
 

 

 

 
 
 
Oslo kommune 
Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid 
 
 

Oslo, 31.10.2018 
 
 
 

Vedr.:  Høring forslag til endringer bostøtte for leietakere i kommunale boliger. 
Viser til brev fra byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid (EHA) datert 01.10.2018 om forslag til 
endringer i to kommunale bostøtteordninger. Leieboerforeningen (LbF) har tidligere uttalt seg om 
endringene knyttet til det kommunale boligtilskuddet (KBT). I denne saken har vi derfor bare 
merknader knyttet til Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (BKB).  
 
Navneendring på støtteordningen 
LbF har ingen innvendinger mot at forskriften endrer navn slik byrådsavdelingen foreslår. 
 
Løpende faktisk inntekt 
LbF er positive til at løpende faktisk inntekt vil bli lagt til grunn for beregning av BKB. Husbanken 
har gjort det samme med den statlige bostøtten og dette har bl.a. redusert tilbakebetalingskravene 
som følge av for mye utbetalt støtte. Ved nedgang i inntekt/pensjon vil dette også raskt fanges opp 
å være til fordel for mottakeren. 
 
Det er viktig å ta høyde for at det kan oppstå situasjoner der inntekt/pensjon kan økes brått, uten 
at det nødvendigvis bør kvalifisere til redusert bostøtte – dette gjelder f.eks. ved utbetaling av 
feriepenger, redusert skatt i desember, tilbakebetalinger av pensjon mv.  
 
Beregning av bostøtte - egenbetaling 
EHA skriver at «Siden beregningsreglene ikke har blitt endret siden år 2000 har 
bostøttemottakernes egenbetaling av husleie blitt stadig lavere etter hvert som lønninger, 
pensjoner og andre støtteordninger har blitt lønns- og prisjustert.» s. 2, siste kulepunkt (vår 
understrekning)  
 
LbF mener dette ikke er en dekkende beskrivelse av situasjonen. EHA ser bort fra at 
underdekningen i bostøtten gjør at mottakernes bokostnader øker med økte husleier. Dette må 
også inkluderes i det som beskrives som bostøttemottakernes egenbetaling.  
 
Økningen i husleien får betydning for bostøttemottakerne ved at det er lagt inn en underdekning i 
bostøtten. BKB dekker 90 % av differansen mellom den faktiske boutgiften og rimelig boutgift. 
Underdekningen på 10 % må da beboeren betale.  Husleienivået i Oslo har ifølge Oslo kommune 



 

 

BBY økt med 93 % fra 1. kv. 2004 til 1. kv. 20181. Til sammenlikning har konsumprisindeksen i 
samme periode økt med 33 %.  
 
Konvertere innslagspunktet for BKB til folketrygdens grunnbeløp 
Vi ser at det kan være fornuftige grunner til at kommunen vil knytte opp rimelig boutgift til en 
funksjon av grunnbeløpet i folketrygden som reguleres jevnlig. En måte å unngå en stadig økende 
egenbetaling gjennom underdekningen i bostøtten er derfor å innføre full kompensasjon av 
differansen mellom rimelig og faktisk boutgift. Kommunen kan eventuelt endre innslagspunktet 
noe fra det foreslåtte 0,55G slik at det totale kostnadsnivået for kommunen blir liggende på samme 
nivå som i dag.  
 
Alternativ BKB-forslag  
AHE legger frem fire ulike varianter av mulig endringer av BKB som hver for seg gir litt ulike 
resultater i de ulike inntektsgrupper. I de ulike alternativene skrus det litt på satsene for minste 
årlige husleie, dekningsprosent og folketrygdfunksjonen. For oss illustrerer eksemplene tydelig 
hvordan små justeringer i satsene kan få store konsekvenser for beboerne og for kommunens 
samlede utbetalinger.  
 
Vi registrerer at alternativ 1 gir et resultat mest likt dagens ordning. Alternativ 2, 3 og 4 gir mindre 
bostøtte til de med de laveste inntektene og noe mer til de med litt høyere inntekt. LbF finner ikke 
at det gis noen hensiktsmessig begrunnelse for hvorfor man skal redusere bostøtten til de mest 
vanskeligstilte på bekostning av de med høyere inntekter. Derimot registrer vi at alternativ 2-4 
ifølge EHA trolig vil bety økte sosialhjelpsutbetalinger.  
 
