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Sammendrag 

I forbindelse med reformen av bostøtteordningen i 2009 søkte 
Leieboerforeningen om prosjektmidler for å spre informasjon om 
ordningen. Reformen innebar at anslagsvis 50.000 flere ville kunne 
få bostøtte. Det ble antatt at en ikke ubetydelig andel av de nye 
mottakerne sjelden eller aldri var i kontakt med det kommunale 
tjenesteytingsapparatet som er den viktigste kilden til informasjon 
om bostøtte. Det var dermed en reel risiko for at mange ikke ville bli 
kjent med den nye ordningen og gå glipp av økonomisk bistand til 
livsopphold.  
 
Gjennom prosjektet har Leieboerforeningen innarbeidet informasjon 
om bostøtte i et stort antall publikasjoner, utarbeidet særlig 
tilrettelagt informasjon om bostøtte for leieboere og lagt opp en egen 
modul på foreningens nettportal om temaet. Ordningen er også 
hyppig omtalt i nyhetsbrev. Det er holdt informasjonsmøter om 
bostøtte til beboere, andre organisasjoner, kommuner og 
namsmannsapparatet. Bostøtte har i løpet av prosjektperioden fått en 
framtredende plass i Leieboerforeningens informasjonsvirksomhet 
og foreningens ansatte er godt skolert i ordningen.  
 
Det er ikke mulig å fastslå i hvilken grad informasjonsopplegget har 
virket. Men med tanke på den intensive profileringen 
Leieboerforeningen har gitt temaet, er det vanskelig å forestille seg 
at vi ikke har nådd ut til den del av målgruppen vi er i kontakt med. I 
en senere medlemsundersøkelse vil foreningen ta opp dette som en 
problemstilling. Foreningen vil også i tiden som kommer ha fokus på 
å formidle informasjon om bostøtte til medlemmer og andre vi er i 
kontakt med.  
 
Denne rapporten er i hovedsak en gjennomgang av de ulike tiltak 
Leieboerforeningen har gjennomført for å spre informasjon om 
bostøtte.  
 

Innledning 

Leieboerforeningen søkte Husbanken 15.04.091 om 
kompetansemidler til prosjektet ”Informasjon og medvirkning ved 
innføring av ny bostøtte” på til sammen kr 611.125.  

                                                           
 
1 Vedlegg 1: Søknad til Husbanken datert 15.04.09 
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I brev datert 11.06.092 innvilger Husbanken kompetansetilskudd til 
prosjektet med kr 500.000. Tilsagnet var kr 111.125,- lavere enn 
Leieboerforeningen hadde søkt om.  
 
I tilsagnsbrevet skriver Husbanken at ”Det bør legges mindre vekt på 
den delen av individuell rådgivning som omfatter bistand til utfylling av 
søknadskjemaer”. I søknaden fra foreningen utgjør punktet Individuell 
rådgivning en ressursbruk stipulert til kr 100.000. Individuell 
rådgivning ble dermed tatt ut av prosjektet som helhet for å få 
samsvar mellom tilsagn og budsjett.  
 
Leieboerforeningen fikk tidlig våren 2009 signaler fra Husbanken 
om at prosjektet ville bli godkjent og foreningen startet opp 
prosjektet før det formelle tilsagnet forelå, slik det framgår av de 
vedlagte timelistene i regnskapet.  
 
I tilsagnsbrevet fra Husbanken het det at prosjektet skulle være 
avsluttet og sluttrapport overlevert oppdragsgiver innen utgangen av 
2010. I en henvendelse til Husbanken datert 03.12.10 ber 
Leieboerforeningen om å få utsatt sluttrapporteringen begrunnet med 
at foreningen flyttet til nye lokaler desember 2010. I e-post datert 
06.12.10 gir Husbanken utsettelse til 28.02.11 med sluttrapportering. 
I e-post datert 18.02.11 gis ytterligere 14 dagers utsettelse grunnet 
prosjektleders rapportering og deltakelse på møte i FNs 
rasediskrimineringskomite (CERD). 

Om bakgrunn for prosjektet 

Bakgrunnen for prosjektsøknaden var den omfattende reformen av 
bostøtten foreslått av regjeringen i St.prp. nr 11 (2008–2009) Ei 
styrkt bustøtte, vedtatt av Stortinget 17.03.09. Med den utvidede 
bostøtten ønsket regjeringen å intensivere arbeidet med å bistå 
vanskeligstilte på boligmarkedet og å øke innsatsen mot 
bostedsløshet.  
 
Bostøttereformen innebar flere endringer og forenklinger av det 
eksisterende regelverket. Krav til type inntekt/stønad, barn i 
husstanden, finansiering og kvalitetskrav til boligen ble endret eller 
opphørte. Målet var å oppnå mer likebehandling av økonomisk 
vanskeligstilte husholdninger og utvide ordningen slik at den 
omfattet flere som et ledd i regjeringens fattigdomdbekjempelse. 
Reformen ble iverksatt 01.07.09.  
 

                                                           
 
2 Vedlegg 2: Tilsagn fra Husbanken datert 11.06.09 
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Underforbruk 
Bostøtten er en rettighetsbasert ordning, men husholdningene må 
selv aktivt søke om å bli omfattet av ordningen.  
 
Tidligere var bostøtten i hovedsak reservert familier med barn, 
langtids stønadsmottakere og personer med langtids bistand til 
livsopphold. I disse gruppene er det mange som er i jevnlig kontakt 
med kommunes tjenesteytingsapparat og som naturlig blir 
introdusert for bostøtten og endringer denne kontakten.  
 
Tidligere undersøkelser har likevel pekt på at det kunne være et 
betydelig underforbruk av bostøtte og i en NOVA rapport fra 2003 
anslås det at bare 65 % av husstandene som hadde krav på bostøtte 
faktisk mottok dette3.  
 
Husholdninger som tidligere ikke var søkegode ble med reformen i 
2009 omfattet av støtteordningen. Dette gjelder blant annet 
husholdninger med lav lønnsinntekt og yngre aleneboende. Det ble 
antatt at det blant disse fantes mange som ikke var jevnlig i kontakt 
med det kommunale tjenesteytingsapparatet og at mange derfor 
risikerte ikke å få kjennskap til ordningen.  
 
Det var videre grunn til at å anta at flere av de nye husholdningene 
bor i privateide boliger. Gjennom prosjektet ønsket 
Leieboerforeningen å nå ut med informasjon til denne gruppen for å 
redusere underforbruket.  

 
Som medlems- og interesseorganisasjon har Leieboerforeningen 
4.000 medlemmer hovedsakelig bosatt i det private leiemarkedet. I 
tillegg er foreningen i kontakt med mange andre leieboere via vår 
nettportal og gjennom ulike nettverk. Foreningen har også en bred 
kontaktflate til andre organisasjoner som er aktive i å bistå og 
organisere økonomisk svakstilte grupper.  
 
Foreningen har gjennom prosjektet økt organisasjonens kompetanse 
om bostøtte og de muligheter ordningen representerer. Denne 
kunnskapen vil være nyttig langt utover selve prosjektperioden. 
Leieboerforeningen vil fortsatt ha fokus på bostøtte i årene som 
kommer og eksisterende og ny informasjon vil bli oppdatert. Selv 
om prosjektet formelt ble avsluttet 31.12.10 vil foreningen aktivt 
spre informasjon om bostøtte etter dette.  

                                                           
 
3 Se NOVA-rapport 2003 19/03 - Bostøtte og boutgifter  
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Om innsatsområdene 

Innsatsområdene for prosjektet framkommer av søknaden om 
prosjektmidler og er gjengitt i tabellen under. Noen av 
innsatsområdene er ikke gjennomført i henhold til prosjektskrivelsen 
mens noen nye innsatsområder er kommet til underveis. Mer 
detaljert om de enkelte punktene i beskrivelsen av de enkelte 
punktene under. 
 

Innsatsområder Kommentar 
1. Informasjon på Leieboerforeningens nettportal   
o Egen bostøttemodul Gjennomført  
o Artikler om bostøtte fra myndigheter, 

forskningsinstitusjoner, media mv 
Gjennomført 

o Flash animasjon (banner) på alle nettsider Gjennomført 
2. Informasjon i nyhetsbrev   
o Nyhetsbrev pr e-post Gjennomført 
o Nyhetsbrev pr post Gjennomført  
3. Informasjon gjennom brosjyrer   
o Bostøttebrosjyre papir på norsk, engelsk, urdu, 

arabisk og somalisk. 
Gjennomført  

o Bostøttebrosjyre elektronisk på norsk, engelsk, 
urdu, arabisk og somalisk. 

Gjennomført 

4. Annet skriftlig materiell om bostøtte  
o Håndbok i husleierett  Gjennomført 
o Fakta-ark om bostøtte Gjennomført 
o Leieboerforeningens leiekontrakt Gjennomført 
o Artikler til eksterne samarbeidspartneres 

hjemmesider/nyhetsbrev. 
Ikke gjennomført 

o Bostøtte-link på www.zett.no Ikke gjennomført 
5. Aktiv rådgivning   
o Informasjonsmøter/opplæring i bostøtte til andre 

organisasjoner, mv.  
Gjennomført 

6. Møter/kurs/innledninger  
o Beboermøter Gjennomført 
o Kurs/fagmøter Oslo kommune Gjennomført 
o Varslingsprosjektet – utleiere  Gjennomført 
o Førstelinjetjenesten via prosjekt økt botrygghet 

for leieboere 2011 
Gjennomføres 2011

o Varslingsprosjekt del II - Namsmannskursene Gjennomført - NY 
7. Fafo/NOVAs referansegruppe for valuering av bostøtte 
o Deltakelse i referansegruppe Gjennomført - NY 
o Innledning på seminar Gjennomført - NY 
8. Egenopplæring  
o Saksbehandlerkurs Husbanken Gjennomført 
9. Husbankens øvrige virkemiddelapparat - dialogverktøy 
o Gjennomgått  Gjennomført 

1. Informasjon på Leieboerforeningens nettportal 
Leieboerforeningens nettsider www.leieboerforeningen.no er 
foreningens viktigste informasjonskanal. På nettsidene ligger det et 
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stort antall artikler knyttet til boligsektoren. Tabellen under viser 
totalt antall besøk og totalt antall sidevisninger på nettsidene til 
Leieboerforeningen i perioden 2007 – 2010 
 
Treff 2007 2008 2009 2010 

Unike besøk 4 5 68.350 77.039 77.291 88.811 
Sidevisninger 6 182.320 195.341 182.081 186.304 
 
Som en del av prosjektet har Leieboerforeningen laget en egen 
bostøttemodul på www.leieboerforeningen.no. Denne seksjonen nås 
gjennom knappen for global navigering i hovedmenyen –
[BOSTØTTE] eller via å klikke på bostøttebanneret som er en 
såkalt flash-animasjon7. Flash-animasjonen vises uansett hvor på 
nettportalen man befinner seg og det totale antall sidevisninger er 
dermed et mål for antall ganger animasjonen er vist. 
 
Under selve bostøttemodulen er det i prosjektperioden lagt inn totalt 
33 saker som omhandler bostøtte fordelt på følgende områder: 
Generelt, Spørsmål og svar, Rapporter og Debatt. I kortform viser 
oversikten over sidevisninger for perioden 23.06.09 – 31.12.10 
følgende: 
 

• Totalt i perioden har det vært 281.704 sidevisninger av alle 
nettsidene til Leieboerforeningen og dermed et tilsvarende 
antall visninger av flash-animasjonen. 

• Bostøttemodulen har totalt hatt 20.710 visninger.  
• De to sakene om bostøttekalkulator (inklusive link til 

Husbankens bostøtte-kalkulator) har totalt 9.423 visninger og 
troner alene på toppen med 45 % av alle visninger 

• Færrest treff har sak om klageadgang med 17 
• Engelsk tekst om bostøtte med nedlasting av brosjyre på 

ulike språk har 60 visninger 
• Leieboerforeningens egen brosjyre har 366 visninger 

 
En mer detaljert oversikt finnes i vedlegg 4 

                                                           
 
4 Analysedataene i denne rapporten kommer fra Google Analytics. Andre analyseverktøy kan gi 
andre resultater. For eksempel viser et analyseverktøy Leieboerforeningen har tilgang til størrelser 
som i snitt ligger 25–50 % høyere, uten at vi vil spekulerer på hva årsakene til dette kan være.  
5 Unike besøk er det antallet enkeltøkter som alle de besøkende har startet på webområdet. Hvis en 
bruker er inaktiv på webområdet i 30 minutter eller mer, vil eventuell ny aktivitet bli tillagt en ny 
økt. Brukere som forlater webområdet og kommer tilbake i løpet av 30 minutter, vil bli regnet som 
en del av den opprinnelige økten. 
6 En sidevisning er definert som en visning av en side på webområdet. Hvis en bruker navigerer til 
en annen side og deretter returnerer til den opprinnelige siden, vil enda en sidevisning bli registrert. 
7 Vedlegg 3 - Åpningssiden på www.leieboerforeningen.no med markering av global 
navigasjonsknapp og flash-animasjon. 
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2. Informasjon i nyhetsbrev 
Leieboerforeningen utgir to ulike typer nyhetsbrev til medlemmene. 
Alle medlemmer som har registrert e-postadresser mottar fra fire til 
seks elektroniske nyhetsbrev i året. De som ikke er registret med e-
post mottar to til fire nyhetsbrev pr ordinær post.  
 
I prosjektperioden har det vært sendt ut totalt syv elektroniske 
nyhetsbrev som har hatt omtaler og linker til saker om bostøtte på 
foreningens nettsider8.  
 
I samme periode har det vært sendt ut fire nyhetsbrev med vanlig 
post og med omtaler av bostøtte9.  
 
