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IMDis høringssvar til KRD – Framlegg til ny lov om bostøtte og 
endringer i forskrift om bostøtte 

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ser positivt på endringer som samler 
bostøtteregelverket og gjør det mer brukervennlig og tilgjengelig for både brukere og 
kommuner. Én lov og én forskrift vil gjøre oversikten over ordningen betraktelig 
bedre.  

Når det gjelder punkt 5.10 i høringsnotatet som omhandler tilbakebetaling av for mye 
utbetalt bostøtte ved endring i inntekt og formue, mener IMDi at det er 
hensiktsmessig å kunne kontrollere reelle inntekter med tanke på lovens hensikt. 
Samtidig kan personer som ut fra ligningen har krav på bostøtte være en sårbar 
gruppe som raskt kan oppleve ustabilitet i sitt arbeidsforhold. Personer med 
innvandrerbakgrunn som har krav på bostøtte i henhold til fjorårets ligning har i 
mange tilfeller stått langt unna arbeidslivet og er utsatt ved nedskjæringer og 
dårligere tider. Inngangen til arbeidslivet er ofte gjennom kortere engasjement og 
vikariat og vi mener det er uheldig hvis bostøtten raskt blir tatt bort ved en 
inntektsoppgang. Arbeidsforholdet kan være midlertidig og situasjonen kan fort 
oppleves som usikker dersom bostøtten fjernes uten at avtale med arbeidsgiver er 
noe langsiktig. 

For å unngå uheldige virkninger i forbindelse med kontroll av reell inntekt, mener 
IMDi at grensen for tilbakebetaling ikke bør ligge under alternativ 4. Her vil personer 
med de laveste inntektene kunne tjene mer før bostøtten fjernes. Det er positivt at 
de med lavest inntekt har mest å gå på. Samtidig bør det ikke falle ut slik at 
deltakere i introduksjonsprogram mister bostøtte mens de er i program fordi de tar 
deltidsjobb ved siden av programmet og dermed når inntektstaket. IMDi mener at 
deltakere i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram ikke skal miste bostøtten 
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på bakgrunn av reell inntekt. Dette vil kunne svekke deltakernes motivasjon til å ta 
lønnet arbeid ved siden av intro-/kvalifiseringsprogrammet. Tidlig kontakt med 
arbeidslivet er positivt og bør ikke settes på spill i forhold til frykt for å miste 
bostøtte.  

Selv om høringsnotatet ikke er rettet mot satsene for bostøtte, vil IMDi presisere at 
vi registrerer at en del deltakere i introduksjonsprogram faller ut av 
bostøtteordningen etter første året i program fordi de har tjent for mye året før. 
Deltakere som tar en deltidsjobb ved siden av programmet er særlig utsatt for dette. 
IMDi mener at inntektsgrensen er for lav for deltakere i introduksjonsprogrammet da 
lovens intensjon er at deltaker skal komme raskt i arbeid. 

Det er positivt at det presiseres at personer som ikke har hatt skattbar inntekt og 
dermed får en høy vekst i inntekten fremdeles vil ha krav på bostøtte. Det er også 
positivt at reell inntekt blir vurdert når inntekten reduseres med mer enn 10 % 
(5.10). Økt bostøtte til barnefamilier er også et godt grep i det nye lovverket. Det er 
positivt at grensen for Oslo øker (6.2.2), men IMDi har også har fått tilbakemeldinger 
om at noen byer som har sterkt press på boligmarkedet har en grense på årlige 
boutgifter som ikke samsvarer med markedet. IMDi ser positivt på en uavhengig 
felles klagenemnd for bostøtte, lån og tilskudd, og håper at departementet vil utrede 
dette nærmere (5.11.2).
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