensen 
• Informasjonen om bostøtte må bli vesentlig mer tilgjengelig 
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