Det er et varierende antall medlemmer som mottar nyhetsbrev fra 
foreningen da det skjer kontinuerlig nye innmeldinger og 
utmeldinger gjennom hele året. Antall betalende medlemmer pr 
31.12.09 var 3.861, og pr 31.12.10 var 4.111 og dette gir ett bilde av 
hvor mange som har mottatt nyhetsbrevene. 

3. Informasjon gjennom brosjyrer 
Norsk  
Som en del av prosjektet har Leieboerforeningen produsert en egen 
brosjyre om bostøtte for leieboere10 i 3.000 eksemplarer. Hensikten 
med en egen brosjyre har vært å tydeliggjøre at leieboere på lik linje 
med eieboere er søkegode bostøtte. Samtidig kunne vi målrette 
informasjonen inn mot leieboere og dermed utelate informasjon som 
omfatter de som eier. Dette gjør det enklere å forstå og tillegne seg 
informasjonen. 
 
Brosjyreteksten ble utformet av Leieboerforeningen. Teksten ble 
også forelagt Husbanken11 for gjennomgang og godkjenning. Den 
grafiske utforming henspeiler til foreningens Håndbok i husleierett 
og leieavtale som begge  har fått et eget punkt om bostøtte (se punkt 
4 under). 
 
Brosjyren var ferdig i slutten av april 2010 og er etter dette sendt 
sammen med informasjon til alle nyinnmeldte medlemmer. Antall 
nye medlemmer fra 01.05.10 og ut 2010 er 599. Foreningen vil 
fortsette praksisen med å sende ut brosjyrer til nyinnmeldte så lenge 
vi har brosjyrer. 
 

                                                           
 
8 Vedlegg 5: Elektroniske nyhetsbrev med bostøtte-saker 2009–2010 
9 Vedlegg 6: Informasjonsbrev med bostøtte-saker 2009–2010 
10 Vedlegg 7: Bostøtte-brosjyre 
11 Behrooz Elyasi, Husbanken region Øst. 
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Brosjyren ligger også lett tilgjengelig for besøkende på foreningens 
kontorer.  
 
Brosjyren er distribuert til følgende:  

• Alle landets namsmanns-/lensmannskontorer 
• NAV sosial som deltar i prosjekt Økt botrygghet for 

leieboere (21 kommuner i Hedmark, Østfold og Akershus) 
• NAV sosial, Oslo 
• Unginfo, Gatejuristen, Bo Bedre, Batteriet, DUS – den 

uavhengige sosialtjenesten, JussBuss og Jurk. 
 

Brosjyren er også tilgjengelig i en elektronisk nedlastbar versjon på 
foreningens nettsider12 
 
Pr januar 2011 har foreningen ca 1.000 trykte bostøttebrosjyrer 
igjen.  
 
Andre språkversjoner 
Bostøttebrosjyren er oversatt til følgende andre språk: 

• Engelsk 
• Urdu 
• Arabisk 
• Somalisk 

 
Oversettelsene ble bestilt fra Oslo kommune, Tolketjenesten, som 
ga det gunstigste pristilbudet samt to ukers leveringstid. Avtale ble 
inngått 20.04.10. Tolketjenesten overholdt ikke tidsfristene, og det 
ble purret flere ganger. Engelsk og urdu var ferdig i midten av juli, 
somalisk i slutten av september og arabisk i oktober 2010. Etter 
krav fra foreningen ble avtalt pris på kr redusert med 50 % som 
følge av forsinkelsene13. 
 
De oversatte brosjyrene14 er laget med en noe enklere layout som 
gjør at de enkelt oppdateres og kopieres i sort/hvitt eller farger.  
Oversettelsene er tilgjengelig på foreningens kontor og som 
nedlastbare filer på foreningens hjemmesider15. Språkversjonen er 
også distribuert på informasjonsmøtene om bostøtte (se punkt 5 
under) 

                                                           
 
12 Bostøtte-brosjyren kan lastes ned herfra: 
http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=32240  

13 Vedlegg 8: brev fra tolketjenesten datert 28.10.10 
14 Vedlegg 9: Oversatte bostøttebrosjyrer  
15 De utenlandske versjonene av bostøttebrosjyren kan lastes ned herfra:  
http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=32349  
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4. Annet skriftlig materiell om bostøtte 
Håndbok i husleierett 
Håndbok i husleierett – rettigheter og plikter ved leie av bolig, er en 
av de mest etterspurte produktene Leieboerforeningen har. 
Håndboken finnes i en noe forkortet medlemsversjon, som 
produseres internt og sendes alle nye medlemmer. Den trykte 
versjon er for salg, men betalende medlemmer kan også lastes den 
ned gratis fra foreningens nettsider. 
 
Det ble foretatt en større revisjon av håndboken i september 2009 
og denne prosessen det ble tatt inn et eget kapittel om bostøtte16.  
 
Håndboken er trykket opp og distribuert i 600 eksemplarer siden 
november 2009. Medlemsutgaven er sendt til 1.042 nye medlemmer 
i perioden november 2009 til desember 2010.  
 
I den samme perioden er nettsiden hvor håndboken ligger 
tilgjengelig for nedlasting vist 920 ganger, og det er rimelig grunn 
til å tro at de fleste som navigerer seg til denne nettsiden gjør det 
med den hensikt å laste ned håndboken. 
 
Fakta-ark om bostøtte 
Leieboerforeningen har utarbeidet fakta-ark som tar opp særskilte 
husleierettslige temaer. Det er utarbeidet et fakta-ark17 om bostøtte. 
Dette kan lastes ned fra nettsidene. Vi har ikke tall som viser antall 
nedlastinger av de enkelte faktarkene, og det er generelt liten trafikk 
på disse sidene. I 2010 var det 139 visninger av sidene med 
faktarkene. 
 
Leieboerforeningens leieavtale 
Ved siden av Håndbok i husleierett utgjør Leieboerforeningens 
leiekontrakt et populært og viktig dokument. Ved revisjonen av 
husleieloven i 2009 ble foreningens leiekontrakt omarbeidet og i 
veiledningen til utfyllingen (side 4) er det tatt inn et eget punkt om 
bostøtte18. Så vidt vi er kjent med er Leieboerforeningens 
leiekontrakt den eneste som orienterer om bostøtte. 
 
I 2009 ble det besluttet at kontrakten som tidligere var en salgsvare 
skulle kunne lastes fritt ned på foreningens nettsider.  
Fra november 2009 til desember 2010 har det vært 5.469 
sidevisninger der hvor kontrakten kan lastes ned. Det antas at de 
fleste som navigerer til denne siden gjør det for å laste ned 
kontrakten. 

                                                           
 
16 Vedlegg 10: Utskrift av håndbok i husleierett, side 60–61 om bostøtte 
17 Vedlegg 11: Fakta-ark om bostøtte 
18 Vedlegg 12: Leieboerforeningens leieavtale  
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Artikler til eksterne samarbeidspartnere 
Se punkt 5: Aktiv rådgivning 
 
Bostøtte-link på www.zett.no 
Leieboerforeningen har i flere år hatt et samarbeid med 
www.zett.no som innebærer at Zett har lagt inn linker til åtte ulike 
forbrukerartikler om leie i alle sine utleieannonser.  
 
De åtte rettighetsartiklene har fått innarbeidet et eget avsnitt om 
bostøtte som følger:  
 
Kort om bostøtte  

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av 
Husbanken og kommunene. Hensikten med støtteordningen er å bistå 
husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og å bli 
boende i en trygg og god bolig. Det er kommunene som tar imot søknader og 
svarer på spørsmål om ordningen. Utbetaling av bostøtten skjer hver måned. 
Du kan selv beregne om du har krav på bostøtte Husbanken 
bostøttekalkulator. Du finner også mer informasjon på Leieboerforeningen 
nettsider her. 

 
Bostøtteinformasjonen ble først lagt inn mot slutten av 2010 og vi 
har derfor ikke tall om antall sidevisninger. Men samarbeidet med 
Zett ga i 2010 totalt 13.593 sidevisninger til disse åtte artiklene19.  

5. Aktiv rådgivning 
Leieboerforeningen utviklet sommeren 2010 et 
informasjonsopplegg om bostøtte som foreningen tilbød andre 
organisasjoner. I august20 sendte vi ut et tilbud om 
informasjonsmøter til 20 organisasjoner. Ved utgangen av 2010 var 
det avholdt totalt ni informasjonsmøter.  
 
Tabellen under viser hvilke organisasjoner som fikk tilbud om 
informasjonsmøter og når møtene fant sted. 
 
Organisasjon Deltakere 

 
Kursdato  

Gatejuristen 7 
10 
7 
8 
7 

23.09.10 
21.10.10 
04.11.10 
18.11.10 
16.12.10 

JussBuss 10 08.10.09 
Jurk 7 23.09.10 
Unginfo 5 22.10.10 

                                                           
 
19 Vedlegg 13: Oversikt over linker til artikler på zett.no utleieannonser. 
20 Vedlegg 14: Brev til organisasjoner, her representert ved OKL 
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DUS - Den uavhengige 
sosialtjenesten 

3 28.09.10 

Oslo kommunale 
Leieboerorganisasjon 

- - 

Velferdsalliansen - - 
Batteriet - - 
Kontoret for fri rettshjelp - - 
Frelsesarmeen - - 
RIO - - 
Fattighuset - - 
Bibi Amka - - 
Fattighuset i Oslo - - 
Kirkens Bymisjon - - 
Mental Helse – Oslo - - 
SON - Straffedes 
Organisasjon i Norge 

- - 

Stiftelsen Selvhjelpens hus - - 
Wayback - - 
Kirkens sosialtjeneste - - 
Aleneforeldreforeningen  mars/april 2011 
SUM 64 9 (10) 

  
Informasjonsmøtet har bestått av en presentasjon av bostøtte21 på ca 
20–25 minutter og deretter en åpen del med utfyllende spørsmål og 
svar. Maks tidsramme for møtene har vært en time. Ved enkelte 
anledninger har kursene blitt fulgt opp med skriftlige og/eller 
muntlige svar i etterkant.  
 
Gatejuristen ønsket at alle sine frivillige skulle få opplæring i den 
nye bostøtten, og det ble gjennomført fem informasjonsmøter med 
disse. Husbankens kontaktperson i prosjektet, Behrooz Elyasi, 
deltok på et av møtene hos Gatejuristen.  
 
Informasjonsmøtene har blitt godt mottatt og tilbakemeldingene er 
at informasjonen var nyttig og anvendelig.  
 
Vi er usikre på hvorfor tilbudet fikk så liten respons fra 
organisasjonene. Mulig burde det vært lagt inn mer ressurser på å 
følge opp de som fikk tilbudet. Vi tror slike informasjonsmøter kan 
og bør gjennomføres i forhold til langt flere organisasjoner, men at 
det må settes av mer ressurser for å markedsføre tilbudet. 
 
 
 

                                                           
 
21 Vedlegg 15: Bostøttekurs, powerpoint 
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6. Møter/kurs/innledninger 
Beboermøter  
Det har vært avholdt ett beboermøte i Vestlisvingen 196 med 
bostøtte som temaer. På møtet var det anslagsvis 25, hovedsakelig 
eldre leieboere.  
 
Bostøtte har også vært tatt opp som tema på flere møter med 
Aksjonsgruppa mot opphevelse av husleieregulering. Mange 
leieboere vurderte å flytte i forbindelse med opphevelsen av 
husleiereguleringen og ønsket bistand med tanke på å finne ut i 
statlig bostøtte ville bidra til redusere bokostnadene.  
 
Kurs/fagmøter Oslo kommune 
Leieboerforeningen holder jevnlig heldagskurs og fagmøter for 
NAV sosial i bydelene i Oslo kommune. På disse kursene har 
Leieboerforeningens brosjyre om bostøtte blitt delt ut. Det har vært 
liten interesse å gå videre inn på bostøtteordningen, og det er vår 
erfaring at de fleste som deltar på kursene er godt orientert om 
bostøtte eller at de ikke har dette innenfor sitt virkeområde. 
 
Varslingsprosjektet - dialog med utleiere 
Som ledd i et prosjekt om husleielovens § 9-11 Varsel om fravikelse 
har foreningen hatt kontakt med et syv storskalutleiere i Oslo. 
Utleierne og representanter fra NAV sosial i seks bydeler i Oslo 
deltok sammen på dialogmøte med hensikt å finne fram til modeller 
for å redusere antall begjæringer og faktiske utkastelser. På møtene 
har det vært informert om leieboernes muligheter til å søke om 
bostøtte og andre særtrekk ved bostøtteordningen. 
  
Som en del av varslingsprosjektet nevnt over ble det også holdt et 
informasjonsmøte for småskalautleiere. Det var liten interesse for 
møtet hvor det deltok åtte utleiere. På møte ble det også om den nye 
informert om bostøtte, mens det var andre temaer som stod mer i 
fokus.  
 
Varslingsprosjekt del II - Namsmannskursene 
Høsten 2010 fikk foreningen tilsagn fra Husbanken om å 
gjennomføre del II av varslingsprosjektet og som innebar et tilbud 
om kurs for alle landets namsmenn/lensmenn med sikte på å øke 
kompetansen om utkastelser og husleieloven.  
 
Våren 2010 ble det sendt ut invitasjon til kurs til totalt 361 
namsmenn/lensmannskontorer. Bostøttebrosjyren lå med i 
innbydelsen og i kursheftene. Totalt ble det gjennomført seks kurs 
og 125 namsmenn/lensmenn deltok. I ettertid er det sendt ut ca 200 
bostøtte-brosjyrer til ulike namsmenn/lensmenn. 
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Prosjekt økt botrygghet for leieboere 2011 
Leieboerforeningen har for tiden gående et prosjekt kalt Økt 
botrygghet for leieboere. Prosjektet er et tilbud til NAV sosial i det 
sentrale østlandsområdet (Østfold, Akershus og Hedmark) om økt 
kompetanse i husleierett og tvangsfullbyrdelse, samt bistand til 
saksbehandlere i førstelinjetjenesten. Totalt 21 kommuner er med i 
prosjektet. 
 
