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Høringsuttalelse om rapporten «Bostøtten -

opprydning og forankring»  

Pensjonistforbundet og SAKO (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes 

Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, 

Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens 

Pensjonistforbund) viser til høringsbrev om rapporten Bostøtten -opprydning og 

forankring datert 16.05.2022 og leverer med dette våre innspill til høringen.  

Pensjonistforbundet er medlem av Bostøttealliansen, og vi gir vår tilslutning til 

Bostøttealliansens høringsinnspill.  

Vi vil understreke behovet for å prioritere bostøtteordningen på den politiske 

dagsorden og ha en diskusjon om bostøtteordningen på et overordnet nivå- hvordan 

skal ordningen samspille med andre velferdstiltak og ytelser for samlet å sikre 

borgernes velferd, og gi mottakerne økonomisk trygghet og forutsigbarhet i ulike 

livssituasjoner.  

Pensjonistforbundet mener at bostøtten skal fungere som et boligsosialt tiltak som skal 

sørge for at utsatte grupper sikres en verdig bosituasjon og unngår å havne i 

fattigdom, samt bidra til å utjevne forskjellene i samfunnet. Som vil vi vil komme 

nærmere inn på under, har alderspensjonister og uføre falt ut av ordningen og 

ordningen fungerer ikke lenger etter hensikten. Vi mener også at en god 

bostøtteordning må ha en sterkere intensjon om å sikre bokvalitet for mottakerne.  

Inntektsgrenser 

Siden omleggingen av bostøtten i 2009 har satsene i bostøtteordningen vært 

utilstrekkelig justert for å holde følge med veksten i priser og boutgifter. Fra 2017 ble 

det innført et nytt system for prisjustering av bostøtten. Beregningen av bostøtte blir 

justert årlig i takt med veksten i konsumprisindeksen og veksten i boutgiftene. I et 

normalår vil imidlertid inntektsveksten ligge høyere enn konsumprisveksten. En 

mottaker som får økt realinntekt, ekskludert bostøtte, vil dermed få redusert bostøtte. 

Det kan gjøre at bostøttemottakerens samlede realinntekt, inkludert bostøtte, blir 

redusert eller uendret. Det er urimelig at bostøttemottakere ikke skal kunne ta del i 

velstandsutviklingen ellers i samfunnet. Med prisjustering av bostøtten forventer vi at 

forskjellene mellom bostøttemottakere og de med høyere inntekter vil øke over tid. Vi 
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mener derfor at bostøtten bør justeres i takt med den generelle inntektsveksten og ikke 

prisveksten. 

Antallet alderspensjonister som mottar bostøtte var 53 prosent lavere i 2022 
sammenlignet med 2010. Noe av dette skyldes at minstepensjon for enslige også økte 
i samme periode. Vi mener det er svært urimelig at minstepensjonister med svak 
økonomi skal miste bostøtten når minstepensjonen øker. Mange vi er i kontakt med 
oppfatter dette som at politikerne gir med den ene hånda og tar med den andre. Når 
minstepensjonen øker, men bostøtten reduseres samtidig, da har man i realiteten ikke 
klart å bedre inntektssituasjonen for en gruppe som er overrepresentert på 
lavinntektsstatistikken. Vi mener bostøtten må tilpasses endringene i 
pensjonsregelverket på en slik måte at et løft av minsteytelsene ikke motsvares av en 
reduksjon i bostøtte. 
 

Vi vil også peke på at vektingen av inntektsgrunnlaget i husholdninger med flere 

personer er for lav. Inntektsgrunnlaget blir dividert med en vekt etter hvor stor 

husstanden er. Vekten til husstanden kommer frem ved å summere vektene til 

personene i husstanden. Første person i husstanden har vekt 1,0, mens de andre 

personene i husstanden har vekt 0,13. Én-personhusstander har dermed vekt 1,0, 

mens to-personhusstander har 1,13 og tre-personhusstander har 1,26. Til 

sammenligning finner vi helt andre tall i vektingen av lavinntektsgrensene etter EU- og 

OECD-skalaen. Det brukes en vekt på 1,0 for første person, og henholdsvis 0,7 for 

øvrige voksne og 0,5 for øvrige barn etter OECD-skalaen, og 0,5 for øvrige voksne og 

0,3 for barn etter EU-skalaen.  

Variable inntekter og regulering av grunnbeløpet 

Det er svært viktig at en bostøtteordning bidrar til trygghet og forutsigbarhet. For 

alderspensjonister på minste pensjonsnivå som mottar bostøtte, er det uforutsigbart og 

lite forståelig når bostøtten uteblir eller reduseres som følge av en etterbetaling av 

årets pensjonsregulering.  Hvert år mister mange enslige minstepensjonister sin 

bostøtte i en eller flere måneder som følge av at alderspensjonen justeres i 

trygdeoppgjøret, noe som både skaper økonomisk utrygghet og frustrasjon. Dette på 

tross av at alderspensjon reguleres lavere enn lønnsveksten og følgelig ikke følger den 

generelle velstandsutviklingen i samfunnet. Inntektsgrensene i bostøtteordningen bør 

justeres slik at man ikke mister støtte som følge av den årlige reguleringen av 

alderspensjon og uføretrygd.  

Boligformue 

Det er et tverrpolitisk mål at eldre må kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Pensjonistforbundet mener at flere eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, 

men at det må være på eldre sine egne premisser. I dag er det nærmest ikke mulig å 

eie sin egen bolig og samtidig motta bostøtte dersom man har lave inntekter og høye 

boutgifter. Etter et langt liv med nedbetaling av boliglånet vil man få en formue basert 
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på boligverdien. Pensjonistforbundet mener at kravene til boligformue må nedjusteres, 

slik at flere også kan få råd til å bli boende i den boligen de kjenner og er trygg i.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 

  

Arne Halaas  

Generalsekretær 

Margrethe Gaassand  

Rådgiver bolig og tilgjengelighet  

 

 


