
   

Mandat for ekstern gjennomgang av Stortingets pendlerboligordning på 

oppdrag for Stortingets presidentskap 

Stortingets presidentskap har gjennom vedtak 9. og 22. september 2021 besluttet at det skal foretas 

en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter, 

herunder vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll. Formålet med gjennomgangen er å 

sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen. 

Dagens pendlerboligordning for Stortinget er regulert av «Retningslinjer for tildeling av Stortingets 

pendlerboliger» (vedtatt av Stortingets presidentskap 14. desember 2017) og standard «Avtale om 

bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter» (gjeldende standard avtale ble fastsatt av 

Stortingets presidentskap 31. august 2021). 

Stortingets pendlerboligordning skal sørge for at stortingsrepresentanter får tilgang til bolig slik at de 

kan utøve vervet i hovedstaden uansett hvor i landet de har sin primære bolig. De som bor så langt 

fra Stortinget at det er nødvendig å ha en sekundærbolig nærmere Stortinget under utøvelsen av 

vervet, skal ha tilgang på pendlerbolig som dekkes av Stortinget. 

Representantene er i mange ulike livssituasjoner, og kan ha forskjellige former for tilknytning til bolig 

både på hjemstedet og i Oslo-området. Ordningen for pendlerboliger bør utformes slik at den fanger 

opp reelle pendlerbehov som er dekket av dens intensjon, uten at den blir for raus eller stram.  

Det må tas høyde for de særlige behov og hensyn som gjør seg gjeldende for personer som er valgt til 

å gjøre tjeneste i landets nasjonalforsamling. Samtidig bør det ses hen til hva som er vanlig ellers i 

samfunnet når det gjelder regler for og praksis knyttet til pendlerboliger for arbeidstakere som må 

pendle på grunn av jobben. 

Det skal foretas en full gjennomgang av gjeldende regler, retningslinjer og praksis, og dessuten 

vurderes hva som er hensiktsmessige former for regulering og forankring av ordningen for fremtiden. 

Herunder skal gjennomgangen vurdere om det er behov for særregler i lov eller forskrift for 

Stortingets pendlerboligordning. 

Gjennomgangen skal blant annet: 

 Gjøre en vurdering av om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» er 

hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.  

 

 Vurdere om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er et rimelig 

kriterium i lys av utviklingen siden denne grensen ble innført. Ved denne vurderingen må det 

tas hensyn til at stortingsrepresentantenes arbeidshverdag ikke er regulert, og at det til tider 

kan være lange dager og kveldsmøter.   

 

 Vurdere særskilt om det å ha eierskap og/eller tilgang til en bolig i en nærmere angitt nærhet 

til Stortinget, skal innebære at eventuell rett til å kunne nyte godt av en pendlerboligordning 

faller bort. 

 

 Vurdere om det bør være adgang til å la andre bo i kortere eller lengre tid i pendlerboligen, 

både det som nå er definert som «husstandsmedlemmer» i retningslinjene og andre, 

herunder voksne barn. 

 



   

I tillegg til den nærmere utformingen av selve ordningen, skal gjennomgangen vurdere hvilke krav 

som bør stilles til informasjon i søknader om pendlerbolig og hva som bør være krav til rapportering 

for dem som får tildelt pendlerbolig. Videre skal gjennomgangen vurdere hvordan kontroll med 

ordningen bør utformes, både når det gjelder dens regler og intensjon.    

Gjennomgangen bør undersøke hvordan ordninger for pendlerboliger for medlemmer av 

nasjonalforsamlinger i andre land er utformet, særlig øvrige nordiske land, og vurdere om regler og 

praksis der kan ha overføringsverdi på norske forhold. 

Gjennomgangen skal levere sin rapport til Stortingets presidentskap innen 1. oktober 2022. 

Gjennomgangen vil få all nødvendig informasjon og bistand fra Stortingets administrasjon. 

 

Vedtatt av Stortingets presidentskap 30.09.2021, endret av presidentskapet 11.11.2021 