Alle NAV sosial som deltar i prosjektet har fått tilsendt bostøtte-
brosjyrer, håndbok og leiekontrakt. Som for NAV sosial i Oslo er 
det vår oppfatning at kursdeltakerne enten allerede kjenner 
bostøtten eller bare i begrenset grad jobber med dette feltet. 
Deltakerkommunene ønsker fokus først og fremst på 
husleierettslige problemstillinger. 

7. Fafo/NOVAs referansegruppe for evaluering av 
  bostøtten 
I august 2010 mottok Leieboerforeningen en henvendelse fra 
Fafo/NOVA22 om å sitte i referansegruppen knyttet opp mot 
evaluering av den boligpolitiske effekten av endringene i 
bostøtteordningen og forbedringsmuligheter. Det har vært avholdt 
et møte referansegruppen (25.08.10).  
 
Leieboerforeningen ble som brukerorganisasjon også intervjuet av 
de samme forskerne som en del av datagrunnlaget for 
evalueringsrapporten.  
 
Fafo/NOVA arrangerte 27.10.10 et fagseminar23 kalt Bostøtten - 
mer effektiv i sikring av gode boforhold for lavinntektshushold? På 
seminaret ble det gitt en foreløpig presentasjon av funnene i 
evalueringsundersøkelsen samt effektene og forbedringspotensialet 
i den nye bostøtteordningen 
 
Leieboerforeningen deltok med en innledning på fagseminaret24. 

8. Egenopplæring 
Totalt har syv av Leieboerforeningens ansatte deltatt på Husbanken 
region Øst sine heldagskurs om bostøtte.   

                                                           
 
22 Vedlegg 16: Invitasjon til å sitte i referansegruppe 
23 Vedlegg 17: Program Fafo/NOVA seminar 27.10.10 
24 Vedlegg 18: Innledning på Fafo/NOVA seminar 27.10.10. Powerpoint-presentasjon. 
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Navn stilling Kursdato 
Erlend Gjein Juridisk rådgiver 28.05.09 
Magnus Forsberg Juridisk rådgiver 28.05.09 
Gard Kvernland Juridisk rådgiver 02.06.09 
Tanja Ch. Øistad Advokat 02.06.09 
Mette Grøvdal Juridisk rådgiver 09.06.09 
Lars Aasen Prosjektleder 11.06.09 
Anne Mette Hårdnes Advokat 11.06.09 

 
Tema på kursene om bostøtte var blant annet gjennomgang av det 
nye regelverket, inntektsgrenser og boutgiftstak, krav til boligen, 
utbetaling, vedlegg til søknad mv.  
 
Gjennom kursene fikk foreningens ansatte en grundig opplæring i 
bostøtte og hvordan den beregnes. Dette har bidratt til at alle ansatte 
i foreningen har avgjørende kunnskap om bostøtten og dens 
betydning.  
 
I og med at foreningen har mange jusstudenter ansatt i ett til to år 
vil foreningen ta opp med Husbanken om vi kan fortsette å sende 
medarbeidere på bostøttekurs. 

9. Husbankens øvrige virkemiddelapparat - dialogverktøy 
I tilsagnsbrevet (vedlegg 2) skriver Husbanken at ”Det forutsettes 
at Leieboerforeningen avsetter ressurser til å øke egen kompetanse 
på Husbankens øvrige virkemiddelapparat med sikte på formidling 
om Husbankens ordninger inkludert dialogverktøyet - se 
Husbankens nettsider” 
 
I denne sammenhengen oppfatter Leieboerforeningen at det øvrige 
virkemiddelapparatet til Husbanken utgjør 
– Startlån 
– Boligtilskudd til egen bolig 
– Tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger 
(inklusive dialogverktøy) 
 
Prosjektleder har satt seg inn i de øvrige virkemidlene og kjenner i 
hovedsak til hvordan disse fungerer.  
 
Det er relativt sjelden at det er etterspørsel etter informasjon om 
startlån og boligtilskudd blant foreningens medlemmer. På våre 
nettsider25 ligger det ute en artikkel om startlån og boligtilskudd 
som. Imidlertid vurderer Leieboerforeningen å legge inn mer 

                                                           
 
25 Sak om startlån og boligtilskudd på våre nettsider her: 
http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=33617  
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ressurser på dette området. Et flertall av foreningens medlemmer 
som melder seg ut grunngir dette med at de har kjøpt eller har til 
hensikt å kjøpe egen bolig.   
 
Leieboerforeningens medlemmer skiller seg trolig ikke vesentlig fra 
normalbefolkningen og vil derfor ha en boligkarriere hvor de ender 
opp som boligeiere før eller senere. Dette indikerer at det også er i 
medlemmenes interesse å kunne tilby mer informasjon om startlån 
og boligtilskudd.  
 
Prosjektleder er også kjent med Husbankens tilskudd til 
utleieboliger og har foretatt simuleringer for å beregne tilskudd til 
nye utleieboliger. Beregningsverktøyet er effektivt og intuitivt, og 
viktig for å kunne foreta beregninger som kan danner grunnlag for 
beslutning anskaffelse av nye utleieboliger.  
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Prosjektsøknad: 
Informasjon og medvirkning ved  
innføring av ny bostøtte 

 

1 Innledning 
Leieboerforeningen søker med dette Husbanken om finansiering av et prosjekt kalt 
”Informasjon og medvirkning ved innføring av ny bostøtte”. Gjennom prosjektet ønsker 
Leieboerforeningen å utvikle og prøve ut ulike metoder for å gjøre den nye og styrkede 
bostøtteordningen kjent og operativ for leieboere som i dag ikke mottar støtte. Prosjektet vil 
gå over en periode på 12 måneder og det søkes om en total ramme begrenset oppad til 
499.500 eks mva (kr 613.000,- inkl mva).  
 
Prosjektet er drøftet i møter med Husbankens adm.dir. Geir Barvik 13.02.09, strategidirektør 
Bjørn Pedersen m fl 09.03.09 og med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet 
27.02.09. 
 

1.1 Om ny bostøtteordning 
Målsetting med ny bostøtte 
Som ledd i arbeidet mot fattigdom la regjeringen Stoltenberg II fram St.prp. nr 11 (2008-
2009) om forslag til styrking av bostøtten. Med den utvidede bostøtten intensiverer 
regjeringen den boligpolitiske målsetning om å redusere antallet vanskeligstilte på 
boligmarkedet og få slutt på bostedsløsheten. Det var bred tverrpolitisk enighet om innholdet 
og retningen i den utvidede bostøtten og retningslinjene ble vedtatt av Stortinget 17.03.09. 
 
De nye retningslinjene innebærer at langt flere husholdninger vil kunne søke og motta 
bostøtte. Foreldede krav til utforming og finansiering av boligen opphører, inntektsgrensene 
justeres og retningslinjene forenkles og endres slik at det blir mer likebehandling av søkerne. 
Som utgangspunkt vil alle med lave inntekter og høye boutgifter, med unntak av studenter og 
militært og sivilt tjenestepliktige, kunne få bostøtte om de ellers oppfyller vilkårene.  
 
Om målgruppen for ordningen 
Det anslås at den utvidede bostøtteordningen innebærer at så mange som 50.000 nye 
husstander kan få rett til bostøtte, i tillegg til de 100.000 som allerede mottar bostøtte i dag. 
Anslagsvis 70 % av mottakerne er husstander som leier bolig og mer enn fire av fem er 
husholdninger bestående av en- og topersons husholdninger. Selv om det er et mål at flest 
mulig skal eie sin egen bolig, ønsker myndighetene gjennom bostøtten å trygge og sikre 
boforholdene for de som leier på mer permanent basis.  
 
Om underforbruk av bostøtte 
Bostøtten er rettighetsbasert, men for å motta bostøtte må husstanden selv søke om å bli 
omfattet av ordningen. Kommunene bistår ofte med å fylle ut søknad om bostøtte, men det er 
ingen automatikk i at husstander mottar informasjon om at de kan være støtteberettiget. Det 
kan synes som om kommunene har problemer med å nå personer som ikke er i kontakt med 
det kommunale tjenesteapparatet. En stor del av de gruppene som blir omfattet av den nye 
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bostøtteordningen, enslige med lav inntekt og barnefamilier, leier privat eide boliger og faller 
derfor ofte utenfor rekkevidden for informasjon om den nye bostøtteordningen. 
 
I en rapporten Bostøtte og boutgifter (NOVA 2003 19/03) dokumenteres det at bare 65 % av 
husstandene som hadde krav på bostøtte faktisk ble omfattet av ordningen. Underforbruket av 
bostøtte var med andre ord vesentlig.  
 
Med den vedtatte utvidelsen av bostøtteordninger vil en lang rekke husstander som tidligere 
har vært avskåret fra å motta støtte falle innenfor regelverket. Dette kan bety at 
underforbruket vil øke om det ikke settes inn særskilte informasjonstiltak. 
 
Informasjon om bostøtte blir normalt gitt av Husbanken i landsdekkende kampanjer i 
riksdekkende medier, internett og brosjyremateriell. Kommunene lokalt er ansvarlige for å 
informere om bostøtte og å bistå den enkelte søkeren. Den enkelte husstand kan på eget 
initiativ også fylle ut søknadsskjema om bostøtte, fra 2008 også elektronisk via 
www.altinn.no. Søknadene med vedlegg må sendes til den enkeltes bostedskommunen som 
samordner og kontrollerer opplysninger.  
 
Med dette bostøtteprosjektet ønsker foreningen å nå ut med informasjon direkte leieboere og 
indirekte via andre brukerorganisasjon. Foreningens hovednedslagsfelt er i den private 
leiesektoren, og mange av brukerne er ikke i kontakt med det kommunale tjenesteapparatet. 
Dette prosjektet vil fungere som et supplement til myndighetenes informasjonstiltak og 
dermed bidra til å redusere underforbruker av bostøtte.   
 
Om samarbeid med brukergrupper/frivillige organisasjoner  
Boligmeldingen (St.meld. nr. 23 (2003–2004) Om boligpolitikken) argumenter for at det 
offentlige bør samarbeide mer aktivt med brukergrupper og frivillige organisasjoner. Dette 
fordi disse har en særskilt kompetanse om de ulike målgruppene. ”De frivillige 
organisasjonene har en unik kompetanse om brukerne. Denne kunnskapen er tilegnet ved 
aktivt oppsøkende arbeid, og organisasjonene får utvilsomt tilgang på informasjon som det 
offentlige ikke får tilgang på. (s 94)”   
 
Og videre: ”De frivillige organisasjonene er viktige partnere for det offentlige i 
velferdspolitikken, og regjeringen vil styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene, 
både med hensyn til å ivareta de vanskeligstiltes rettigheter og som tjenesteytere. (s 12)”  
 

1.2 Leieboerforeningen 
Leieboerforeningen er en interesse- og medlemsorganisasjon stiftet i 1933. Foreningen har 
3600 medlemmer og vårt viktigste medlemstilbud er juridisk rådgivning og bistand til 
medlemmene. En advokat, to advokatfullmektiger og fire deltidsjusstudenter er ansvarlig for 
saksbehandlingen i foreningen, og disse tar imot og behandler anslagsvis 2500 henvendelser i 
året.  
 
I tillegg til juridisk rådgivning utfører foreningen ulike typer prosjekter, med ekstern 
finansiering. Ved inngangen til 2009 hadde foreningen to prosjekter med finansiering fra 
Husbanken; Færre utkastelser av leieboere og Nye modeller for praktisering av 
varslingsregelen 
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Foreningen har tidligere gjennomført flere prosjekter rettet inn mot minoritetsgrupper og vi 
tilbyr i dag bistand, rådgivning og kompetanseoppbygging til førstelinjetjenesten i Oslo, 
Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold.  
 
Som interesseorganisasjon har foreningen samarbeid og kontakt med mange andre frivillige 
organisasjoner, brukergrupper, institusjoner, enkeltpersoner mv.  
 
Leieboerforeningen har totalt 10 ansatte som utfører i underkant av seks årsverk. 
 

1.3 Kort beskrivelse prosjektet / informasjonsmetoder 
Prosjektet Informasjon og medvirkning ved innføring av ny bostøtte har som formål å spre 
variert og lett tilgjengelig informasjon til målgruppen leieboere gjennom  

- Skriftlig informasjonsmateriell (se punkt 2)  
- Aktiv rådgivning (se punkt 3) 
- Møter/kurs/innledninger mv (se punkt 4) 

Budsjett for prosjektet finnes under punkt 5 og andre opplysninger under punkt 6. 
 

2 Skriftlig informasjonsmateriell 
2.1 Leieboerforeningens nettportaler 
Leieboerforeningen drifter to nettsteder, www.leieboerforeningen.no og www.utkastelse.no. 
De to nettstedene har i underkant av 100.000 besøkende årlig og er Leieboerforeningens 
viktigste kanal for å nå ut med informasjon om Leieboerforeningen og relevant 
boligforbrukerstoff. Nettportalene utgjør samlet sette en omfattende database, hvor 
www.leieboerforeningen.no er delvis lukket (bare medlemmer har tilgang til f.eks. 
nedlastingsdokumenter, håndbøker, kontrakter leiejuridiske artikler), mens www.utkastelse.no 
er en helt åpen database.  
 
Bostøttemodul 
Gjennom prosjektet ønsker foreningen å utvikle en ny og åpen bostøttemodul på våre 
hjemmesider www.leieboerforeningen.no. Innholdet vil dels bestå av et sett egenproduserte 
artikler om bostøtte – med en klar forbruker- og rettighetsvinkling. Det vil være tydelige 
referanser til Husbankens egne bostøtte-artikler og bostøttesimuleringsmodell. I tillegg vil vi 
samle inn og presentere andre artikler om bostøtte fra myndigheter, forskningsinstitusjoner, 
media mv sammen linker til lovverk, forskrifter, kontaktadresser og annet relevant 
informasjon knyttet til bostøtte. Databasen vil holdes fortløpende oppdatert. 

