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TIL KOMMUNENS BOSTØTTEKONTOR  
 
 
 
  
 
 

Informasjon om bostøtteordningen i 2014 
Dette brevet inneholder informasjon om endringene i satsene i bostøtteordningen for 2014, og 
informasjon om Husbankens arbeid med bostøtte. Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å 
rette en takk til hver og en av dere som arbeider med bostøtte ute i kommunene! Husbanken er 
helt avhengig av dere for å kunne forvalte bostøtteordningen på en god og hensiktsmessig måte.  
  
For 2014 har Stortinget bevilget 3 000 millioner kroner til bostøtte. Det er 30 millioner mer enn i 
2013. Det er lagt til grunn at ca. 115 000 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 900 kroner i 
bostøtte i år. I tillegg er det forventet at ca.20 millioner kroner vil bli etterbetalt som følge av 
opprettinger og klagebehandling. 

Endring i satsene for 2014 
Det er ingen endringer i regelverket i år, utover at ulike satser er endret fra 1. januar. Vi gjør 
oppmerksom på at det i år ikke blir endringer i satsene 1. juli som i tidligere år. Mange søkere vil 
likevel oppleve at bostøtten endrer seg fra juni til juli, fordi vi da endrer inntektsgrunnlag fra 
skatteoppgjøret 2012 til skatteoppgjøret 2013. Det vil medføre at mange får mindre bostøtte i annet 
halvår. Husbanken vil informere om dette i vedtakene for juni og juli, i tillegg til å informere om det 
på nettsidene. 
 
Opphør av overgangsordning 
Overgangsordningen har fra 2014 opphørt for alle grupper unntatt unge uføre. 

Økning i grensen for godkjente boutgifter 
Det øvre taket for hvor høye boutgifter som godkjennes (boutgiftstaket), øker for alle grupper. Årlig 
økning er: 
 
1 person:      800 kroner 
2 personer:   2 200 kroner 
3 personer:   3 600 kroner 
4 personer:   5 000 kroner 
5 personer og flere:  6 400 kroner 

Eid bolig – endring i fribeløp for boligformue 
Fribeløpet for likningsverdien av egen bolig øker med 25 000 kroner til 525 000 kroner. For all 
annen netto formue legger vi til et formuetillegg på 16 prosent. 

Etterkontroll av inntekt – lavere inntektsgrense for tilbakekrav av bostøtte 
Grensen for etterkontroll av inntektsgrunnlaget er for 2014 redusert fra 100 000 kroner til 50 000 
kroner over øvre inntektsgrense. Det betyr at inntektsgrensen for etterkontroll og 
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meldepliktsgrensen nå er like. Vi forventer at endringen vil føre til økning i antall tilbakekravssaker i 
2015.  
 
Når skatteoppgjøret for 2014 er klart i 2015, vil vi etterkontrollere inntektsgrunnlaget i husstanden. 
Hvis skatteoppgjøret viser at inntektsgrunnlaget i husstanden i 2014 ble høyere enn øvre 
inntektsgrense tillagt 50 000 kroner, og søker samtidig mottok mer enn 10 000 kroner i bostøtte, så 
vil vi kreve tilbake all bostøtte søker fikk i 2014.  
 
Vær oppmerksom på at dette gjelder selv om husstanden har lav inntekt på søketidspunktet. Det 
betyr at husstander som har inntektsnedgang midt i året og som har samlet inntektsgrunnlag over 
meldepliktsgrensen, ikke kan motta bostøtte inneværende år. Er inntektsnedgangen varig, så må 
disse søkerne eventuelt søke på nytt i påfølgende januar.   

Omorganisering av bostøttearbeidet i Husbanken 
For å få en mer helhetlig organisering av arbeidet med bostøtte vil Husbanken legge alle 
forvaltnings- og saksbehandlingsrettede bostøtteoppgaver til ett kontor. Før sommeren vil derfor 
Region øst overta det nasjonale fagansvaret for bostøtteordningen.  
 
På bostøtteområdet ønsker vi lik saksbehandling og saksbehandlingstid, økt tilgjengelighet for 
brukerne og lik opplæring av kommunale saksbehandlere. For å oppnå dette har Husbanken fra 1. 
april opprettet en bostøttepool. Alle saksbehandlerne i Husbanken er nå samlet i en pool, og saker 
skal behandles løpende, uavhengig av hvor i landet søker bor.  
 
For Husbanken er det viktig at dere i kommunene enkelt kan nå oss, og vi håper at dette vil gi 
både kommunen og søker bedre service. Samtidig ønsker vi på denne måten å få en mer effektiv 
og ensrettet saksbehandling av bostøttesaker. 
 
Kommunen skal altså ikke lenger kontakte det enkelte regionkontor, men ta kontakt med oss på  
tlf. 22 96 18 81. Denne telefonen blir betjent av Husbankens «bostøttepool» etter et 
telefonvaktsystem, som er betjent av flere saksbehandlere samtidig. Du vil dermed kunne treffe en 
Husbankansatt ved et annet regionkontor enn «ditt». Den du treffer har selvsagt den samme 
kompetansen i bostøtte som du er vant til, og vil kunne gi deg de svar og råd du har behov for.  

E-søknad for bostøtte 
Det er beregnet at kommunene i dag bruker 50 000 arbeidstimer på å registrere bostøttesaker. 
Punching av bostøttesøknader er én av de store «tidstyvene», sier kommunalminister Jan Tore 
Sanner. Saksbehandlere bør heller bruke tid på kvalitetssikring og veiledning.  
 