I motsetning til sosialhjelp er BKB en rettighetsfestet ordning. Vi kan ikke støtte at de mest sårbare 
husholdningene skal bli ytterligere avhengig av sosialhjelp til livsopphold gjennom en redusert 
bostøtte. Dersom det er et mål å øke bostøtten til grupper med noe høyere inntekter, må dette 
komme som følge av at totalrammene for BKB økes.  
 
Andre endringer 
LbF er kritisk til forslaget om at bystyret som en del av budsjettbehandlingen, skal kunne justere de 
ulike satsene i BKB. Vi kan da risikere å komme i en situasjon hvor satsene til BKB endres som følge 
av budsjettforlik, budsjettsaldering, politiske kompromisser med videre, uten at det i forkant er 
konsekvensutredet hvordan dette vil slå ut for beboerne. Endringer i satsene i BKB vil kunne få 
store konsekvenser for beboerne.  
 
LbF mener at satsene i BKB må forankres i en kommunal forskrift som i dag, og at satsene bare kan 
endres og justeres gjennom forskriftsendringer. Unntatt er innføringen av folketrygdfunksjonen for 
rimelig boutgift. 
 
BKB i tilvisningsboliger 
Det ligger en urimelig og uheldig avgrensning i BKB ved at denne ikke gjelder for husholdninger i 
utleieboliger med tilvisningsavtaler via kommune/bydel. De siste årene er det utviklet en ny modell 
for anskaffelse av flere utleieboliger i samarbeid med staten. Modellen innebærer at 
kommunene/bydelene inngår et samarbeid med private utleiere/utbyggere som sikrer statlig 
grunnlånsfinansiering til anskaffelse av boligene. Gjennom tilvisningsavtaler får kommunen/ 

                                                 
1 Dette gjelder markedsbasert husleie. Det finnes ikke tilsvarende tall tilgjengelig for gjengs leie som er 
husleiefastsettelsemodellen BBY benytter i de kommunale boligene. Gjengs leie ligger normalt 7 – 12 % under 
markedsleien. Gjengs leie vil over tid alltid følge banen til markedsleie. 



 

 

bydelen rett til å tilvise sine beboere til 40% av de nye utleieboligene. De øvrige leies ut på det 
åpne markedet. Boligene har god kvalitet og driftes av profesjonelle utleiere.  
 
For flere bydeler er dette et viktig og attraktivt supplement til de kommunale boligene. Mange 
husholdninger klarer ikke seg selv på boligmarkedet, samtidig som de ikke er prioritert for en 
kommunal bolig. Tilvisningsboliger fungerer som et viktig supplement for sårbare innbyggere i fare 
for å bli varige brukere av velferdstjenester.  
 
LbF mener det er urimelig diskriminering når svakstilte husholdninger som leier privat med avtale 
fra kommunen/bydel ikke får BKB på lik linje med de som leier av kommunen. Den økonomiske 
diskrimineringen bidrar til å forverre livskvaliteten for en tilfeldig gruppe mennesker.  
 
Oppsummering 
LbF vil understreke at kommunen må være varsomme med endringer i BKB som kan føre til 
dårligere økonomi for beboerne. De fleste bostøttemottakerne lever i stor fattigdom og små 
endringer får alvorlige konsekvenser. Mange har ikke noe å gå på. Endringer som baserer seg på at 
innbyggere skal be om sosialhjelp er en urimelig løsning som både klientifiserer og stigmatiserer.  
 
Vi tror byrådet med fordel kunne tatt noen mere offensive grep for å for å møte 
fattigdomsproblemene og boligutfordringene i Oslo. Dagens bostøttesystem og sosialhjelp til 
boutgifter bidrar i begrenset grad til å gjøre svakstilte husholdninger selvhjulpne og på sikt få et 
grunnlag for å klare seg selv. Støttesystemene fungerer med sin rigide behovsprøving som en 
innelåsningsmekanisme. 
 
Som så mange ganger før kan ikke LbF la være å peke på det paradoksale i at kommunens gjennom 
sin markedsbaserte husleiefastsettelsesmodell har kommet opp i et leienivå som langt overstiger 
det kommunale leieboere er i stand til å betale. De totale salgs- og leieinntektene til BBYs i 2017 
var 1200 millioner. Av dette utgjør statlig bostøtte 245 millioner og kommunal bostøtte 117 
millioner totalt 414 millioner av de samlede leieinntekter. Overføringskravet fra BBY til bykassa var i 
2017 på 406 millioner. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FOR LEIEBOERFORENINGEN 
 
 
Lars Aasen 
daglig leder 