 
Klikk-annonser 
Leieboerforeningen vil designe ulike bannerannonser som plasseres sentralt på alle nettsidene. 
Annonsene vil være direkte linket til bostøttemodulen. 
 
Nyhetsbrev  
Leieboerforeningen vil i 2009 utvikle et nytt elektronisk nyhetsbrev som sendes ut 4-6 ganger 
årlig til medlemmer og andre som ønsker å abonnere på nyhetstjenesten. I nyhetsbrevene vil 
vi presentere bostøtten med artikler og linker.  
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Bostøtte-link på www.zett.no 
Leieboerforeningen har i to år hatt et samarbeid med www.zett.no - en internettannonseportal 
på for blant annet kjøp, salg og leie av eiendom. Zett.no er nest størst etter www.finn.no på 
dette markedet. Vårt samarbeid med zett.no innebærer at det i alle annonser for boliger til leie 
ligger linker til 6-8 forbrukerartikler som Leieboerforeningen har produsert og som fysisk er 
plassert på vår nettserver.  
 
Som en del av dette prosjektet vil Leieboerforeningen produsere en egen artikkel om bostøtte 
som blir liggende som en link på utleieannonsene til hos zett.no.  
 
 

2.2 Brosjyre  
Leieboerforeningen vil gjennom prosjektet forfatte, designe og trykke en egen brosjyre om 
bostøtte rettet særlig inn mot leieboere. Brosjyrene skal også være tilgjengelig i elektronisk 
format. Papirutgaven vil oversettes og trykkes på norsk og engelsk, mens den elektroniske 
utgaven i tillegg oversettes til urdu, arabisk og somalisk.  
 
Brosjyren skal være gratis og distribueres kostnadsfritt til alle leieboere i vår egen database 
samt til andre av våre samarbeidspartnere som har kontakt med leieboere. Dette innebærer  
bl. a:  

- Alle aktive individuelle medlemmer i Leieboerforeningen  
(post eller elektronisk – tot. 3600) 

- Alle gruppemedlemmer i Leieboerforeningen  
(post – tot. 400) 

- Alle som henvender seg til Leieboerforeningen og ber om informasjon om 
medlemskap  
(post eller elektronisk – anslagsvis 1600 pr år) 

- Besøkende til Leieboerforeningen  
(utdeling - anslagsvis 1000 pr år) 

- Beboermøter mv hvor Leieboerforeningen er tilstede  
(utdeling se punkt 4 ) 

- Til samarbeidende organisasjoner mv 
(utdeling, post eller elektronisk se punkt 4)  

 

2.3 Annet skriftlig materiell  
Leieboerforeningen vil innarbeide informasjon om bostøtte i trykte/elektronisk medier som er 
tilgjengelig for våre medlemmer og andre leieboere: 
 
Håndbok i husleierett  
Håndboka Rettigheter og plikter ved leie av bolig er under revidering ifm. endringer i 
husleieloven vedtatt av Stortinget i desember 2008. Revidert utgave skal foreligge samtidig 
med at endringene trer i kraft, trolig 01.07.09.  
 
I håndboka vil vi innarbeide et eget kapitel om bostøtte. Årlig distribueres boka ut i ca 4-500 
eksemplarer i tillegg til at medlemmer kan lastes den ned gratis fra våre nettsider 
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Side i av 5

ft11~ Husbanken Vår salcsbebandler Vår dato Deres dato
REGION ØST Sin Sandbu 11.06.2009 15.04.2009

Telefon Vår referanse Deres referanse
22 96 16 49 2009/3043-3

Leieboerforeningen

Hausmanns gate 19
0182 OSLO

Tilsagn om kompetansetilskudd til informasjon og medvfrkning ved innføring av ny bostette.

Vi viser til søkjiad om tilskudd til Husbankens strategikontor, datert den 15.4.2009.

Vedtak
Husbanken gir med hjemmel i forskrift om kompetansetilskudd fra Den Norske Stats Husbank § i
samt ut&llende retningslinjer HB 8.B.1 i § 2 tilsagn om tilskudd på

inntil kr 500 000,00

til prosjektarbeidet knyttet til infonnasjon og medvirkning ved innføring av ny bostøtte, jfr.
vedlagte prosjelctbeskrivelse datert 15.4.09

Tiltakets formål
Målet er å bidra til å gjøre det nye bostøtteregelverket kjent for aktuelle nye målgrupper gjennom
skriftlig og muntlig informasjon og veiledning.

Vilkår
• Leieboerforeningen oppfordres til å samarbeide med Husbanken i utvilcling av

informasjonsmateriale om nytt bostøtteregelverk
• Leieboerforeningen bidrar med innlegg på kurs og seminarer
• Det forutsettes at Leieboerforeningen avsetter ressurser til øke egen kompetanse på

Husbankens øvrige virkemiddelapparat med sikte på formidling om Husbankens ordninger
inkludert dialogverktøyet- se Husbankens nettsider:
httv://www.husbanken.nofVenstremeny/Tilskudd/Tilskudd%2Otil%20utleieboliger Dialogve
rktov.aspx

• Erfaringer fra arbeidet og særlig hvem som har mottatt informasjon og på hvilke måter
målgruppene ble nådd, bes oppsunimeres i sluttrapport

• Det bør legges mindre vekt på den delen av individuell rådgivning som omfatter bistand til
utfylling av søknadskjemaer

• Arbeidet er forutsatt igangsatt senest innen 3 mndr fra tilsagnsdato og må være ferdigstilt
senest innen utgangen av 2010.. Dersom det blir aktuelt å søke om forlengelse av fristene
ovenfor, skal skriftlig søknad sendes før fristene utløper.

Postadresse Besoksadresse E-post www.husbanken.no Bankkonto
Postboks 1243 Vika Støperigaten 1, Vika flrmapost.os1o@husbanken.no Telefon 815 33 370 6345 05 03594
0110 Oslo Oslo Telefaks 22 96 17 10 Org nr. NO 942 I
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Husbanken Side 2 av 5
Vår dato Vår referanse
08.062009 2009 3043 3

• Endringer i prosjektets framdrift, innhold, finansiering, skifte av prosjektleder eller andre
personer skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant.

• Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til
de tiltak tilskuddet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler iht.
Bevilgningsreglementet § 10.

• Tilskuddsmottaker plikter å føre separat regnskap for mottatte tilskudd fra Husbanken, se
pkt om utbetaling.

• Tilskuddsmottaker skal levere rapporten/publikasjonen elektronisk.
• All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer.
• Erklæring om helse miljø og sikkerhet samt lovlig arbeidskraft skal undertegnes og sendes

Husbanken i undertegnet stand innen 14 dager efter at tilsagnsbrevet er mottatt.
• Tilskuddsmottaker skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle

underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av
tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder
bare for ansatte som direkte medvirker til å opp~lle formålet det gis tilskudd til. Lederen av
virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. Alle avtaler tilskuddsmottaker
inngår som innebærer utførelse av arbeid som gjelder formålet det gis tilskudd til, skal
inneholde tilsvarende forutsetninger. Tilskuddsmottaker skal på oppfordring legge fram
dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir nyttet. Dokumentasjonsplikten
omfatter også underleverandører.

• Retten til tilskuddet bortfaller helt eller delvis dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som
fremkommer i tilsagnsbrevet.

• Dersom det er avtalt og faktisk foretatt delutbetalinger, kan Husbanken kreve hele eller deler
av dette tilbakebetalt dersom tiltaket ikke er/blir utfrrt iht. vilkår som fremkommer i
tilsagnsbrevet.

• Et eksemplar av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept av vilkårene, retumeres Husbanken
innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Dersom brevet med aksept ikke er returnert
innen fristen, bortfaller tilskuddet.

Oppfolging av prosjektet

Som nevnt ovenfor, oppfordres Leieboerforeningen til å samarbeide med Husbanken når det
gjelder utvikling av informasjonsmateriale. Kontalctperson i Husbanken i forbindelse med
produksjon av informasjonmateriell om det nye bostøtteregelverket vil være Tor Wigulf
Christensen. TIf 99 55 91 09

Utbetaling
Det kan avtales inntilfem delutbetalingerpr. tilsagn.
Tilskuddsmottaker skal &lle ut søknadsskjema HB 8.S.17 ved anmodning om utbetaling av
tilskuddet samt redegjøre for at tiltaket er gjennomført iht. tilsagnsbrevet.

Sammen med anmodning om utbetaling skal det vedlegges spesifisert regnskap over tidsbruk og
utgifter for hele prosjektet. Sluttregnskapet skal være attestert av godkjent revisor. Saksnummer
skal være påført eventuell faktura.
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Husbanken Side 3 av 5

Vår dato Vår referanse
08.06.2009 2009 3043 3

Tilskuddet vil først bli utbetalt efter at Husbanken har godkjent at tiltaket er utfrrt iht. vilkår gitt
i tilsagnsbrevet.

Anmodning om sluttutbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 1.11.2011.
I motsatt fall bortfaller tilskuddet i sin helhet uten forutgående varsel.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at det er mottatt, se husbankloven § 20, jf.
forskrifi for klagenemnda for Den Norske Stats Husbank, jf. forvaltningsloven § 29. Dere har
rett til å gjøre dere kjent med sakens dokumenterjf. forvaltningsloven § 18. Klagenemnda er
klageinstans, men klagen skal sendes til $.

Kontaktpersoner
For faglig oppfølging i Husbanken: Behrooz Elyasi Telefonnummer: 41333735
For tilskuddsmottaker: Lars Aasen Telefonnummer: 91662446

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
HUSBANKEN

4). ~ —
Karin Lindgård 71J~UJ) Qi/tZ&,~k,.
Kst. Avdelingsdirektør Sin Sandbu

Vedlegg: Søknad om utbetaling av kompetansetilskudd HB 8.S.17
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Flash-annimasjon
1) Høy husleie (faller inn)
2) Lav inntekt (faller inn)
3) 1) og 2) blirt borte og Ny bedre 
bostøtte kommer inn (med puls)

Global “navigerings”- 
knapp
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Vedlegg 4: 
 
Sidevisninger bostøtte‐saker 
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Tall over sidevisninger knyttet til bostøtte (google analytics)
periode 230609 - 311010

art id Tittel ant sidevisn
Tema bostøtte

8312 Bostøtteoversikt 4734
33451 Økt bostøtte til strømutgifter 20
32349 State Housing allowance 60
32414 Kurser om bostøtte 200
32324 Bostøtte til flere 221
30295 Beregn bostøtten din selv 638
32240 Ny brosjyre om bostøtte 366
31890 Flere mottar bostøtte 224
31613 Fullstendig regelverk bostøte 162
30025 Stort underforbruke av bostøtte 42
30024 Søknadsskjema bostøtte 165
30021 Brosjyre om bostøtte, startlån 80
30022 Bostøttesaken fra start til slutt 47
30026 Fremskrittspartiet vil kutte bostøtten 34
29467 Flere får hjelp til boutgiften 337
29169 Kleppa svarer Listhaug om 110
29168 Retter opp svakheter i den nye bostøtte 443

Sum 7883

Spørsmål og svar
8332 Hovedside 2272

30014 Hva er bostøtte 206
30015 Hevm kan søke BS 202
30016 Søknad og saksgang 81
30018 Om klageadgangen 17
30019 Krav til boligen 77
30020 Beregning av BS 398
30017 Søknadsfrist og utbetaling 110

SUM 3363

Rapporter
8331 Hovedside 153

30013 Boligsosialt arbeid er framgmentert … 51
30011 Riksrevisjonen rapport om 18
30010 NOVA har vurdert 42
30012 Hvordan markedet påvirkes av BS .. 41
30009 Samspillet mellom BS … 99
30023 Bostøtte og kommunal saksbehandling 58

Sum 462

12484 Kalkulator - statlig bostøtte 8785

Debatt
8339 Hovedside

31611 Gir med den ene tar med den andre 185
31612 Kommunal måtte svare 32

Sum 217

Sum total treff på artikler 20710
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2009 : Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 2

NB nr 2 - 22. mai 2009
 

Velkommen til årsmøte 2009

Tirsdag 26. mai er det igjen tid for årsmøte i Leieboerforeningen.
Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig og demokratisk organisasjon
og har årsmøtet som sitt høyeste organ. På årsmøtet legges viktige føringer
for hva foreningen skal mene og jobbe med, og det er på årsmøtet
medlemmer møter foreningens tillitsvalgte og administrasjon ansikt til
ansikt. Som regel går årsmøtet uten de store kontroverser, men det har også
vært år med heftige diskusjoner. Det er ikke tunge og kontroversielle saker
på dagorden denne gangen, men den foreningens økonomi gjør at styret
foreslår å øke kontingenten. Det er også flere i styret som går av i år - blant
annet styreleder Tore Hansen etter 9 år i styret, hvorav fire år som leder og
fire som år nestleder. Etter årsmøtet er det tradisjonen tro boligpolitisk
debattmøte!

Les mer om årsmøte
 

Boligpolitikk til debatt

De fleste i Norge bor godt - men ikke alle! Hvorfor må vi leve med fattigdom,
suppekjøkken og bostedsløse? Og hva tenker egentlig politikerne på når de
fjerner husleiereguleringen og overlater 3-4000 oslo-boere til
markedskreftene? For markedet har ingen samvittighet. Hvorfor gir vi
subsidier på 60 milliarder til de som eier sine egne boliger, mens de som
leier knapt bare får smuler? Eller kanskje du er opptatt av helt andre saker og
vil ha klare svar fra våre mest profilerte Oslo-politikere? På debatten møter
du Erling Folkvord (Rødt), Peter N Myhre (FrP), Heikki Holmås (SV),
Tone Dahl (A), Margaret Eide Hillestad (Sp), Nikolai Astrup (H) og Ola
Elvestuen (V).
Boligpolitisk debatt er rett etter at Leieboerforeningens årsmøte er avviklet -
tirsdag 26 mai kl 19, Bydelshuset - Grønland 28. Gratis adgang- åpent for

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett

   

 Søk  Lbf.no  Web
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alle.
 
