
 

 

 
 

 
Kommunal – og moderniserings departementet. 

 
Bergen den 19.12.14 

 
Høringsnotat.  

 

 
Endringer i bostøtteloven. 

 
Leieboerforeningen Bergen mener at dagens ordning opprettholdes og at 

strenger inngripen i bostøttemottakeres private liv og husholdnings 
økonomi, grunnes mer på mistenkeliggjøring av den enkelte som får 

bostøtte.  
 

Når det gjelder den enkeltes inntekt, er det belyst. Når det gjelder den 
enkeltes sivile stand, er det også belyst. Personvernet må styrkes og ikke 

bli på den måten at man skaper et regime med mistenkeliggjøring av den 
enkeltes private liv.  

 
Man kan styrke eks oppgivelse av den siviles stand gjennom 

folkeregisteret og oppføring av antallet som bor i de enkelte boligene.  

Utover dette kan ikke Leieboerforeningen Bergen være enig med 
forslaget.  

 
Når det gjelder omlegging av uføretrygden mener Leieboerforeningen 

Bergen at man da må godta og videreføre bostøtten på samme nivå eller 
bedre for den enkelte i forhold til de som ikke kan arbeide med 100% 

uføregrad. Utover dette vil skatteetaten kunne opplyse om 
inntektsendringer, samt også NAV.  
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Vi ber om at bostøtten justeres etter SSB sine beregninger for normal 

boutgift på 27% av inntekt og at den grensen ikke overstiges. Normen må 

følges samfunnets prosent andel for boutgifter, slik at bostøtten bli 
målrettet og bedre for de som trenger denne ordningen.  

 
Bostøtten bør først får sitt innslagspunkt for redusering etter 60000 

kroner i inntekt, der også uføretrygden reduseres som innslagspunkt.  
Utgiftstaket på uføretrygd må også følge leieprisutviklingen pr antall rom 

boliger er på som leies ut.  
 

Eks en enslig mor med to barn, leier 3 roms bolig på kr 12000, som er en 
middels leie i dag. Taket på boutgifter må da også følge denne leien med 

de tillegg som er. Vi lever i et høy kost land og det betyr økende 
boutgifter fra år til år. Bostøtten kan ikke stå i ro for lenge, da øker 

fattigdommen.  
 

 

Leieboerforeningen Bergen. 
2014.  

 
Gos Jul og Godt Nyttår. - 

 
 


