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Høringssvar - NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Husbanken har mottatt Barnefamilieutvalgets utredning til høring.

Kun utvalgets vurdering av Husbankens bostøtteordning blir kommentert av oss i dette
høringssvaret.

Husbanken støtter forslaget om at bostøtte til barnefamilier bør utredes nærmere.

I utvalget som eventuelt skal utrede bostøtteordningen ønsker vi at Husbanken er representert.
Videre vil vi foreslå at både Arbeids- og sosialdepartementet og/eller Arbeids- og
velferdsdirektoratet er representert, i tillegg til kommunesektorens organisasjon (KS). Vi tror disse
aktørene på hver sin måte vil kunne bidra positivt inn med hver sine erfaringer.

Husbanken vil ikke komme med konkrete forslag til endringer nå, men vi har statistisk materiale
som underbygger påstandene i Barnefamilieutvalgets utredning.

Bostøtten er det viktigste boligvirkemidlet for husstander med lavinntekt og høye boutgifter.
Bostøtten er et universelt tiltak som utmåles uavhengig av målgruppe, med kun inntekt og
boutgifter som kriterier.

Men innretningen på bostøtten i dag støtter i liten grad opp om barnefamilier. Dette har Husbanken
tidligere beskrevet i flere årsrapporter.

Barnefamilieutvalget omtaler dette tydelig i kapittel 13) Bostøtten er per i dag et virkemiddel som
primært går til enslige husholdninger og til dels enslige forsørgere. Mellom 70 og 75 prosent av
husholdningen som mottar bostøtte har ikke barn. Innrettingen i ordningen er for dårlig til å være et
tydelig virkemiddel mot barnefattigdom og barnefattigdomsutvalget anbefaler således en egen
utredning av bostøtten for å kunne forbedre den mot barnefamilier. Som sagt støtter Husbanken
dette forslaget.
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Figur 1: Sammenheng mellom bostøttens inntektsgrenser og fattigdomsgrensene (EU 60)
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Figuren viser tydelig hvordan bostøtten treffer dårlig for husholdninger med barn. Utredningen bør
spesielt se på om bostøtten i større grad kan vektes for husholdninger med barn og en heving av
inntektsgrensene.

Årlig utvikling siden 2011

Antall barnefamilier som mottok bostøtte én eller flere ganger i løpet av året holdt seg omtrent
uendret i perioden 2011-2015 (figur 2). Antallet økte noe i 2016 som følge av at det øvre taket for
boutgifter knyttet til antall husstandsmedlemmer ble oppjustert (tabell 1).

Tabell: Endring i boutgiftstak fra 1. januar 2016
Antall personer i husstanden
1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer eller flere

Økning i årlig boutgiftstak
kr 900

kr 2 900
kr 4 900
kr 6 900
kr 8 900
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Figur 2: Antall barnefamilier som mottok bostøtte øn eller flere ganger i løpet av året (2011-
2016)
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Satsene i bostøtteregelverket har ikke blitt regulert i takt med inntekts- og boutgiftsutviklingen ellers
i samfunnet, noe som har svekket bostøtteordningen som virkemiddel. Som vi ser av figur 3 har
dette medført at andelen barnefamilier med boutgifter over tak (boutgifter som ikke blir inkludert i
beregningen av bostøtte) økt kraftig. Kombinert med manglende regulering av inntektsgrensene
har dette medført at det gjennomsnittlige inntektsnivå blant barnefamilie-mottakere faktisk har falt
hvert år siden 2012 (figur 4).

Figur 3: Andel barnefamilier med boutgifter over tak (2011-2016)
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Figur 4: Gjennomsnittlig inntekt for barnefamilier som mottok bostøtte (2011-2016)
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