 

 
Mailserveren fikk "hikke"

Under utsendelse med påminnelse om kontingentinnbetaling i forrige uke,
skjedde det en teknisk feil som førte til at noen medlemmer fikk tilsendt
både tre og fire mailer. Vi slet med å finne ut om mailen med giro hadde gått
ut, normalt skal det være mulig å sjekke statusen på dette. I samråd med
leverandøren vår kom vi til den konklusjon at vi ikke hadde lykkes med å
sende ut mail. Vi forsøkte oss fram på ulike måter og fortsatte altså å sende
ut nye påminnelser og giroer i turbofart. Noen fikk i altså i overkant mange
påminnelser fra oss og Leieboerforeningen beklager!

Ny bostøtte med uønskede effekter

1. juli kommer nytt regelverk for den nye statlige bostøtten og som betyr at
bortimot 50.000 flere husstander vil få bostøtte. Beregninger som er foretatt
har vist at ca halvparten av de som i dag allerede mottar bostøtte vil komme
få mindre med de nye reglene. Dette tar seg dårlig ut i et valgår, og i revidert
statsbudsjett foreslår regjeringen en ekstravbevilling til en
kompensasjonsordning.

Les mer om bostøtten og revidert statsbudsjett
 

Leieboerforeningen vant i Høyesterett

8. mai 2009 avsa Høyesteretts ankeutvalg en avgjørelse i sak om
tvangsfravikelse av fast eiendom. Leieboerforeningens advokatfullmektig
Tanja Ch Øistad var prosessfullmektig for leieboer og vant en knusende seier.

Les mer om saken
 

Skal informere om bostøtte

Leieboerforeningen er inne i siste forhandlingsrunde med Husbanken om et
informasjonsopplegg knyttet til den nye bostøtten som trer i kraft 1 juli. 
Stortinget vedtok tidligere i år reglene for bostøtten som innebærer at
anslagsvis 50.000 nye husstander blir omfattet av bostøtten. De fleste er
leieboere og det er en særlig utfordring å nå de som ikke tidligere har vært
omfattet av ordningen. Målet for samarbeidet er å reduserer underforbruket
av bostøtte. Samarbeidet med Leieboerforeningen samsvarer også med
myndighetens mål om økt samarbeid med frivillige organisasjoner og
brukergrupper.

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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Informerer i kirken

Leieboerforeningen har innledet et samarbeid med den katolske kirken i
Norge. Hensikten er å nå ut med informasjon om rettigheter og plikter til
arbeidsinnvandrer som leier bolig. Mange arbeidsinnvandrere i Norge er
katolikker og mange av disse bruker kirken som en viktig møteplass.
Arbeidsinnvandrere leier nesten uten unntak bolig og det er avslørt at mange
bor dårlig og at utleierne blåser en lang mars lover og regler. Samarbeidet
med kirken innebærer i første omgang at våre advokater vil være tilstede for
å informere og svare på spørsmål etter søndagsmessen. Noe av vårt materiell
blir også oversatt, i første omgang til polsk. Sammen med kirken vil vi senere
vurdere om dette er et tiltak som bør videreføres til å gjelde andre grupper
av arbeidsinvandrere.

Ulovlige gebyrer

Det er ikke uvanlig at leieboeren binder seg til å betale diverse gebyrer og
tillegg i forbindelse med leieavtalen. Det kan for eksempel være at hun må
betale gebyr for skriving av husleiekontrakten, gebyr til banken for
opprettelse av depositumskonto, faste tillegg for fellesutgifter eller gebyr
dersom leieboeren må trekke seg fra leieavtalen. Utleieren og leieboeren kan
imidlertid ikke fritt avtale hvilke ytelser eller hvor store ytelser leieboeren
skal betale.

Les mer (krever innlogging)

 

Annonser fra Google Leilighet Kjøpe Bolig Leie Hus Kjøpe Hus Bolig Oslo

Kjøpe Håndboka?
Klikk her!

 
Leieboerforeningen, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo - Tlf.: 24 14 91 00 - Faks: 24 14 91 01 - Epost: lbf@lbf.no

Ansvarlig redaktør: Lars Aasen

Utviklet av: Promotion Systems AS 

Gratis rådgivning
Send e-post her
Gratis rådgivning fra
advokater
www.DinRaadgiver.no

Kjøp ditt hjem i
Spania
Vi har leiligheter, hus
og villaer! Se vårt
flotte utvalg online.
www.QsdGroupNorway.com

Beauty og Spa
-70%
Skjønnhet, Velvære,
Massasje og Mer
Inntil -70% rabatt
idag på Groupon!
www.GROUPON.no/SPA

Kjøpe leilighet
Flotte hus og hytter
selges her Fyll ut
gratis budskjema
online nå!
AO.no/Eiendommer

Advokat
eiendomsrett?
Send e-post, få svar
Gratis råd fra
advokater om
eiendom
AdvokatenHjelper.no
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2009 : Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 3

NB nr 3 - 8. juli 2009

Leieprisene faller

Markedsprisene for leie av bolig i Oslo sank med 5,8% fra 4. kvartal 2008 til 1.
kvartal 2009 ifølge tall fra det kommunale foretaket Boligbygg KF. Dette er
andre kvartal på rad at leieprisene synker. I gjennomsnitt koster det nå 9.721
kroner å leie en leilighet i Oslo. Samtidig øker gjengs leie i både Oslo og på
landsbasis. 

 Les mer om leieprisene
 

Enighet om nytt husleiereguleringstilskudd

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og byrådsleder i Oslo kommune, Erling Lae,
offentliggjorde 24. juni 2009 det som blir hovedtrekkene i den nye
støtteordningen for beboere i husleieregulerte boliger. Det har kommet noen
viktige forbedringer på plass, men fremdeles er det noen alvorlige svakheter ved
ordningen.

 Les mer om husleietilskuddet 

Rens sluket før du drar på ferie

Rens sluket før du reiser på ferie. Sluk som ikke renses fylles gradvis opp med
hår, smuss og fett. I perioder uten vanntilførsel kan denne materien stivne og
tette deler av slukets utløp. Da oppstår lett vannlekkasje når du skal bade eller
dusje når ferien er over.  

  Les mer om slukrens
 

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett

   

 Søk  Lbf.no  Web
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Ny bostøtte på plass

Fra 1. juli gjelder nye regler for bostøtte. Dette innebærer at mange tusen flere
leieboere har rett til bostøtte. På våre nettsider har finner du søknadsskjema,
brosjyre og mer informasjon.

Les mer om ny bostøtte

Leieboere får bedre rettigheter i forkjøpsrettssaker

Leieboere kan ha lovfestet rett til å kjøpe dersom en privat leiegård blir solgt.
Men Leieboerforeningen og andre har vært kritiske til de retningslinjene som
Oslo kommune har praktisert i forkjøpsrettssakene.  
 
I juni i år reviderte bystyret i Oslo kommunens retningslinjer for forkjøpsrett, og
det blir mye enklere for leieboere å benytte seg av muligheten til å overta sin
egen bolig ved salg av leiegård, skriver bystyremedlem Ivar Johansen, SV, på
våre nettsider. 

Les mer om forkjøpsrett

Den store boligjakta

Det kan være tøft å finne en leiebolig, og rundt studiestart er det ekstra tøft. Du
bør generelt beregne deg god tid for og lese våre tips for boligjakta. 

Leieboerforeningens boligjegertips

Rettigheter ved oppsigelser

Før ferier og høytider øker antall oppsigelser. Hvilke rettigheter har du som
leieboere i om det dumper en oppsigelse ned i postkassa rett før du skal reise
bort? Ikke rent sjelden oppfyller ikke oppsigelsen formkravene, og du kan se
bort fra hele greia.

  Lær mer om oppsigelsesreglene    (OBS; krever innlogging)

Sommerlukket - men ikke helt stengt!

Leieboerforeningen holder ferielukket fra 4. juli og fram til mandag 3. august kl
10. Men ikke helt; som medlem kan du logge deg inn på våre nettsider og finne
svar på mye av det du lurer på. Start gjerne på temasidene  Leiejuss og se om
det er særlige artikler om det du lurer på, eller gå til vår omfattende LeieFAQ for
kjappe svar på det meste eller rett og slett bare last ned håndboka om

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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rettigheter og plikter i husleieforhold.

Last ned "Håndboka - rettigheter og plikter i leieforhold" (OBS; krever
innlogging)

Temasider om LEIEJUSS (OBS; de fleste artiklene krever innlogging)

LeieFAQ (OBS; krever innlogging)

Har vi rett kontaktinfo til deg?

Hvert år bruker vi mye ressurser på å spore opp medlemmer som flytter til ny
adresse. Dette er kostbart, tidkrevende og unødvendig. Du hjelper oss enkelt
ved å kontrollere om kontaktinformasjonen under er korrekt. Noe feil? Du kan
selv endre det ved å logge deg inn på nettsidene, eller enda enklere i
sommervarmen - send en mail til lbf@lbf.no med medlemsnummer, navn og
adresse og vi gjør jobben for deg.

God SOMMER! 

Annonser fra Google Leilighet Leie Bolig Kjøpe Bolig Leie Hus Bolig Oslo

Kjøpe Håndboka?
Klikk her!

 
Leieboerforeningen, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo - Tlf.: 24 14 91 00 - Faks: 24 14 91 01 - Epost: lbf@lbf.no

Ansvarlig redaktør: Lars Aasen

Utviklet av: Promotion Systems AS 
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2009 : Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 4

NB nr 4 - 20. oktober 2009
 
 
Beregn bostøtten selv
 
Nå er det enkelt å finne ut om du har krav på bostøtte. Med Husbankens nye
bostøttekalkulator gjør du alle beregningene unna på 2-3 minutter. Viser
beregningene at du har krav på støtte er det bare å kaste seg på telefonen for å
avtale møte med bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfristen er den 14 i hver
måned. 
 
Les mer om bostøtte
 

 
Økt oppmerksomhet om husleiereguleringssaken

Avviklingen av husleiereguleringen i Oslo skaper stor uro blant de mange berørte
beboerne. Men også på politiske nivå er det økende bekymring for hva som
kommer til å skje når reguleringen opphører fra årsskiftet. En viktig grunn til
dette er at Aksjonsgruppa har vært meget aktive i de siste månedene, og fått
stor oppmerksomhet. Følelsen av å seile mot en katastrofe vokser, og i
begynnelsen av oktober innkalte daværende kommunalminister Magnhild
Meltveit Kleppa Aksjonsgruppa, Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen
til møter.

Les mer om husleiereguleringssaken 
 

 
Leieboerbibelen revidert

Leieboerforeningens håndbok ?Rettigheter og plikter i leieforholdet? er nå ferdig
revidert og trykket opp i nytt opplag. I boka finner du endringene fra 1.
september 2009 og et særtrykk av husleieloven. 

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett
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Les mer om håndboka
 

Byrådet foreslår å kutte overføring til Leieboerforeningen

Byrådet vil kutte overføringer til LeieboerforeningeI budsjettforslaget for 2010
som ble lagt fram 23 september foreslår byrådet å kutte i en budsjettpost som
vil gi Leieboerforeningen 50.000 kroner mindre å rutte med neste år. Også
JussBuss, JURK (juridisk rådgivning til kvinner) og Gatejuristen rammes av
sparekniven.

Les mer om budsjettforslaget

 
Obamas boligpolitikk

USAs president Barac Obama har satt i gang en offensiv boligpolitikk for å bøte
på de voldsomme problemene i kjølvannet av finanskrisen. Horder av amerikaner
er blitt hjemløse det siste året og mange nye millioner er truet. I et foredrag i
Brüssel gjennomgikk David Lippeatt det viktigste innsatsområdene 

Les mer om Obamas boligpolitikk

 
HTU til Bergen og Trondheim

I statsbudsjettet for 2010 foreslår regjeringen å utvide Husleietvistutvalget
(HTU) til også å omfatte Bergen og Trondheim. Det er de gode erfaringene fra
Oslo og Akershus som nå flere leieboere skal få glede av.
 
Husleietvistutvalget ble opprettet som en forsøksordning i 2001 etter et felles
initiativ fra Leieboerforeningen, Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. HTU
er et tvisteorgan for som avgjør alle typer konflikter og spørsmål knyttet til leie
av bolig.  

Les mer om HTU-satsingen 
 

De nye depositumsreglene

Husleieloven ble revidert av Stortinget i desember 2008 og de nye
bestemmelsene ble gjort gjeldende fra 1 september 2009. Et av de områdene
hvor det er har skjedd viktige endringer er i forhold til depositum.

Lær mer om depositumsreglene    (OBS; krever innlogging)
 
 

¨

Leieboerforeningen Nyhetsbrev nr 4 - 2009
Utgitt 20. oktober 2009
red. Lars Aasen

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2010 : Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 1

NB nr 1 - 12. februar 2010
 

Krever bedre leieprisstatistikk
- Det er en skandale at vi ikke har gode oversikter over husleienivået i Norge. Nå
har vi ventet i flere år på bedre tall og en leiepriskalkulator, men på tross av at
også Stortinget har bedt om fortgang i dette arbeidet, synes vi lenger unna en
løsning enn noen gang, uttaler Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Les mer om leiepriser

 

Årsmøtet 2010
Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ og avvikles onsdag 26. mai kl
1730. Årsmøtet behandler styrets beretning og regnskap, fastsetter
medlemskontingent, behandler forslag fra styret, medlemmer og velger styret og
kontrollkomité, valgkomité og revisor.

