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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TO KOMMUNALE 

BOSTØTTEORDNINGER 

 

Det vises til ovennevnte høringssak.  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har sett på 

saken og ønsker å avgi følgende uttalelse: 

 

Rådet ønsker først og fremst å minne om FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.  Kanskje særlig artiklene 19 og 28, om retten til et selvstendig liv og til 

å være en del av samfunnet og til en tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse.  Retten 

til et eget hjem og til selv å velge bosted er sentralt, og det samme er retten til en 

tilfredsstillende levestandard.   

 

Rådet har mottatt en rekke henvendelser om urimelig husleieøkning for personer som bor i 

kommunalt disponerte boliger og samlokaliserte boliger.  Mange betaler nå så høy husleie at 

det ikke blir noe igjen å leve av.  Gjengs leie bidrar til at personer med ulike 

funksjonsnedsettelser blir avhengige av sosialhjelp eller at pårørende trår til.  Bekymrede 

pårørende forteller om økninger i husleie, begrunnet i gjengs leieprinsippet, for nøkterne 

boliger opp til 12 – 13 000 kroner.  Sett i forhold til en gjennomsnittlig uførepensjon på 17 000 

kroner, blir det umulig å klare seg.   

 

Mange med medfødte funksjonshemninger eller som har blitt uføre i ung alder, eller for så vidt 

mange andre også, kan aldri forbedre sin økonomi med å delta i arbeidslivet.  Sosialhjelp 

fordrer at økonomiske buffere i form av en sparekonto som personen har i tilfelle utforutsatte 

utgifter, eller har spart til mer hyggelig ting som ferie, julegaver, teaterbesøk eller at andre ting 

som er selvfølgelige ting i livene våre blir realisert.  Som Kari Gåsvatn, mor til en voksen med 

utviklingshemming sier det så treffende i et debattinnlegg «Ved å motta sosialhjelp ville 

oppsparte midler beregnet på gode opplevelser bli beslaglagt av kommunen som skyhøy 

husleie.» 

 

Mange personer med funksjonsnedsettelser er uføretrygdede med lav inntekt, for eksempel 

såkalt «ung ufør».  Når det i høringssaken (side 5) nevnes at ved å redusere bostøtteprosenten 

vil insentivet til å skaffe seg egen bolig bli noe forsterket.  Noen linjer ovenfor påpekes det at 

mange av disse er alders- og uførepensjonister med minstepensjon/lav pensjon.  For de aller 
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fleste med minstepensjon/lav pensjon er det å skaffe seg en egen (ikke kommunal) bolig en 

umulighet.   

 

Målet med forskriftendringen må være å redusere behovet for sosialhjelp på varig basis.  

Gjengs leie fører ofte til behov for sosialhjelp.  Kommunal bostøtte bør bidra til en reduksjon i 

sosialhjelp og ulempene som gjengs leie medfører.  Bostøtten må kobles opp mot både husleien 

og inntekt, slik at folk er garantert et rimelig beløp til livsopphold.   

 

I forslaget til ny forskriftstekst § 1 er formålet «Bostøtte for leietakere i kommunale boliger 

skal gi leietakere med lav inntekt økonomisk støtte til å betale husleie i kommunal bolig.»  

Dette ser vel og bra ut. Men rådet er særlig bekymret for hva gjengs leie medfører og det beste 

hadde vært om hele begrepet med innhold blir fjernet.   

 

Rådet ber om at gjengs leieprinsippet fjernes og at forholdet inntekt, husleie og bostøtte 

balanserer slik at uførepensjonister og andre med lav inntekt kan bo i en kommunal bolig og 

likevel ha et rimelig beløp til livsopphold, inkludert ferie og fritid, uten å bli sosialklienter.  

Fastholdes gjengs leie må bostøtten økes tilsvarende.  Kommunens boligpolitikk overfor noen 

av våre mest sårbare kan ikke gi varige sosialhjelpsklienter som resultat.  Tvert i mot må 

kommunens politikk bidra til selvforsørging og selvstendighet.  Det motsatte er uverdig og 

strider mot FN-konvensjonen og våre nasjonale mål om likestilling og likeverd.   
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