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Notat til budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen 

Kap 581, post 70 Bostøtte 

Bostøttealliansen takker komiteen for muligheten til å gi innspill til budsjettforslaget, her er våre 
kommentarer til bostøtteposten for budsjettåret 2023. 

Det foreslås ingen endringer i innretning på bostøtten i 2023. En indeksregulering medfører en 
økning i bevilgning på 84 millioner kroner til om lag 3,2 milliarder kroner. Økt inntektsgrense og 
ekstra utbetaling til høye strømutgifter foreslås ikke videreført i 2023 

Strøm og nødvendig livsopphold 

I 2022 har bostøttemottakere fått ekstra støtte til strømutgifter i deler av året. Denne støtten var på 
1500 kroner ekstra i januar, 2500 kroner i februar og mars, og de får 1000 kroner ekstra støtte i 
oktober, og 1 500 kroner i november og desember. Det ble også innført midlertidige regler i 2022 
som innebærer høyere inntektsgrenser, og dermed har flere fått bostøtte enn tidligere år. Ingen av 
disse tiltakene er foreslått videreført i 2023 

Det er fremdeles høye strømpriser, høy vekst i matprisene, og generelt høy prisvekst. Siden årskiftet 
har matvareprisene alene steget med 14 prosent, mens strømprisene er historisk høye. Dette er 
nødvendighetskostnader man ikke slipper unna, og rammer dermed bostøttemottakere, en gruppe 
som kjennetegnes av lav inntekt, ekstra hardt.  

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå fremover, og Regjeringen har på dette 
grunnlag valgt å forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023. Likevel velger de altså å fjerne den 
nødvendige ekstra støtten til en gruppe med gjennomsnittlig månedelig inntekt på 15 730 kroner.  

I tillegg til ekstra støtte til strømutgifter, har det i år vært en midlertidig utvidelse av bostøtten ved at 
grensene for hvilken inntekt du kan ha for å få bostøtte er økt. I tillegg er det åpnet for at søkere 
med lav inntekt, men som har noe formue, i større grad enn tidligere kan få bostøtte. Antall 
husstander som mottar bostøtte økte med nesten 20 000 etter at den midlertidige styrkingen av 
ordningen trådte i kraft, tilsvarende antall risikerer altså å falle ut igjen hvis ikke denne ordningen 
videreføres.  Dette er husholdninger som er avhengige av den lille ekstra støtten for å få økonomien 
til å gå rundt i en tid med svært høye levekostnader. 

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en trygg og forutsigbar 
økonomisk situasjon, men fungerer i dag ikke etter hensikten. Blant annet fordi inntektsgrensene er 
for lave og at boutgiftstaket er for lavt. Det er prekært at ordningene fra 2022 med ekstra 
strømstøtte og utvidede inntektsgrenser videreføres og styrkes i 2023.  

Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019 og er en samarbeidsallianse bestående av 22 
organisasjoner som sammen arbeider for en bedre bostøtte for de som trenger den. Følgende er 
partnere i alliansen: Døveforbundet, Huseiernes Landsforbund, Uføres Landsorganisasjon, BYBO 
(Kirkens Bymisjon), Retretten, Kommunale boligadministrasjoners Landsråd, Trasoppklinikken, 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Velferdsalliansen, A-larm, Norsk forening for 
utviklingshemmede, Fattignettverket i Norge, CP-foreningen, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, Actis - Rusfeltets hovedorganisasjon, Leieboerforeningen, Norges 



Handikapforbund, Foreningen Human Narkotikapolitikk, FO, Norske Boligbyggelags Landsforening, 
Pårørendealliansen og Pensjonistforbundet. 

 