 

Les mer årsmøtet her

 

Gratis leieavtale
Nå kan alle laste ned Leieboerforeningens leieavtale for bolig gratis.
Leieboerforeningens kontrakt følger husleielovens bestemmelser, inneholder
ingen feller og pålegger ikke leieboerne ekstra plikter som mange andre
kontrakter. - Når vi nå gjør leiekontrakten gratis for alle bidrar vi også til å styrke
leieboernes rettsvern, sier daglig leder Lars Aasen i en kommentar.

 

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett
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Les mer om gratis leieavtale her

 

NIBR har vurdert ny form for prisregulering
NIBR har akkurat publisert en rapport som drøfter konsekvensene ved innføring
av et strengere prisvern i leiesektoren og ulike grader av forbud mot
tidsbestemte leieavtaler.

 

Les mer om NIBR-rapporten

 

Husleieøkning - rett og galt!
Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes.
Loven gir adgang til justering basert på endringer i konsumprisindeks og ved
tilpasning til gjengs leie. Her er en oversikt over reglene knyttet til
husleieøkning.

 

Les mer om husleieøkninger

Flere mottar bostøtte
I desember 2009 fikk 113.600 husstander utbetalt bostøtte fra Husbanken. Etter
at reglene ble utvidet fra 1. juli 2009 har 12.500 nye husstander kommet inn
under ordningen. Kommunalminister Navarsete mener bostøtte er ett av de
viktigste fattigdomstiltakene.

Les mer om bostøtte

Husleiereguleringen - hva nå?
Nyttårsaften 2009 opphørte den strenge husleiereguleringen i Oslo og
Trondheim. Ifølge NIBR ville opphevelsen omfatte ca 3.500 husstander. Byrådet
i Oslo og regjeringen hadde på forhånd vedtatt en egen støtteordning for
beboere og et omfattende kommunalt apparat stod klart til å møte beboere som
hadde behov for bistand i forbindelse med opphevelsen. Men hvor ble de av?

Ler mer om dereguleringen

 

Leieprisene stiger
Ifølge tall fra Utleiemegleren koster det nå i snitt 9.656 kroner i måneden å leie

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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en 2-roms i Oslo. I juli 2007 kostet tilsvarende boliger 8.019 kroner, det vil si en
prisstigning på mer enn 20 %.

 

Les mer leieprisene

 

 

Medlemskontingent
I mars forfaller medlemskontingenten i Leieboerforeningen. I løpet av de
nærmeste dagene sender Leieboerforeningen ut omtrent 4.000 varsler om
medlemskontingent. Årskontingenten er økt med 50 kroner til 350 kroner pr år.
Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2009. Til gjengjeld har vi doblet tilbudet om
juridisk rådgivning fra 30 minutter til en time pr år.

Alle som er registrert med e-postadresse i vårt medlemsarkiv får tilsendt
kontingenten som en elektronisk lesbar fil (PDF) i en e-post. Når du åpner
vedlegget vil du se et bilde som likner på en giro. På denne finner du beløp,
kontonummer og kid for å betale med nettbank, telegiro eller lignende. Du kan
ikke sende den elektroniske giroen til banken. Ønsker du en vanlig giro tilsendt,
ber vi deg varsle oss snarest slik at du kan få den pr post. Husk å opplyse
medlemsnummer, navn, adresse. Har vi registrert feil adresse ber vi deg enten
rette opplysningene selv eller melde fra til oss.

Meldte du deg inn i Leieboerforeningen etter 1. oktober 2009 skal du ikke betale
kontingent i år. Ønsker du å melde deg ut, ber vi om at dette gjøres skriftlig
eller ved å kontakte vårt sentralbord.

 

 

Annonser fra Google Leilighet Leie Bolig Kjøpe Bolig Leie Hus Kjøpe Hus

Kjøpe Håndboka?
Klikk her!

 
Leieboerforeningen, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo - Tlf.: 24 14 91 00 - Faks: 24 14 91 01 - Epost: lbf@lbf.no

Ansvarlig redaktør: Lars Aasen

Utviklet av: Promotion Systems AS 

Gratis rådgivning
Send e-post her
Gratis rådgivning fra
advokater
www.DinRaadgiver.no

Kjøp ditt hjem i
Spania
Vi har leiligheter, hus
og villaer! Se vårt
flotte utvalg online.
www.QsdGroupNorway.com

Prøvd Groupon?
Bli Groupon-bruker
nå, registrer deg &
motta Enorme
Rabatter daglig!
www.GROUPON.no/Dealer201

Leilighet bergen
Helt nye leiligheter
ved Bergen. Fast pris
- Ingen budrunde !
www.waldegruppen.no

Leilighet på
Rivieraen
Kjøp leilighet NÅ
Prisene har falt mye
siste to år
www.rivieradream.no
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2010 : Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 2

NB nr 2 - 10. mai 2010
Invitasjon til årsmøte 2010
Årsmøte er Leieboerforeningens høyeste organ og holdes den 26 mai kl 1730 på
Frivillighetens Hus, C. J. Hambros plass 5, inng Pilestredet (v/ Tinghuset).
Dagsorden og sakdokumenter kan lastes ned fra våre nettsider. Etter årsmøtet
blir det åpent møte med kåseri/innledning ved Prof. Nils Christie og daglig leder
i Leieboerforeningen, Lars Aasen.
 
Les mer om årsmøtet
 

Den norske boligmodellen - dyr og urettferdig
Vi liker å tro at den norske boligmodellen er både enestående og fantastisk, men
i realiteten er den så kostbar at selv sentralbanksjefen får hikke. I tillegg er den
grådig urettferdig.

Hva er galt med den norske boligmodellen?   
 

Ikke la deg lure
Hvert år blir leieboere forsøkt svindlet av kjeltringer. Metodene som brukes er
ofte enkle å avsløre, sier daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen, og gir
noen enkle råd for å oppdage svindlerne.

Se tips om leiesvindel her
 

Leieprisene stiger til himmels
Ferske tall viser at husleiene stiger. Gjennomsnittsprisen for å leie en ettroms
leilighet i Oslo er nå på 7 371 kroner. Gjennomsnittsleien i Oslo er nå over 10
000 i måneden.

Les mer om leiepriser her
 

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett
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Lov eller ikke lov!
Er du en av mange som i løpet av den siste tiden har måtte finne deg i å skrive
under på en leiekontrakter med urimelig dårlige vilkår? Kanskje kan du likevel ta
siste stikk. Her er oversikten over hva som ikke er tillatt.

Les hva som ikke er lov   (OBS; krever innlogging)
 

Flere mottar bostøtte
Stadig flere drar nytte av den nye bostøtten, og ikke minst er det mange
leieboere som har nå kommer inn under den nye reglene. Leieboerforeningen har
laget en ny brosjyre om bostøtte for leieboere.  

Mer om bostøtte
 

De beste leietipsene
Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de
viktigste 5 eller 10 viktigste rådene til leieboere. Men hvorfor nøye seg med 10?
Vi har satt opp en liste med 32 smarte tips. 

32 nyttige leietips
 

Utkastelser av leieboere øker dramatisk
Antall begjæringer om utkastelse i Oslo har økt med 37 prosent. Namsfogd
Alexander Dey i Oslo spår at antallet vil komme opp i ca 5 000 innen utgangen
av året. Leieboerforeningen prøver å redusere antallet.

Les mer om utkastelser
 

Lavinnskuddboliger truer borettslagsmodellen
Borettslag er og skal være en trygg og god boligform! For å hindre at
borettslagsmodellen blir misbrukt foreslår regjeringen endringer i loven som skal
gjøre det tryggere å kjøpe og eie borettslagsboliger.

Les mer om lavinnskuddsboliger

Leieboerforeningen Nyhetsbrev nr 2 - 2010
Utgitt 10. mai 2010
red. Lars Aasen

 

 

Annonser fra Google Fremleie Leilighet Kjøpe Bolig Leie Bolig Kjøpe Hus

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2010 : Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 3

 
 
Utleieboliger skal energimerkes
Alle boliger som leies ut etter 1. juli 2010 og som er over 50 kvadratmeter ha
energiattest. Hva betyr dette for deg og hvordan skal du forstå de nye
merkereglene?
 
Les mer om energimerking
 

 
Viktig informasjon om rettigheter og plikter i leieforholdet
Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet totalt 14 ulike brosjyrer om
husleieloven. Informasjonsmateriellet er oppdatert med de nye endringene som
kom inn i husleieloven i fjor.

Mer om informasjonsbrosjyrer

Steng vannet før du drar på ferie
Reiser du på ferie uten å ta nødvendige forholdsregler? Vannskader er langt mer
vanlig enn tyveri og kan fort bli enda mer kostbart.

Les mer om vannskader

Nytt offentlig boligutvalg
Kommunalminister Navarsete har oppnevnt et boligutvalg som skal se på den
sosiale boligpolitikken. Leieboerforeningen ba om å få plass i utvalget, men det
ville ikke boligministeren høre på. Dermed får utvalget en påfallende skjev
sammensetning med mange representanter for utleieresiden

Les mer om boligutvalget

Bekymret for arbeidsinnvandreres bosituasjon

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett
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Leieboerforeningen er en av ti bidragsytere i en rapport som som overleveres til
FNs rasediskrimineringskomite, CERD. Leieboerforeningens peker i sitt bidrag på
at det er avdekket flere graverende forhold hvor arbeidsinnvanderer bor under
svært kummerlige forhold. Siden 2008 har 12 polakker omkommet i
dødsbranner i Norge.

Les mer om CERD-rapporten   

Flere mottar bostøtte
18.000 flere mottar nå statlig bostøtte enn på samme periode i fjor. I snitt
mottar 124.000 husstander mer enn kr 26.000 i året i bostøtte etter at reglene
ble lagt om.  

Mer om bostøtte 

Dyrest i Oslo og Bærum
Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) fra  Statistisk sentralbyrå viser at leieboere i
Oslo og Bærum betaler mest i leie. I gjennomsnitt er husleien på 7996 kroner
per måned mot 5812 kroner hele landet under ett. Leien i Oslo og Bærum er i
snitt nesten 1500 kroner høyere per måned enn for Bergen, Stavanger,
Trondheim og Tromsø.
 
Mer om leiepriser

Nye navn i Leieboerforenigen
Etter årsmøte i Leieboerforeningen 25 mai 2010 har styret fått mange nye navn.
Her er oversikten over hvem som bestemmer!
Hvem er hvem i Leieboerforeningen

Leieboerforeningen flytter
Leieboerforeningen har besluttet å flytte til nye kontorer i C. J. Hambros plass 5,
tvers ovenfor Tinghuset. Flyttingen skjer ved årsskiftet og 3 januar 2011 er vi på
plass i nye lokaler. I tillegg til en betydelig innsparing i husleie vil vi
samlokaliseres med Frivillighetens Hus som er et knutepunkt for flere frivillige
organisasjoner.

 Mer om flyttingen her

Feriestengt
Leieboerforeningen holder som vanlig sommerstengt i fellesferien, det vil si fra
mandag 2 juli. Vi åpner igjen mandag 2 august kl 10.

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre en god sommer!

Annonser fra Google Kjøpe Hus Leie Hus Leie Bolig Hus I Spania Leie Eiendom

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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Om Leieboerforeningen     Ord og uttrykk     Kontaktpersoner     Nettbutikken     Lenker

Du er her: : Bolignytt : Nyhetsbrev 2010 : Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev fra Leieboerforeningen nr 4

Svenskene tenker nytt om leiebolig
 
Next Step Living er et nytt konsept for leieboliger som nylig ble lansert i
Gøteborg i Sverige. Ideen med prosjektet er å gi økt plass for fellesskap, service
og aktiviteter i tilknytning til boligen. I det spennende boligprosjektet har de fått
egen egen bovert, lobby, bibliotek, allrom og ett eget multimediarom. Og leien
er latterlig lav sammenliknet med norske forhold
 
Les mer om Next Step Living
 

 

Leiepriser raser oppover
Leieprisene i Oslo fortsetter sine ville ferd oppover med hele
3,7 % økning fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal 2010 ifølge siste
prisoversikten fra Boligbygg, Oslo kommune. Dette er femte
kvartal med vekst i leieprisene. De månedlige husleiene ligger
nå 6,4 % høyere enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt koster
det nå hele 10.547 kroner å leie en leilighet i Oslo..

Les mer om leieprisutviklingen
 

Fukt- og muggproblemer
Fukt- og mugg er et økende problem. Ikke bare resulterer dette i dårlig innelukt
– de som bor i boliger med slike problemer vil ha en høyere risiko for å pådra
seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre tildels alvorlige
overfølsomhetssykdommer. Det kan være helsefarlig å neglisjere
muggproblemer.

  Innlogging

Medlemsnummer:
-1
Passord:
*******  Logg inn

› Få ditt medlems-passord
› Glemt passord?
› Meld deg inn

 

På boligjakt

Kalkulatorer - Eie eller leie

Boligkjøperskolen del I - Hvor mye
kan boligen koste?

Løsøre som skal med

Gode råd til boligkjøper

Råd når du skal selge bolig

Se alle på boligjakt

Boligtema

Økt bostøtte til høye strømutgifter

Praktisk husleierett

   Spørsmål og svar

Rapporter mv

Debatt
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Les mer om mugg (OBS; krever innlogging)

Flere kommunale utleieboliger
Antall kommunalt disponerte boliger i landet passerte 100.000 i 2009.
Kommunene disponerte 100.300 boliger som er om lag 3.000 flere enn i 2008.
Den lille kommunen Roan ligger på topp med flest kommunale boliger pr
innbygger. Storbyene skårer dårlig med Oslo på 247. plass.

Les mer om kommunale utleieboliger

Kurser organisasjoner om bostøtte
Etter omleggingen av regelverket for den statlige bostøtten i fjor sommer var det
forventet at 50.000 flere ville falle inn under støtteordningen. Men
underforbruket av bostøtte er stort. Nå kurser Leieboerforeningen andre
organisasjon om bostøtte.

