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Larvik kommune har forståelse for at det kan være behov for å kontrollere opplysninger ved 
behandling av bostøttesøknader. Det er i dag et krav at søker og dennes 
husstandsmedlemmer gir sitt skriftlige samtykke til innhentingen.  I høringsnotatet legges det 
opp til at opplysninger kan innhentes uten samtykke. 
 
Larvik kommune har ingen innvendinger til at Husbanken kan gjennomføre registerkontroll 
uten samtykke når det gjelder inntektsopplysninger slik den er beskrevet i pkt. 6.2 i notatet så 
sant det opplyses om dette i søknadsskjemaet. 
 
Pkt. 6.3 omhandler rutinekontroll av samtlige bostøttemottakeres opplysninger etter at 
bostøtte er innvilget – elektronisk masseinnhenting av opplysninger ved registersamkjøring. I 
avsnittet står følgende: «Det er bare unntaksvis aktuelt å kontrollere sensitive opplysninger, 
for eksempel om bostøttemottakerens helse.» Det er ikke oppgitt hvor helseopplysningene i 
så fall vil bli hentet fra. Larvik kommune anser innhenting av helseopplysninger uten 
samtykke som en alvorlig inngripen overfor bostøttemottakerne, og dette bør ikke 
forekomme. 
 
Husbanken ønsker i følge pkt. 6.4 en hjemmel til å innhente opplysninger fra «hvem som 
helst» for å avdekke misbruk. Det framheves at hjemmelen må utformes nokså vidt for å 
virke etter sin hensikt. Eksempelet som nevnes er å sjekke med mottakerens bank om det 
betales husleie og med hvilket beløp. Larvik kommune anser det som svært betenkelig om 
en slik hjemmel gis da det anses å gå langt ut over det som anses nødvendig. 
 
Pkt. 7.2 inneholder et avsnitt der departementet foreslår å lovfeste at de kan innhente 
opplysninger om andre enn bostøttemottakeren. Som eksempel nevnes om søker bor 
sammen med noen. Det forstås også slik at om en finner at bostøttemottakeren bor sammen 
med andre kan Husbanken innhente opplysninger om disse også. Det foreslås i realiteten 
her at det gis adgang til å sjekke personer som ikke vet om at de kan bli sjekket. Etter Larvik 
kommunes oppfatning må en i disse tilfellene innhente samtykke, og sette det som vilkår for 
søknaden. 
 
 
 
 
Lovforslagene 



 
 

 
Larvik kommune har ingen merknader til §8a 1,2,4,5,6,8 og 9. 
 
Adgangen til masseinnhenting av opplysninger i §8a (3) synes svært vid – for vid i forhold til 
hva som anses nødvendig og ønskelig. 
 
I §8A (7) er det en avgrensing av hva som skal innhentes. Når det står  at «Innhentinga skal 
heller ikkje medføre at det utleverast opplysningar om andre personer enn dei som kontrollen 
gir grunn til å følgje opp», angir dette et svært lavt innslagspunkt for å innhente opplysninger. 
Dette bør endres til: «Innhentinga skal heller ikkje medføre at det utleverast opplysningar om 
andre personer enn dei som kontrollen gir særlig grunn til å følgje opp» 
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