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Vedrørende:  Tilleggsnotat bostøtte 
  
 

I forbindelse med behandling av Handlingsprogrammet 2020-2024 har Høyre stilt følgende 
spørsmål: 
 
Ber kommunedirektøren legge frem en oversikt over hvor mange som får bostøtte etter innføring 
av gjengs leie, og hva totalsummen beløper seg til. 

 
Det vises til saksfremlegg 096/19 Gjengs leie – oppfølging av interpellasjon 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer
&journalpostid=2019239635& som legges frem for Hovedutvalg Bistand og omsorg 3.12.19 
Dette notatet er et tillegg til saksfremlegget og svarer konkret ut spørsmålet fra Høyre.   
 
Kommunal bostøtte ble innført fra 2012. Kommunedirektøren har sett tilbake på de avlagte 
regnskapstallene for perioden 2012 – 2019. I tillegg er det hentet fram antall mottakere for årene 
2017 og 2018, samt de 10 første månedene for 2019. 
 

År Sum utbetalt i MILL NOK Antall mottakere* 

2012 0,7  

2013 2,8  

2014 8,3  

2015 12,5  

2016 17,1  

2017 21,1 448 

2018 26,9 512 

2019 ( 10 måneder) 27,3  (årsprognose 32,7) 524 
*Antallet er mottakere registrert med utbetaling i desember for årene 2017 og 2018 og for oktober 2019. I 
hovedsaken er det oppgitt 513 mottakere i 2019. Dette er et gjennomsnittstall for årets 10 første måneder. 
 
 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019239635&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019239635&


Kommunal bostøtte er øremerket kommunale leieforhold. 
Utviklingen viser en relativt jevn økning i de årlige utbetalingene. Økningen har sammenheng med 
at boligene suksessivt ble inkludert i ordningen ved leietakerskifter eller ved fornyelser av 
leieavtaler, noe som har pågått over flere år, samt økningen i boligantallet knyttet til årlige 
anskaffelser. 
 
Nå, når alle boliger er omregulert forventes veksten i antallet mottakere av kommunal bostøtte å 
avta. Tilveksten av kommunale velferdsboliger er nå betydelig lavere enn under flyktningkrisen i 
årene 2014 – 2016. 
 
Andre forhold som kan spille inn er om nye leietakere har andre økonomiske vilkår enn dagens 
leietakere og om tilgang til andre boliger, eller bruk av andre boligsosiale virkemidler endrer seg.  
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 


