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Stønader i forbindelse med arbeidsrettede tiltak - høring 

 

Vi viser til brev av 11. mars 2013. 

 

Kommunal- og regionaldepartementet har følgende merknader: 

 

Den statlige bostøtten skal dekke boutgifter for personer med lav inntekt og høye 

boutgifter. Ordningen er regulert i lov av 24. august 2012 nr. 64 om bostøtte og forskrift 

av 29. desember 2012 nr. 1283.  

 

Den som mottar bostøtte må bo i boligen, være registrert som bosatt der og være 

ansvarlig for boutgiftene for boligen det gis støtte for. Retten til bostøtte faller likevel 

ikke bort hvis man har kortvarig fravær fra boligen. Det vil være tilfeller der en person 

har behov for ytelser til dekning av boutgifter for en bolig samtidig som vedkommende 

mottar bostøtte for en annen. Dette kan være tilfellet når man må bo midlertidig på et 

studiested. I den grad slike ytelser blir gitt, skjer det ingen overlapping av offentlige 

støtte.   

 

Hvis en person bosetter seg permanent på studiestedet og melder flytting dit, vil 

bostøtte for den tidligere boligen falle bort, men det kan være at vedkommende får rett 

til bostøtte for den nye. I disse tilfellene bør det ikke samtidig gis andre offentlig ytelser 

for dekning av boutgifter for den nye boligen.  

 

Arbeidsmarkedsforskriften § 10-7 omhandler samordning av stønadsordninger. 

Bestemmelsen omtaler ”offentlige eller private trygde- eller pensjonsordinger”. Den 

statlige bostøtteordningen faller trolig utenfor. Tilsvarende bestemmelse om 
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samordning finnes ikke i forskriften om utdanningsstønad.  

 

Når det nå utarbeides regler for ytelser til dekning av utgifter til arbeidsrettede tiltak 

mv., bør det utformes regler som forhindrer at disse ytelsene dekker boutgifter som 

også bostøtten dekker. Dette kan for eksempel skje ved en samordningsbestemmelse 

som avklarer at det ikke gis ytelser til boutgifter i de tilfellene hvor søker har rett til 

støtte til dekning av de samme boutgiftene i medhold av bostøtteloven. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Irene Ekeli 

 seniorrådgiver 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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