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HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I BOSTØTTELOVEN  
 

Hamar kommune støtter forslag om endringer i lov om bostøtte som gir Husbanken 
hjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker.  

 

FAKTA 
”Bostøtte er en statlig rettighetsbasert velferdsordning. Tildelingen er behovsprøvd, 
og ordningens legitimitet er avhengig av at støtte bare utbetales til dem som har krav 
på det.” (sitat fra høringsbrev). 

I høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Husbanken 
gis lovhjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker.  

Dagens praksis som er hjemlet i bostøtteloven § 8 første ledd er at Husbanken kan 
kontrollere opplysninger dersom søkeren og eventuelle husstandsmedlemmer har 
gitt samtykke til dette. Departementets forslag er at det tilføyes en hjemmel i loven 
som ikke etterlater tvil om at Husbanken både kan og skal gjennomføre ulike typer 
kontroller knyttet til bostøtten. Hensikten er å unngå feilutbetalinger og hindre at 
velferdsordning misbrukes 

VURDERINGER  
Husbanken er en sentral samarbeidsaktør for kommunene. Ifølge Husbanken 
innebærer departements forslag et nyttig og nødvendig verktøy for bedre behandling 
og tildeling av et så sentralt velferdsgode. Det blir mulig å kontrollere opplysninger 
ved alle saksbehandlingsstadiene både før og etter at bostøtte er innvilget. 
Opplysninger som Husbanken innhenter ved behandling av bostøttesøknader er 
opplysninger som er nødvendig for at saksbehandlingen blir korrekt og at tildelingen 
baseres på de objektive kriterier som er vedtatt. 
 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE 
Bostøtte er en viktig inntektssikring som bidrar til økt økonomisk handlingsrom for 
mottakere og spesielt for barnefamilier. 
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