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Utlendingsdirektorates svar på høring om 
endringer i bostøtteloven

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartements brev av 8. oktober 
2014 vedrørende forslag til endringer i bostøtteloven. I korthet innebærer 
endringene at Husbanken får lovhjemmel til å kontrollere opplysninger i 
bostøttesaker uten at det er gitt samtykke fra vedkommende som har søkt 
om eller mottatt bostøtte. 

For Utlendingsdirektoratet (UDI) betyr lovendringene at Husbanken både 
kan innhente opplysninger fra utlendingsdatabasen (UDB) i enkeltsaker og 
ved registersamkjøring, hvor opplysninger i Husbankens registre maskinelt 
sjekkes opp mot opplysninger i UDB.

Til ny § 8 første og annet ledd og ny § 8 b (hhv. kontroll før og etter at 
bostøtte er innvilget)

Bestemmelsene i ny § 8 første og annet ledd og ny § 8 b hjemler 
henholdsvis kontroll av søkernes opplysninger ved førstegangs søknad og 
kontroll av enkeltpersoners opplysninger etter at bostøtte er innvilget.

UDI har ingen innvendinger til forslaget, og ser at det foreligger 
tungtveiende grunner for å sikre at bostøtte faktisk gis til personer som 
støtten er ment for. Vi ser også at det er viktig med tiltak for å hindre
bevisst misbruk av velferdsordninger.

Å benytte personopplysninger som er samlet inn i én hensikt for 
kontrollformål i helt andre sammenhenger, kan betraktes som en
inngripende behandling av personopplysninger. Slike behandlinger stiller 
relativt strenge krav til hjemmelens klarhet.

I hovedsak mener UDI at lovendringene som foreslås er klare og ivaretar 
relevante personvernhensyn. Likevel vil vi gjerne peke på at ny §§ 8 og 8b 
ikke spesifiserer hvilken personkrets Husbanken kan få utlevert
opplysninger om.



Presis lovhjemmel er viktig både for å sikre at UDI som et avgiverorgan
praktiserer regelverket i tråd med lovgivers intensjoner, og også for at 
personer som er omfattet av våre registre, skal ha mulighet for å
forutberegne hvilke tiltak de kan bli utsatt for fra Husbankens side. UDI 
mener derfor at lovteksten må spesifisere hvilken personkrets som er 
omfattet av bestemmelsen.

Til ny § 8 a (masseinnhenting/registersamkjøring)

Ny § 8 a skal hjemle elektronisk masseinnhenting av opplysninger 
gjennom såkalt «registersamkjøring».

UDI er positiv til elektronisk utveksling av opplysninger mellom etater, og vi 
vurderer at forslaget til ny § 8 a tredje til syvende ledd, som regulerer 
hvordan registersamkjøringen skal skje, er egnet til å ivareta personvernet 
til de registrerte. 

Når det gjelder selve gjennomføringen av registersamkjøring, enten via 
UDIs oppholdsstatustjenesten eller ved uttrekk fra UDB, ligger forholdene
per i dag ikke til rette for dette.

Dersom Husbanken skal koples på vår oppholdsstatustjeneste, vil dette 
medføre både investerings- og forvaltningskostnader som UDI ikke kan 
håndtere over driftsbudsjettet. Det samme gjelder dersom samkjøringen 
skal håndteres ved uttrekk fra UDB. Her må det påregnes tid for å utvikle 
nye løsninger og ikke uvesentlige kostnader.

Omfanget av kostnadene vil være avhengig av hva slags opplysninger 
Husbanken skal ha tilgang til og kompleksiteten til løsningen. Dersom ikke 
alle opplysninger kan samkjøres/utleveres, jf. ny § 8 a syvende ledd, må 
det bygges funksjonalitet for å filtrere svarene til registersamkjøring. Dette 
vil øke kostnadene.
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