Les mer om bostøtte

Blodtørstige kryp til besvær
Vi trodde de var utryddet, men nå er de vemmelige, blodsugende
veggedyrene på frammarsj. De kommer inn i boligen godt skjult i
brukte møbler og annet innbo, reisebagasje og klær. Enda verre
er at veggedyrene er i ferd med bli resistente mot insektmidler I
Norge er antall innmeldte tilfeller av bekjempelse av disse
skadedyrene økt med nesten 50 prosent siden 2007.

Les mer om veggedyr

Vil ny ligningsverdi på boliger gi høyere leiepriser
Formuesskatten på utleieboliger kan øke mer enn på vanlige boliger med det nye
ligningstakstsystemet som nå innføres. Såkalte sekundærboliger, det vil si bolig
man eier, men ikke bor i selv, skal skattlegges tøffere og mange tror dette vil
dreie prisskruen ytterligere.

Les mer om skatt og leiepriser
 

Leieboliger skal energimerkes
Inngår du en ny leieavtale etter 1 juli 2010 og boligene du leier

Slik blir du kvitt bananfluen

Veggedyr på frammarsj i Norge

Kurser om bostøtte

Se alle boligtemaartikler
 
 

Relevante annonser
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er større enn 50 kvadratmeter, skal boligene ha en særskilt
energiattest. Hensikten er å gi leieboere oversikt over hvor stort
energibehov boligen har. Som leieboer får du dermed viktig
informasjon om energiforbruk og hva slags energi som boligene
benytter.

Les mer om energimerking

Flytter til nye kontorlokaler
Leieboerforeningen flytter til nye, hyggelige kontorer i C. J. Hambros plass 5.
Foreningen blir dermed samlokalisert med Frivillighetens Hus som er et
ressursenter for en rekke frivillige organisasjoner i Oslo. I forbindelse med
flytting vil foreningen måtte holde stengt noen dager - og vi vil varsle
medlemmene nærmere om dette.

Les mer om Leieboerforeningens nye lokaler

 

Leieboerforeningen Nyhetsbrev nr 4 - 2010
Utgitt 30. september 2010
red. Lars Aasen
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Kjøpe Håndboka?
Klikk her!

 
Leieboerforeningen, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo - Tlf.: 24 14 91 00 - Faks: 24 14 91 01 - Epost: lbf@lbf.no

Ansvarlig redaktør: Lars Aasen

Utviklet av: Promotion Systems AS 

Muggsopp i huset?
Vi foretar kontroll og
tar prøver Kontakt
oss for mer
informasjon
www.norskfuktskadekontroll.n

Gratis rådgivning
Send e-post her
Gratis rådgivning fra
advokater
www.DinRaadgiver.no

Kjøp ditt hjem i
Spania
Vi har leiligheter, hus
og villaer! Se vårt
flotte utvalg online.
www.QsdGroupNorway.com

ABS Skadedyr
Skadedyr hjemme
eller på hytta? Alle
typer skadedyr. 800
83 002.
www.skadedyr.no

Leie ut bolig?
Foto, annonse,
kredittsjekk mm. Kun
50% av første
månedsleien +mva!
Arealtips.no
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informasjonsnytt - november 2009 

Leieboerforeningens håndbok  
”Rettigheter og plikter i leieforholdet” 
er nå ferdig revidert og trykket opp i 
nytt opplag. I boka er lovendringene 
fra 1. september 2009 også tatt med. 
Boka inneholder også et særtrykk av 
husleieloven.
 
Håndboken, ofte kalt Leieboerbibelen, 
kom ut første gang i 2000 med støtte fra 
Kommunal- og regionaldepartementet, 
Oslo kommune, OBOS og USBL. Siden 
har håndboken blitt oppdatert ved en rek-
ke anledninger. 
 
Viktig å kjenne til rettighetene sine
Når Leieboerforeningen bruker mye res-
surser på håndboka så er det fordi vi vet at 

mange tvister kunne vært unngått dersom 
partene hadde hatt bedre kjennskap til 
reglene  som gjelder ved leie av bolig.

Denne gangen er hele boken gått grun-
dig gjennom av foreningens advokat Per 
Oddvar Pallum og advokatfullmektig 
Anne Mette Hårdnes. Håndboka har også 
fått nytt omslag og ny layout. 

Gratis for medlemmer
Medlemspris for Håndboken er kr 80,- 
pluss frakt. Ikke-medlemmer må betale 
kr 150,- pluss frakt. Alle medlemmer kan 
laste ned en gratis elektronisk versjon av 
boka på våre medlemssider. I løpet av kort 
tid vil vi også oppdatere foreningens leie-
kontrakt som vil bli gratis for alle.

Håndboken revidert

Beregn bostøtten selv

Nå er det enkelt å finne ut om 
du har krav på bostøtte og hvor 
mye. Med Husbankens nye bo
støttekalkulator på Internett gjør 
du beregningene unna på noen 
minutter. Viser kalkulatoren at 
du har krav på støtte er det bare 
å kaste seg på telefonen for å 
avtale møte med bostøttekontoret 
i kommunen. Søknadsfristen er 
den 14 i hver måned. 
 
Med unntak av studenter og militære, 
kan alle som har lav inntekt kombinert 
med høye boutgifter få bostøtte. Det 
er nytt at også at personer i ettroms 
leiligheter kan få bostøtte. For barne-
familier er inntektsgrensene økt sam-
tidig som de får utbetalt mer. Det er 
også tatt noe hensyn til at det er dy-
rere å bo i en del pressområder. Også 
de som bor i husleieregulerte boliger 
kan søke bostøtte, men bostøtte er 
ikke det samme som husleietilskudd.

Beregn selv
Lurer du på om du er berettiget til bo-
støtte bør du foreta en enkel bostøtte-
beregning med bostøttekalkulatoren 
som du finner på www.husbanken.
no Denne gir deg raskt et overslag 
på hvor mye du eventuelt har rett på i 
bostøtte pr mnd. 

Tror du at du har krav på bostøtte kon-
takter du NAV eller bostøttekontoret 
i kommunen/bydelen hvor du bor. 
Disse vil hjelpe deg med søknaden og 
kontrollere at den er riktig utfylt.

Avviklingen av husleiereguleringen i 
Oslo skaper stor uro blant de mange 
berørte beboerne. Men også på 
politiske  nivå er det økende bekym
ring for hva som kommer til å skje om 
reguleringen opphører fra årsskiftet. 

En viktig årsak til oppmerksomheten er 
at Aksjonsgruppa og Leieboerforeningen 
har vært meget aktive de siste månedene. 
Følelsen av å seile mot en katastrofe vok-
ser, og i begynnelsen av oktober innkalte 
da værende kommunalminister Magnhild 
Meltveit Kleppa Aksjonsgruppa, Hus-
eiernes Landsforbund og Leieboerfore-
ningen til møter. 
 
Tema for møtene var hvorfor ikke mer 
enn omtrent 200 beboere har meldt seg til 
Oslo kommunes informasjonskontor på 
Frogner. Det er antatt at det er 3500 regu-
lerte boliger i Oslo. Videre ønsket Kleppa 
mer kunnskap om hvorfor det hevdes at 
mange ikke vil få noe utbytte av støtteord-
ningen med husleietilskudd til beboere. 
Hun ville også ha mer informasjon om å 
hvorfor mange ønsker å utsette opphevel-
sen av reguleringen. 

Få har meldt seg 
Leieboerforeningen og Aksjonsgruppa er 
klare på mange leieboere trolig ikke kjen-
ner til at de bør henvende seg til informa-
sjonskontoret i Frogner bydel. Sannsynlig 
vil det komme et rush når de oppjusterte 
leiekravene dumper ned i postkassene i 
de nærmeste ukene. Leieboerforeningen 
har tidligere foreslått at det bør innføres 

en form for meldeplikt for utleierne av re-
gulerte boliger. Amanuensis Gert Fredrik 
Malt fra Juridisk fakultet ved Universite-
tet i Oslo som deltok på et av møtene med 
statsråden, understrekte at pristiltaks loven 
åpner for å innføre en slik meldeplikt ved 
justeringe til gjengs leie og at dette vil 
kunne gi myndighetene informasjon om 
hvem og hvor beboerne i de husleieregu-
lerte boligene befinner seg. 

Når det gjelder utformingen av støtteord-
ningen for beboerne har Leieboerforenin-
gen og Aksjonsgruppa pekt på at flere av 
kriteriene er så strenge at mange vil falle 
utenfor eller bare få begrenset nytte av 
det nye husleietilskuddet. Dette betyr at 
beboere må gå på sosialkontoret og noen 
vil bli kastet ut. Det er knyttet såpass stor 
usikkerhet til prosessen med innføring 
av gjengs leie at Aksjonsgruppa og Leie-
boerforeningen har foreslått å utsette inn-
føring av gjengs leie inntil videre. 

Husleieloven
Utsettelsesadgangen finnes i husleie loven 
§ 4-6 som gir myndighetene mulighet til å 
innføre leiestopp og maksimalpriser. Det 
er juridisk uenighet om denne bestemmel-
sene kan benyttes for å hindre innføring av 
gjengs leie, og ikke uventet tar Hus eiernes 
Landsforbund kraftig avstand fra en slik 
løsning. De ønsker verken  midlertidig 
husleiestopp eller meldeplikt. Men det er 
altså andre annerkjente jurister, deriblant 
Malt, som støtter en at husleieloven åpner 
for en slik utsettelse. Leie boerforeningen 

- Økt fokus på  
husleiereguleringen
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I kommunens budsjettforslag for Oslo 
2010 foreslår byrådet å redusere 
overføringen til Leieboerforeningen  
med 50.000 kroner. 

Også JussBuss, JURK (juridisk rådgiv-
ning til kvinner) og Gate juristen rammes 
av sparekniven. Byrådet foreslo det sam-
me i fjor, men fikk den gang ikke flertall 
for forslaget i bystyret. Da var det Venstre 
som gikk imot og hindret kuttkameratene.

Leieboerforeningen finner kuttforslaget 
uforståelig og urimelig. Foreningen gjør 
en omfattende innsats for de aller svakeste 
og fattige i hovedstaden, og det er de sva-
keste som taper på at byrådet henter spa-
rekniven. 

Istedenfor å øke bevilgningene i tråd med 
prisstigningen som hadde vært naturlig, så 
må altså foreningen legge alt inn på å hin-
dre nedskjæringer. 
 

Skviser Leieboer- 
foreningen

 ... fortsatt fra forrige side
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I statsbudsjettet for 2010 foreslår  
regjeringen å utvide Husleietvist
utvalget (HTU) til også å omfatte 
Bergen og Trondheim. Det er de gode 
erfaringene fra Oslo og Akershus som 
flere leieboere nå får gleden av.
 
Husleietvistutvalget ble opprettet som en 
forsøksordning i 2001 etter et felles ini-
tiativ fra Leieboerforeningen, Forbruker-
rådet og Huseiernes Landsforbund. HTU 
er et tvisteorgan for som avgjør alle typer 
konflikter og spørsmål knyttet til leie av 
bolig. 

I HTU tilbys man først mekling. Megler-
ne er proffe og vil alltid forsøke å forlike 
saken  mellom partene. Lykkes ikke dette, 
sendes den til avgjørelse i selve utvalget. 
Både Leieboerforeningen og Huseiernes 
Landsforbund har oppnevnt 8 personer 

som sitter i HTUs tvisteutvalg og som fat-
ter avgjørelser i sakene. Avgjørelsen har 
samme kraft som en vanlig rettsavgjørelse 
og kan ankes videre inn i rettssystemet.
 
Behandling i HTU er rimelig (kr 860), går 
raskt (ca 12 uker ) og ender ofte med for-
lik. Fra 2006 ble HTU i Oslo en tvungen 
ordning i alle husleietvister og fra 2009 
gikk HTU over fra å være et prøveprosjekt 
til å bli en permanent ordning. Saksmeng-
den har vært sterkt økende de siste årene.

Fordelene med et HTU er åpenbare. Det 
er enklere for leieboere å ta en tvist til be-
handling uten å bli ruinert. I tillegg til at 
det er en rask og rimelig ordning, så har 
også HTU staket ut en mer enhetlig prak-
sis og forståelse av de ulike bestemmelser 
i husleieloven. Dette øker rettssikkerheten 
og er en fordel for alle parter. 

 
HTU til Bergen og Trondheim

mener kommunalministeren med §4-6 har 
fått det verktøyet som trengs for hindre 
dramatiske leieøkninger etter nyttår. 

En utsettelse vil gi myndighetene nødven-
dige spillerom for å finne ut hvor de aktu
elle beboerne bor og hva slags livs- og 
bosituasjonen de er i. Om det viser seg at 
den foreslåtte støtteordningen ikke er god 
nok, må det enten utarbeides en ny ordning 
eller gjøres andre grep for å løse saken  på 
en forsvarlig måte. Vi har pr i dag ikke 
har nok kunnskap om konsekvensene av å 
oppheve husleiereguleringsloven.

Forskriftene
Byrådet i Oslo har sendt på høring for-

skrift til ny husleiestøtten for beboere i 
husleieregulerte boliger. Leieboerfore-
ningen mener primært at innføringen av 
gjengsleie må utsettes. Dersom dette ikke 
går gjennom, har  foreningen fire hoved-
krav til den nye husleiestøtteordningen:

Formuesgrense for å få husleie-1. 
tilskudd må fjernes, alternativt være 
lik den for bostøtte.
Taket på boutgifter (kr 14.500,- må 2. 
fjernes.
Satsene til livsopphold etter at bo-3. 
utgifter er betalt må økes til 85% av 
minste pensjon (som tilsvarende sat-
sene under  gjeldsordningsloven).
De som flytter ut av boligene må også 4. 
kunne få husleietilskudd.