Vi er derfor glade for at vi 1. september 2014 kan lansere e-søknad for bostøtte. I første omgang er 
det søkere i Oslo kommune som kan søke elektronisk, og så er det planlagt at resten av landet får 
tilgang fra 1. oktober. I første omgang er det kun søkere med kun én voksen eller én voksen med 
barn som kan søke elektronisk. Dette utgjør omtrent 80 prosent av alle husstander i ordningen.  
 
Vi vil tilby kommunen opplæring i behandling av e-søknader. Det vil også bli iverksatt diverse 
kommunikasjonstiltak for å gjøre e-søknaden kjent og få søkere til å ta den i bruk.  
 
E-søknaden vil bli i et sentralt tema i det nye nyhetsbrevet i tida framover. Se under. 

Kommunikasjonstiltak i 2014 

Oppgradering av nettsidene for bostøtte 
Husbanken jobber nå med å revidere husbanken.no. Endringene vil gjøre det enklere for brukerne 
å finne relevant informasjon. I den anledning er vi også i gang med å gjøre bostøttesidene for 
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søkere enklere og mer brukervennlige, samtidig som vi legger til rette for å implementere e-
søknaden.  
 
Blant annet har vi laget en egne «knapper» for de som ønsker å søke, melde inn endringer eller 
klage på et vedtak. Knappene lenker inn til egne sider, der søker får tilgang til eventuelle skjemaer, 
samtidig som vi gir veiledning og lenker til relevant informasjon. Sidene er ennå ikke helt ferdig 
utviklet bl.a. vil vi gjøre informasjonen knyttet til klager bedre. 
 
Mange kommuner lenker direkte til papirskjemaet på sine nettsider. Vi ønsker at kommunen 
erstatter eventuelle lenker til søknadsskjemaet på sine nettsider, med lenker til nettsiden «Søke 
bostøtte». Når e-søknaden er på plass, er det svært viktig at kommunen har erstattet disse 
lenkene, slik at søker enkelt finner tilbudet om å søke elektronisk. Abonnerer kommunen på 
tjenestekatalogen, vil lenkene automatisk bli oppdatert.  

Nyhetsbrev for bostøtte 
Vi vil i løpet av april sende ut et nyhetsbrev for bostøtte. Målgruppa er alle som jobber med 
bostøtte i kommunene. Der vil vi skrive om aktuelle nyheter og ta opp ulike temaer knyttet til bl.a. 
e-søknad, regelverk og saksbehandling. Der vil dere også få oversikt over arrangementer og kurs.  
 
Alle som har en brukerident i bostøttesystemet, vil automatisk bli abonnenter. Andre må tegne seg 
som abonnent på husbanken.no.  

Nye brosjyrer 
Vi vil lage ny brosjyre for bostøtte i år. I første omgang vil brosjyren være på bokmål, nynorsk, 
samisk og engelsk. Disse vil også bli trykket på papir. Senere vil vi få oversatt brosjyren til andre 
relevante språk, men disse må kommunen laste ned fra nettsidene etter behov.  

Klarspråk 
Husbanken jobber fortsatt med å få klart språk i brevene vi sender søkere. Siste året har vi måttet 
prioritere arbeidet med nye brevporteføljer som fulgte av ny bostøttelov i 2013, dvs. brev knyttet til 
økt fokus på tilbakekrav og innføring av klagenemnd. I tillegg har vi gjort nødvendige justeringer i 
andre brev. Akkurat nå holder vi på å utvikle vedtaksbrev som er tilpasset de som søker 
elektronisk.  
 
Det er vedtatt at alle brev skal inn i en ny brevløsning som gjør det enklere å integrere mot 
sakarkivet og bostøttesystemet. Foreløpig er det kun brev knyttet til tilbakekrav som er 
implementert, og nå jobber vi med e-vedtak. Vi har utviklet nye tekster for klagevedtak, og vil også 
klargjøre nye vedtaksbrev for papir, men det er ennå ikke klart når disse brevene kan 
implementeres.  

Ny bostøttesøknad fra april 2014 
Vi har sendt ut nye bostøttesøknader til kommunene. Den mest sentrale endringen i skjemaet er at 
også søkere med inntektsnedgang skal anslå årets inntekt og formue, og fra og med april er 
feltene også må-felt i kommunens registreringsrutine. 
 
Vi jobber nå med å lage en veileder for søkere som ønsker mer informasjon om utfylling av 
skjemaet. Denne vil bli tilgjengelig på husbanken.no. 

Nytt skjema for melding om endringer i inntektsgrunnlaget 
Vi har utviklet nytt skjema som søkere skal bruke når de skal melde fra om vesentlige endringer i 
inntekt og/eller formue. Skjemaet vil ikke bli trykket opp, men er tilgjengelig på husbanken.no. Fra 
april må søkere som skal melde fra om inntektsnedgang, enten fylle ut meldingsskjemaet eller et 
nytt søknadsskjema. 
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Ta gjerne kontakt med oss! 
Ny lov om bostøtte i 2013 medførte store endringer i regelverket for bostøtte. Vi vet at mange 
saksbehandlere synes regelverket har blitt vanskelig. Vi vil anbefale kommunen å bruke veilederen 
for bostøtte aktivt. Der finner du svar på mye. Hvis du fremdeles har spørsmål, ta kontakt med oss.  
 
Vi håper også at dere vil oppleve det nye nyhetsbrevet som nyttig og informativt. Hvis det er noe 
du savner eller du ønsker at vi skal ta opp spesielt, så send oss et tips. Vi ønsker også innspill til 
hvordan vi kan bli bedre i kommunikasjonen rettet mot søkere. Har du tanker om det, blir vi veldig 
glad hvis du deler dem med oss!  
 
 .  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
HUSBANKEN  
 
 
   
 
 


