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SVAR - HØRING - FRAMLEGG TIL NY LOV OM BUSTØTTE OG ENDRINGAR I 
FORSKRIFT OM BUSTØTTE

Kapitel 6
6.2.1.
Skatteetatens nye verdisetting av boliger i 2010 har ført til at bostøttemottakere med egen bolig har 
fått satt opp ligningsverdien på boligen og blitt oppført med for høy formue i ligningen.  Dette har 
gjort at en del søkere har fått avkortet bostøtte eller avslag på grunn av for høy inntekt da inntekten 
blir tillagt et formusetillegg.

Motivasjonspenger burde ikke regnes som inntekt i bostøttesammenheng. Unge uføre (varige uføre) 
som mottar motivasjonspenger for utført jobb har i dag veldig lave satser. For at denne gruppen 
skal opprettholde motivasjonen til å delta i et positivt aktivitetsnettverk burde satsene for 
motivasjonspenger ha vært økt og skattlagt på en slik måte, at de unge uføre kunne mottatt pengene 
i form av lønn på lik linje med andre yrkesutøvere. Pga motivasjonspengene kommer ikke denne 
gruppen inn som berettiget i bostøtteordningen. Om de ikke jobber, vil de likevel få ca samme 
samlet beløp utbetalt, men da i form av bostøtte isteden. Denne gruppen leier bolig og har tilnærmet 
samme utgifter som funksjonsfriske da noen av dem til og med har utgifter til hold av bil. Dette er 
ikke positivt og kan ikke være ønskelig samfunnsmessig! 

6.2.2
Husleien i storbyer og randkommunene er tilnærmet lik. Taket for husleie- og inntekt for randkommuner 
rundt store byer bør/må vurderes endret. Svært mange får avslag i randkommene som ellers ville fått 
bostøtte i storbyene. Leieprisene har økt betydelig i randkommunene de siste to årene.

6.2.3.
Større formue og erstatningsutbetalinger til barn (ikke myndig) som forvaltes av overformynderiet, 
bør ikke regnes som formue slik at husstanden mister retten til bostøtte.  Dette er som oftest 
betydelige beløp som skal erstatte for eksempel bortfall av framtidig inntekt, eller at barn har mistet 
sine foreldre.  Dette er midler som skal dekke spesielle ting som utgifter til konfirmasjon, 
utdannelse m.m. og ikke til livsopphold.



Søknadsskjema 
Søknadskjema for bostøtte bør forenkles og tilpasses brukerne behov både når det gjelder oppbygging og 
språkbruk. Et punkt for datering av søknaden bør tas inn i tilknytning til søkers underskrift, og komme til 
slutt i skjemaet. Dette for at søkeren skal tvinges til å lese gjennom hele søknaden. 

Under Inntektsnedgang i skjemaet, må teksten tilpasses slik at det går tydelig frem hva en vesentlig 
inntektsnedgang egentlig er, spesielt pkt for nedgang av andre årsaker har søkerne vanskelig for å forstå.
Fleksilån eller rammelån blir mer og mer vanlig og er vanskelig å registrere i dagens utgave av 
søknadskjema for bostøtte. Denne låneformen har mer fleksibilitet i forhold til innbetaling og 
nedbetalingstid. Skjemaet/skjermbildet må tilpasses bedre.
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