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Bakgrunn
• Manglende oversikt på grunn av 

dårlig kvalitet i KOSTRA-

rapporteringen på dette feltet

• Ekspertutvalg bostøtte:

• Skulle ikke evaluere kommunale 

bostøtteordninger, men: 

«Evaluere dagens 

bostøtteordning, herunder 

samspillet med andre statlige og 

kommunale velferdsordninger.»
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Spørreundersøkelse

• Husbanken sendte ut 
spørreundersøkelse til 
kommunale 
bostøttesaksbehandlere i 
alle kommuner

• Ikke alle svarte, og 
varierende datakvalitet

• Behov for enda grundigere 
kartlegging



4

Spørreundersøkelse v2

• Telemarksforskning fikk i oppdrag å supplere ut fra: 

• Kommuner som har oppgitt at de har kommunal bostøtte i 
KOSTRA, men som ikke har svart på Husbankens 
undersøkelse eller har svart at de ikke har kommunal 
bostøtte

• Kommuner som har oppgitt at de har kommunal bostøtte 
begge steder eller i Husbankens undersøkelse, men der det 
mangler informasjon. 

• Kommuner som ikke har svart på Husbankens 
undersøkelse, og som ikke har registrert kommunal bostøtte 
i KOSTRA. 

• Begrenset til kommuner med over 10 000 innbyggere
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Definisjon av kommunal bostøtte

• Ordningen er finansiert av kommunen, eventuelt 
med en samordning med den statlige bostøtten.

• Ordningen er forankret i kommunal forskrift, eller 
kommunalt beslutningsorgan. 

• Tilskuddet utbetales regelmessig til 
enkeltpersoner for å dekke boutgifter på bakgrunn 
av gitte vilkår eller regler.

• Ordningen kan også omfatte subsidiering av 
husleie i kommunale boliger, gitt at vilkårene nevnt 
ovenfor er oppfylt. 

• Utbetaling av sosialhjelp til å dekke boutgifter 
faller utenom.
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Spørsmålene

• Har kommunen en kommunal 
bostøtteordning? 

• Hvis ja:

• Hvor mange mottakere og hvor 
mye ble utbetalt i 2020? 

• Hva er vilkårene for å motta 
kommunal bostøtte?

• Hvordan blir den kommunale 
bostøtten beregnet?

• Blir den kommunale bostøtte 
motregnet mot statlig bostøtte?

• Hva er begrunnelsen for å ha en 
kommunal bostøtteordning?
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Svarene

• Mange av de kommunale 
bostøtteordningen er svært 
marginale

• Oslo og Bergen er suverent 
størst

• Omfatter mottakere i 
kommunal bolig

• Alle motregnes mot statlig 
bostøtte

• Begrunnelse: 
• Dårlig statlig bostøtte

• Høy leiepris, særlig på 
enkeltboliger

Kommune Antall mottakere i 2020 Utbetalt i 2020, kr

Arendal Færre enn 4 80 000

Asker 64 654 368

Bergen 3 822 221 000 000

Bodø 8 143 622

Bærum 509 32 930 321

Drammen 110 2 369 741

Frogn 7 270 700

Halden 17 900 000

Hamar Færre enn 4 55 766

Hattfjelldal Ikke oppgitt 630 000

Kristiansund 180 1 600 000

Kvinnherad 82 1 100 629

Larvik 50 1 600 000

Levanger Færre enn 4 12 650

Lier 33 818 780

Lillestrøm 133 3 868 983

Oslo 9 142 557 822 269

Skien 17 1 000 000   

Sortland 5 36 344

Stavanger 121 3 685 400

Ullensaker 93 9 000 000

Tromsø (Avviklet i 2020) 4 004 092


