
DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

14/4045 1•01.2015

Horing - Endringer i bostøtteloven

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) brev av 8. oktober 2014
vedrørende høring om endringer i bostøtteloven.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader til hhv. høringsnotatets punkt 6 og
punkt 8:

Merknader til høringsnotatets punkt 6: Innhenting av opplysninger
KMD foreslår i høringsnotatet å gi Husbanken lovhjernmel for å kontrollere opplysninger i
bostøttesaker. Det fremgår at Husbanken i dag ikke kan kontrollere opplysninger uten at det er gitt
samtykke fra søkeren og eventuelle husstandsmedlemmer. KMD foreslår tilføyelser i loven som
ikke etterlater tvil om at Husbanken både kan og skal gjennomføre ulike typer kontroller knyttet
til bostøtten.

Det foreslås tre nye bestemmelser som regulerer:
Kontroll av søkernes opplysninger ved førstegangssøknad på saksbehandlerstadiet (forslag
til 8)
Masseinnhenting av opplysninger for kontrollformål fra offentlige myndigheter (forslag til

8 a)
Kontroll av enkeltpersoners opplysninger etter at bostøtte er innvilget for å avdekke
misbruk - innhenting av opplysninger fra tredj emann (forslag til § 8 b)

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at §§ 8 og 8a ikke kan anvendes på
helseopplysninger underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven. HOD har derfor ingen
merknader knyttet til disse bestemmelsene.
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Når det gjelder forslag til § 8 b er dette, ifølge høringsnotatet, en hjemmel til å kreve opplysninger
fra "hvem som helst". Det uttales i høringsnotatet at det sjelden vil være aktuelt å innhente
opplysninger om søkerens helse, men at unntak kan forekomme for unge uføre fordi
inntektsgrensen for denne gruppen er satt noe høyere enn ellers.

HODs vurdering er at § 8 b er altfor generelt utformet til å hjemle unntak fra taushetsplikt etter
helsepersonelloven. Det følger av helsepersonelloven § 23 nr. 6 at taushetsbelagte opplysninger
etter helsepersonelloven bare kan gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov, når
det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.

HOD mener det klart bør fremgå av § 8 b eller forarbeidene til § 8 b, at bestemmelsen ikke
omfatter innhenting av taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven.

Dersom KMD likevel finner at det er helt nødvendig å ha en unntaksbestemmelse som etter
omstendighetene fritar helsepersonell for taushetsplikt etter helsepersonelloven, må bestemmelsen
konkretiseres med hensyn til hvilke typer opplysninger dette omfatter og hvem som kan treffe

beslutning om innhenting av opplysningene.

Merknadertil høringsnotatetspunkt8: Økonomiskekonsekvenser
Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at formålet med kontrollen er todelt, ved at
man gjennom kontroll skal avdekke både for høye eller uberettigede utbetalinger, og for lave

utbetalinger. Høringsnotatet punkt 6.3 femte avsnitt:

Formålet med kontrollen er ikke bare det negative i å avdekke juks, men også å sikre at

mottakerne får den støtten de har krav på. Dette kan slå begge veier, men vil altså også
sikre at mottakere får oppjustert bostøtten dersom for eksempel inntekten har gått ned.
En slik automatisert oppjustering vil komme mottakere som ikke selv forstår
betydningen av en inntektsnedgang for bostøtten til gode og er med på å rettferdiggjøre

et visst inngrep i personvernet.

HODkan ikke se at det er gjort rede for en eventuell økning i kostnader som følge av økt
kontrollvirksomhet. Ei heller synes det gjort rede for en eventuell økning av kostnader til
oppjustering av bostøtteutbetalinger.
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