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Hovedtrekk for bostøtten – januar 2017 
 
Vedtaket for januar-måned var første gang Husbanken tok i bruk inntektsopplysninger fra a-ordningen 
til Skatteetaten. Dette er en vesentlig endring i måten å beregne bostøtte på og har flere ulike 
konsekvenser. Det vil gi noen færre mottakere per måned, og større fluktuasjon fra måned til måned. 
Antallet mottakere falt til 84 879, noe som sannsynligvis er lavere enn en «normalmåned» ettersom en 
stor andel av mottakerne med arbeidsavklaringspenger fikk tre utbetalinger denne måneden, og 
dermed gikk over grensen for å motta bostøtte.  
 

Nøkkeltall for husstander som mottok bostøtte i januar 2017 
 
 

   
         
 
 
 

Overgang til bruk av inntektsdata fra a-ordningen 
 
Fra januar 2017 tok Husbanken i bruk inntektsopplysninger fra a-ordningen ved beregning av bostøtte. 
Den 20. februar sendte Husbanken ut bostøttevedtak for januar, og dette var første utsendelse med 
det nye regelverket. Bostøtten vil nå kunne respondere raskere på inntektsendringer hos søker ved at 
den faktiske inntekten de har i måneden det blir søkt bostøtte for blir benyttet, i stedet for 
ligningsopplysninger som kunne være inntil halvannet år gammel. 
 
Mottakere som tidligere ville fått tilbakekrav fordi årsinntekten var høyere (>50 000 kroner) vil nå falle 
ut, enten permanent eller i de månedene inntekten er for høy. Dermed vil tilbakekravene, som ofte er 
utfordrende for de det «rammer», i stor grad frafalle.  
 
Svært mange søkere fikk avslag for vedtaket i januar. Dette skyldes som sagt bortfall av saker som 
tidligere ville ført til tilbakekrav og større fluktuasjon fra måned til måned fordi enkelte av 
bostøttemottakerne har variable inntekter. Særlig gjelder dette personer som mottar 
arbeidsavklaringspenger (aap) fra NAV. Arbeidsavklaringspenger utbetales hver 14. dag.  I januar var 
det ekstra mange mottakere av aap som mottok tre utbetalinger. Derfor fikk uvanlig mange mottakere 
avslag på søknad om bostøtte for den måneden. Disse fikk saken sin prøvd på nytt i februar uten å 

  Totalt søkte 113 546 
husstander om bostøtte i 
januar, noe som er en økning 
på om lag 2000 søknader fra 
samme måned i fjor.    
 

 Av disse fikk 84 879 
innvilget bostøtte, noe som er 
i overkant av 20 000 færre 
enn i desember måned.  
 

 Avslagsprosenten er på over 
25 prosent, noe som er en 
økning på hele 21 
prosentpoeng fra forrige 
måned.  
 

 Gjennomsnittlig inntekt blant 
husstandene som mottok 
bostøtte økte i forhold samme 
måned i 2016, noe som må 
sees i sammenheng med den 
nye inntektsberegningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Har boutgifter over tak 

74 % 
 

Boutgiftsbelastning – med og uten bostøtte 

56 % 69 % 

Antall husstander 

84 879 

Gjennomsnittlig utbetaling 

2 374 

Sum utbetalt (totalt) 

201 469 938 
 

 

Årlige boutgifter og 

inntekter (gjennomsnitt) 

91 026 132 825 

Overslagsbevilgning for 2017: 2 875 300 000 
Brukt i 2016: 457 932 538 

 
 



  

3 
 

måtte søke på nytt. Fordi avslåtte saker automatisk blir vurdert på nytt de kommende to månedene vil 
avslagene fremover være høyere enn tidligere. Avslagsprosenten for de ulike brukergruppene i januar 
fordelte seg på følgende måte:  
 
 

  Antall avslag Antall søknader Avslagsprosent 

Unge uføre 1 797 8 231 22 % 

Uføre forøvrig 3 102 13 866 22 % 

Eldre 1 316 13 703 10 % 

Husstander med midlertidige trygdeytelser 15 052 39 136 38 % 

Husstander uten trygdeytelser 7 400 38 610 19 % 

Totalt 28 667 113 546 25 % 

 
 

Brudd i statistikken – endring i brukergruppene fra 1. januar 2017 
 
Brukergruppene i bostøttestatistikken baserer seg på hvilken type skattbar ytelse husstanden har. 
Tabellen under viser hvilke ytelsestyper som fører til hvilken brukergruppe. Inntektsklassifiseringen 
fungerer som et hierarki; dersom en i husstanden er ung ufør blir hele husstanden registret som ung 
ufør selv om den også mottar en annen ytelse/inntekt.   
 
Brukergruppe Inntekt 

1. Ung ufør - Uføretrygd med innvilget rettighet som 
ung ufør 

2. Ufør - Uføretrygd 
3. Eldre - Alderspensjon 

- Supplerende stønad for personer med 
kort botid i Norge 

4. Midlertidige ytelser - Arbeidsavklaringspenger 
- Introduksjonsstønad 
- Kvalifiseringsstønad 
- Overgangsstønad 
- Etterlattepensjon 
- Dagpenger (ny 1.1.2017) 

5. Uten ytelser - Arbeidsinntekt 
- Øvrig inntekt 

 
 
F.o.m. 1 januar 2017 flyttes bostøttemottakere med dagpenger fra brukergruppe 5 til brukergruppe 4, 
dette utgjør ca. 2 000 mottakere. I tillegg gir innføring av nytt inntekstgrunnlag i bostøtten et mer presist 
tallgrunnlag for ytelsestypene introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad noe som også medfører en 
økning i antall mottakere i gruppen med midlertidige ytelser og en reduksjon i antall mottakere i gruppen 
uten ytelser.  
 
