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Bostøtteloven - endring - høring  
 

Det vises til mottatt høringsbrev. 

Sektorutvalg BIOM behandlet saken i møte den 9.12.14. og fattet følgende vedtak: 

 

Høringssvar fra Bærum kommune: 

Bærum kommune mener at forvaltingens adgang til omfattende kontroll må vurderes 

mot personvern og søkers rett til kontroll via samtykke. 

Bostøtteordningen, slik den i dag er utformet og benyttet, fungerer som et 

fattigdomsforebyggende tiltak og en velferdsstyrkende ordning. Den retter seg mot en 

sårbar befolkningsgruppe. Det er viktig å opprettholde bostøttens posisjon som et 

hensiktsmessig og nødvendig hjelpetiltak, som det store flertall mottakere vil 

anerkjenne og være fornøyd med. 

Bostøtte er behovsprøvd og må forvaltes med klokskap.  Opplysninger som innhentes 

om personer som søker bostøtte kan ha stigmatiserende virkning, selv om det innhentes 

opplysninger som isolert sett ikke er av sensitiv karakter.  Siden deler av 

opplysningsgrunnlaget skal innhentes fra andre personer i det nære bomiljø som 

representerer borettslag og sameie forsterkes faren for stigmatiserende effekt. Det er 

avgjørende at søkere i en sårbar posisjon har tillit til saksbehandlingen, føler trygghet 

for hvordan opplysninger innhentes og brukes.  

Bærum kommune deler Datatilsynets og Husbankens syn om at opplysningsgrunnlaget i 

bostøttesaker bør være så korrekt som mulig og oppdatert til enhver tid. Samkjøring av 

opplysninger i offentlige registre kan derfor være et akseptabelt virkemiddel. 

Departementets forslag om rett til å innhente opplysninger fra hvem om helst ved 

mistanke om urettmessig mottak av bostøtte vurderes imidlertid som svært inngripende. 

Behovet, hensiktsmessigheten og konsekvensen av et slikt tiltak er i tillegg lite utredet i 

høringsnotatet og bør sees i nøye sammenheng med personvernretten. 

 

Bærum kommunes anbefaling er at søkers samtykke fortsatt skal være grunnlag for 

innhenting av opplysninger som trengs for å saksbehandle fremsatt søknad om bostøtte. 

Innhenting og sammenstilling av opplysninger fra offentlige registre med mål å 

korrigere og kontrollere løpende bostøtte vedtak bør kunne gjøres uten samtykke fra 

søker. Retten til å kreve opplysninger fra alle, hvem som helst, som kan ha informasjon 

om urettmessige utbetalinger, bør ikke lovfestes. 
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Dette medfører at departementets forslag til ny § 8 gis ikke tilslutning. Departementets 

forslag til ny § 8a gis tilslutning. Det forutsettes at datatilsynet i sin høringsuttalelse 

kommer til samme konklusjon. Departementets forslag til ny § 8b gis ikke tilslutning. 
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