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HØRING  -  ENDRING I BOSTØTTELOVEN   

 

 

Stavanger kommune viser til høring om forslag til endring i lov om bostøtte oversendt ved 

brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 08.10.2014. 

 

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i Stavanger formannskap i møte 08.01.2015. 

 
Stavanger kommune sin høringsuttalesle er som følger: 

Stavanger kommune støtter forslag til endringer i husbankloven som skal føre til skjerpet 

kontroll med bostøtten. Bostøtteordningen er en omfattende ordning med et til dels 

komplisert regelverk. Det er positivt å sette ytterligere fokus på kontroll av relevante 

opplysninger for å sikre at riktig bostøtte kommer til utbetaling, og at forhold knyttet til 

mislighold i større grad kan avdekkes. 

 

Det er viktig at bostøtteordningen fremstår som legitim. Streng kontroll har som regel god 

effekt.   

Utgangspunktet må likevel være at det offentlige har tillitt til de som søker om bostøtte og 

at disse ikke fratas integritet. Forvaltning av ordningen og utstrakt kontrollregime må ikke 

medføre at søkerne blir passive. Søkerne og mottakerne av bostøtte må forstå at de faktisk 

har en forpliktelse, men også at urettmessighet og juks blir slått hardt ned på.  

 

Hensynet til personvernet er vesentlig i slike saker. Departementet redegjør på en god 

måte, både i forhold til personvern og hvordan søkere skal orienteres om 

kontrollgjennomføring. 

 

Stavanger kommune støtter lovendringsforslaget som knyttes til kontroll av opplysninger 

ved første gangs søknad og at samtykkekravet fjernes. Stavanger kommune har ingen 

innvendinger til ny § 8 a om masseinnhenting for kontrollformål fra offentlige styresmakter. 

 

Stavanger kommune har forståelse for at departementet ønsker å gi Husbanken en 

lovhjemmel som i større grad muliggjør kontroll i enkeltsaker, men mener at informasjon 

om enkeltpersoner først og fremst må innhentes fra offentlig myndigheter, private banker, 

borettslag og eierseksjonssameier eller tilsvarende. Opplysninger utover dette må som 
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hovedregel innhentes fra bostøttemottakeren selv. Søkere av bostøtte skal gjøres kjent 

med kontrollregimet. 

Kontrolltiltak som innebærer å involvere privatpersoner og/eller andre private aktører 

vurderes å være for vidtrekkende, og vil etter Stavanger kommunes vurdering gripe for 

sterkt inn i bostøttemottakernes personvern. Det vil også kunne svekke det nødvendige 

tillitsforhold mellom bostøttesøkere- og mottakere og Husbanken. En bostøttesøker må i 

utgangspunktet vite hvem som kan kontaktes for kontroll av de opplysningene 

vedkommende gir. I tillegg vil det ved innhenting av opplysninger hos «hvem som helst» 

lett kunne oppstå situasjoner der sensitive opplysninger om en bostøttemottaker kommer 

på avveie. 

 

Stavanger kommune foreslår at begrepet «alle» i ny § 8 b første setning erstattes med « 

andre offentlig myndigheter, private banker, borettslag og eierseksjonssameier eller 

tilsvarende». 
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