Som det fremgår av tabellen på siste side så medfører det vesentlige endringer mellom brukergruppene 
«Husstander med midlertidige trygdeytelser» og «Husstander uten trygdeytelser». Tallene fra og med 
vedtaket i januar 2017 vil for disse brukergruppene derfor ikke være direkte sammenliknbare med 
tidligere publiserte tall.  
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MOTTATTE SØKNADER INNVILGEDE SØKNADER AVSLAG

Mottatte søknader, innvilgede søknader og avslag - januar 
2017 og 2016

2017 2016

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

Bostøttemottakere - månedsvis

Antall husstander 2014 Antall husstander 2015

Antall husstander 2016 Antall husstander 2017 (ikke beregnet)

80 340 84 283 87 716 91 026

140 402 136 859
131 534 132 825

26 251 26 845 28 339 28 483
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Boutgifter, inntekter og bostøtte: 2014-2017 (januar måned)

Gjennomsnitt boutgifter pr. år Gjennomsnitt inntekter pr. år Gjennomsnitt bostøtte per år

Om utviklingen av bostøttemottakere i 2017 

Fra og med vedtaksmåned januar i 2017, som kom til utbetaling i februar, vil bostøtten beregnes etter 
siste måneds inntektstall for søker. Dette vil føre til en annen utbetalingstakt og annet mønster for 
bostøtteutbetalinger. Av den grunn har ikke Husbanken grunnlag for en måned-til-måned prognose 
for videre bostøtteutbetalinger i 2017 før vi har et visst erfaringsgrunnlag.  
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HOVEDTALL FOR UTBETALING AV BOSTØTTE FOR JANUAR MÅNED 2015-2017 

  2015 2016 2017 

Endring 
2016-
2017 

Endring 
2015-
2017 

Antall husstander som fikk innvilget bostøtte 106 955 103 557 84 879 -18 % -21 % 

Unge uføre 13 757 10 371 6 434 -38 % -53 % 

Uføre forøvrig 15 981 14 731 10 764 -27 % -33 % 

Eldre (fra og med 67 år) 16 010 14 120 12 387 -12 % -23 % 

Husstander med midlertidige trygdeytelser* 23 371 21 842 24 084 10 % 3 % 

Husstander uten trygdeytelser* 37 836 42 493 31 210 -27 % -18 % 

Gjennomsnittlig bostøtte per måned (kr) 2 237 2 362 2 374 1 % 6 % 

Unge uføre 1 514 1 443 1 248 -14 % -18 % 

Uføre forøvrig 1 851 1 800 1 784 -1 % -4 % 

Eldre (fra og med 67 år) 1 595 1 539 1 495 -3 % -6 % 

Husstander med midlertidige trygdeytelser* 2 421 2 518 2 289 -9 % -5 % 

Husstander uten trygdeytelser* 2 821 2 974 3 223 8 % 14 % 

Gjennomsnittlig boutgift per år (kr) 84 283 87 716 91 026 4 % 8 % 

Unge uføre 83 393 88 052 91 954 4 % 10 % 

Uføre forøvrig 82 876 86 170 89 814 4 % 8 % 

Eldre (fra og med 67 år) 75 520 79 010 82 732 5 % 10 % 

Husstander med midlertidige trygdeytelser* 88 216 91 744 92 520 1 % 5 % 

Husstander uten trygdeytelser* 86 481 88 993 93 393 5 % 8 % 

Gjennomsnittlig inntekt per år (kr) 136 859 131 534 132 825 1 % -3 % 

Unge uføre 212 453 215 954 232 656 8 % 10 % 

Uføre forøvrig 169 286 172 505 182 035 6 % 8 % 

Eldre (fra og med 67 år) 168 066 171 682 181 947 6 % 8 % 

Husstander med midlertidige trygdeytelser* 138 594 140 323 181 138 29 % 31 % 

Husstander uten trygdeytelser* 81 401 78 869 38 494 -51 % -53 % 

*Brukergruppene «Husstander med midlertidige trygdeytelser» og «Husstander uten trygdeytelser» ble justert i januar 2017. 

Tallene kan derfor ikke sammenliknes direkte med periodene før dette.  

Andel med boutgifter over tak i januar måned - fordelt på kommunegrupper 

Kommunegrupper: 
Andel med boutgifter 

over tak (%)* - 2016 
Andel med boutgifter 

over tak (%)* - 2017 

1.Oslo 80 % 83 % 

2. Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bærum 72 % 76 % 

3. Frogn, Nesodden, Oppegård, Asker, Lørenskog, 
Skedsmo, Kristiansand, Sandnes og Sola 66 % 71 % 

4. Resten av landet 68 % 72 % 

Hele landet 70 % 74 % 
*Avrundet til nærmeste hele prosent 

 
 
 
 

Om statistikken / begrepsforklaringer 

Statistikken tar utgangspunkt i søknadene som kom i januar for bostøtteutbetaling i februar måned.  

Boutgiftstaket: Angir hvor mye av en husholdning sine boutgifter som kan inkluderes i beregningen av bostøtte. 

Dekningsgrad: Hvor stor andel av de godkjente boutgiftene Husbanken dekker, etter at egenandelen er trukket fra.  

Overslagsbevilgning: Anslag på hvor mye bostøtte Husbanken tror det blir utbetalt i løpet av året. 

  

Mer informasjon om bostøtte og andre virkemidler Husbanken tilbyr finner du på: www.husbanken.no 

Spørsmål kan rettes til statistikkgruppa@husbanken.no 

http://www.husbanken.no/
mailto:statistikkgruppa@husbanken.no