 
IUT er bekymret
Den internasjonale leieboerorganisasjo-
nen IUT (International Union of Tenants) 
har i et brev til forhenværende statsråd 
Magnhild Meltveit Kleppa og byråd i Oslo 
kommune, Sylvi Listhaug, uttrykt stor 
bekymring for opphevelsen av husleie-
reguleringen og spør om opphevelsen er i 
samsvar med internasjonale konvensjoner 
som Norge er har skrevet under på. IUT 
oppfordrer Norge til å utsette opphevelsen 
av de regulerte leieene inntil det er sikkert 
at ikke folk blir kastet på gata. 

Ønsker innkalling til møtene som  
Aksjonsgruppen arrangerer kan du hen-
vende deg til Leieboerforeningen.

Årsmøte 2009 vedtok en forsiktig  
justering av kontingentsatsen med 
50 kroner. For nye medlemmer ble 
endringen iverksatt fra midten av 
september. For eksisterende med
lemmer gjelder økning fra neste år.
 
Årskontingenten for vanlig medlemskap 
er økt med 50 kroner til 350,-. Nye med-
lemmer må betale et innmeldingsgebyr . 
Dette gebyret reduserer vi med 50 kro-
ner til 100,- slik at totalsummen for 
nye medlemmer fremdeles blir kr 450. 
De som melder seg inn og betaler med 
foreningen s ONLINE betalingsløsning 
på internett slipper innmeldingsge byret. 
Dette er fordi Leieboerforeningen spa-
rer arbeid og portokostnader ved å ikke 
sende ut materiell. 
 
Også støttemedlemskap er justert opp 
med 50 kroner til 200 kroner pr år. Støt-
temedlemmer har tilgang til det meste 
av våre nettbaserte tilbud, men kan ikke 

få juridisk bistand. 

”48 timer” er et tilbud til de som ikke 
ønsker å bli medlem - men som vil be-
nytte seg av den kunnskapsdatabasen 
og de dokumentene som ligger på våre 
nettsider. For 250 kroner kan man få 
full tilgang til våre nettsider og laste 
ned dokumenter i en periode på ”48 ti-
mer”.
 
Næringsmedlemskap koster som før 
1000 kroner første år og deretter 500 i 
året.
 
Sammen med dette nyhetsbrevet sendes 
det ut purring til de som ikke har betalt. 
Denne er på 300 kroner. Dersom den 
ikke betales innen fristen, vil årskon-
tingenten økes til 350,-. De som ikke 
har betalt de to siste årene blir strøket 
fra vårt medlemsregister og må ved en 
eventuell senere nyinnmelding betale 
full pris som er 450 kroner. 

Nye kontingentsatser 
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informasjonsnytt - februar 2010 

Vet ikke hva riktig leie er

31.12.2009 opphørte den strenge 
husleiereguleringen i Oslo og Trond-
heim. Ifølge forskningsinstituttet 
NIBR ville dereguleringen omfatte ca 
3.500 husstander og omtrent halv-
parten ville ha behov for økonomisk 
bistand. Byrådet i Oslo og regjerin-
gen hadde på forhånd vedtatt en 
egen støtteordning og et omfattende 
kommunalt apparat stod klart i for-
bindelse med opphevelsen.

Mot slutten av året ble myndighetene 
stadig mer tydelige på at de oppfattet at 
NIBRs anslag på 3.500 husstander som 
for høyt, og det ble sagt at antallet kanskje 
bare var halvparten så stort. Tross omfat-
tende informasjon var det knapt 400 be-
boere som før jul hadde tatt kontakt med 
det kommunale informasjonskontoret på 
Frogner. Dermed ble det også trolig en-
klere for myndighetene å avvise Leiebo-
erforeningen og Aksjonsgruppens krav 
om at dereguleringen måtte utsettes. 

Under 100 har fått støtte
I begynnelsen av februar var det i under-

kant av 70 som hadde fått innvilget hus-
leietilskudd og 40 som hadde fått avslag. 
I månedene som kommer vil det trolig 
komme en del flere, men antallet vil li-
kevel være lite i forhold til det mange 
hadde ventet. 

Hva som er årsaken til det lave antallet 
blir gjetninger. Leieboerforeningen har 
vært i kontakt med en del som av ulike 
grunner faller utenfor. Det kan være fordi 
de har for ”høy” inntekt/pensjon, for høy 
formue eller for høy månedlige husleie. 
Vi erfarer at mange har flyttet, mens an-
dre er på leting etter en ny og rimeligere 
bolig. Det er også mange som har tatt inn 
husleien størrelse for Husleietvistutval-
get og disse sakene er pr januar fremde-
les uavklart. Vi vet også at en del eldre 
har flyttet hjem til familie/slektninger og 
noen har kommet inn i ulike tilpassede 
spesialboliger.
 
Leieboerforeningen erfarer også at det er 
leieboere som med den nye støtteordnin-
gen har fått det mer romslig økonomisk 
enn tidligere. Husleietilskuddet har gitt 

Deregulert - hva nå?

- Det er en skandale at vi ikke har 
bedre oversikt over husleienivået i 
Norge. Nå har vi ventet i flere år på 
bedre tall og en leiepriskalkulator, 
men på tross av at også Stortinget 
har bedt om fortgang, synes vi lenger 
unna en løsning enn noen gang, sier 
Lars Aasen, daglig leder i Leieboer-
foreningen. 

Leiesektoren i Norge er ekstremt privati-
sert og markedsstyrt. Skal man være en 
rasjonell forbruker i et fritt marked for-
drer det som et minimum at det finnes til-
gang og kunnskap om priser. Uten dette 
har ikke forbrukeren forutsetninger til å 
foreta reelle valg og selve fundamentet 
for markedsmodellen brister. 

Men det finnes idag ingen kilder hvor 
leieboere kan finne brukbare data om 
husleien. Vi kjenner prisutviklingen for 
poteter de siste 150 årene, men når det 
gjelder husleie vet vi knapt noe.

LMU
I 2005 begynte Statistisk Sentralbyrå  
(SSB) etter et langvarig press, å registrere 
utviklingen i leieprisene i Norge, den så-
kalte Leiemarkedsundersøkelsen (LMU). 

På et presentasjonsseminar om LMU sa  
forskere fra SSB at de ikke var langt unna 
å kunne utvikle en leiepriskalkulator som 
forbrukere kunne benytte til å finne vei-
ledende leienivå på en gitt bolig med en 
gitt kvalitet på et gitt sted. Mye av dette 
ble også bekreftet i en større SSB-rapport 
i 2005.

Men etter dette har det skjedd lite. LMU 
kommer ut hvert kvartal, men oversiktene 
er i beste fall nyttig for enkelte boligfor-
skere. For de som jakter konkrete priser  
er LMU uten verdi. 

Dette skyldes først og fremst at detalje-
ringsgraden i LMU er for grov, med en 
inndeling av Norge i seks soner (Oslo/
Bærum, Akershus eksklusive Bærum, 
Stavanger/Bergen/Tromsø/Trondheim 
samt tre ulike tettstedsdefinisjoner etter 
folketall). Det er store forskjeller internt 
i disse sonene og LMU gir ikke tall for 
verken gjengs leie eller markedsleie, men 
en slags grovkalibret gjennomsnittsleie 
som mest er av teoretisk interesse. LMUs 
gjennomsnittsmålinger gir overhodet in-
gen pekepinn om hva markedsleien er for 
en 65 kvadratmeter treroms på Grüner-
løkka eller hva gjengs leie er for en halv 

enebolig på 100 kvadratmeter i Tromsøs 
utkant.

I forbindelse med revisjon av husleieloven 
i 2008 ble Stortinget oppmerksomme 
på dette forholdet. Kommunalkomiteen 
uttalte som en del av lovarbeidet at det 
måtte utarbeides en skikkelig leieprissta-
tistikk: ”SSB har opplyst at de har full an-
ledning til å gjøre disse statistikkene mer 
spesifikke slik at de kan brukes til å fast-
slå gjengs leie, men at det ikke er satt av 
midler til nødvendig videreutvikling og 
drift av en slik utvidet LMU. Komiteen 
ber derfor departementet vurdere tiltak 
slik at det kan utarbeides statistikk over 
leienivå.

SSB snur
På forespørsel fra Leieboerforeningen om 
framdriften i saken, svarer SSB i januar 
følgende: ”KRD (Kommunaldepartemen-
tet, vår anm.) på vegne av komiteen, har 
bedt SSB vurdere muligheten for å utvide 
undersøkelsen. Vi har behandlet saken og 
kommet fram til at det er svært usikkert 
om tilstrekkelig nøyaktighet kan oppnås 
på et så detaljert nivå som komiteen etter-
spør gitt dagens situasjon med manglende 
operative registre over leieboliger. Og 
med bakgrunn i de statistikkfaglige utfor-
dringene mener SSB at det ikke er faglig 
tilrådelig å gjennomføre en slik utvidelse 
av LMU på nåværende tidspunkt.”

SSB har dermed snudd 180 grader. Lan-
dets fremste tallknusere har plutselig fun-
net ut at de ikke klarer å lage leieprissta-
tistikk. Norge skal forsatt være det eneste 
i-landet som ikke har skikkelige tall om 
priser i leiesektoren.  

Boligbygg klarer det
Dette blir enda mer forunderlig i lys av 
at det kommunale utleieselskapet i Oslo 
Boligbygg KF, rapporterer markedsleie 
og gjengs leie i Oslo hvert kvartal. Bolig-
bygg opererer også med en grovmasket 
soneinndeling slik at tallene knapt kan be-
nyttes av forbrukerne, men de gir likevel 
en mye tydeligere og mer brukervennlig 
retning enn SSB sine tall. 

Leieboerforeningen mener det er en skan-
dale at vi ikke har prisoversikter for leie-
sektoren. Ansvarlig myndighetene må nå 
sørge for å få dette på plass, hvis ikke bør 
stortinget på nytt fortelle regjeringen hvor 
skapet skal stå. Det er ”vill vest” i leie-
sektoren, og prispresset kommer til å øke 
kraftig de nærmeste årene. Det er ikke ak-
septabelt at en av fire husstander i Norge 
ikke har tilfredsstillende informasjon om 
hva som er rett husleienivå.fortsetter neste side
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Husleieregulering... 
 fortsatt fra forrige side

husstander som har levd på ett tilnær-
met eksistensminimum en mer romslig 
økonomi.  

Leieboerforeningen gjennomfører 
for tiden en undersøkelse blant bebo-
ere i tidligere husleieregulerte boliger. 
Bodde du i en slik bolig i 2009 og ikke 
har mottatt spørreskjema fra oss, ber vi 
deg ta kontakte slik at vi kan få en be-
dre forståelse av hva som har skjedd. 

Aksjonsgruppa holder åpent møte 
på Batteriet, Storgata 36, 17 mars kl 
1730.

I desember fikk 113.600 husstander 
utbetalt bostøtte fra Husbanken. Etter 
at reglene ble utvidet fra 1. juli 2009 
har 12.500 nye husstander kommet 
inn under ordningen og ca 2.000 nye 
kommer til hver måned.
 
Tallet på barnefamilier som nå får bostøtte 
har økt med 33 % og gjennomsnittlig ut-
betaling har økt fra 2.000 til 2.200 kroner 
i måneden. For 2010 er det satt av nesten 
3,6 milliarder kroner til ordningen.

Med unntak av studenter og militæret kan 
nå alle som har lav inntekt og høy bout-
gifter få bostøtte. I den nye bostøtten kan 

inntekten også være fra sosialhjelp og 
arbeid. De som bor i en ettroms leilighet 
kan også få støtte, noe de ikke kunne tid-
ligere.

Det er grunn til å tro at det fremdeles er 
mange flere som kan få bostøtte. – Jeg vil 
derfor be alle med lave inntekter og høye 
boutgifter om å søke bostøtte i kommunen 
de bor i, sier kommunalminister Navarse-
te i en pressemelding. 

Du finner en egen Bostøtte-modul med 
mye nyttig informasjon på Leieboerfore-
ningens nettsider, eller du kan kontakte 
Leieboerforeningens saksbehandlere.

Kontingent 2010

Vedlagt dette informasjonsbrevet 
finner du også en giro for årskon-
tingenten i Leieboerforeningen. 
15. mars er fristen for fornyelse 
og vi håper du fortsatt vil være 
medlem og støtte det arbeidet 
Leieboerforeningen utfører. 

Årskontingenten er økt med en femti-
lapp, men til gjengjeld er juridisk råd-
givning som følger av medlemskapet 
økt med 30 minutter til en time pr år. 
Betaler du kontingenten gjelder med-
lemskapet ditt fram til 1. mars 2011. 

Meldte du deg inn i Leieboerfore-
ningen etter 1. oktober 2009 gjelder 
medlemskapet fram til 1. mars 2011.

Ønsker du å melde deg ut, ber vi om 
at dette gjøres skriftlig eller ved å 
kontakte vårt sentralbord.

* * *

Årsmøtet som er Leieboerforeningens 
høyeste organ, blir i år onsdag 26. 
mai kl 1730. Alle som har betalt kon-
tingent kan delta. Årsmøtet behandler 
styrets beretning og regnskap, fast-
setter medlemskontingent, behandler 
forslag fra styret og medlemmer. Det 
er også årsmøtet som velger styret og 
kontrollkomité, valgkomité og revi-
sor. 

Saksdokumentene til årsmøte ligger 
til gjennomsyn på foreningens kon-
tor eller kan sendes medlemmer på 
forspørsel. Alle medlemmer har rett 
til å fremme saker til behandling på 
årsmøtet. Disse må være sendt foren-
ingen senest 12. mai. 

Etter årsmøtet vil vi som vanlig arran-
gere debatt. Tema og deltakere er ikke 
bestemt ennå, og vi kommer tilbake 
med mer informasjon om dette nå vi 
nærmer oss. 

Flere får bostøtte

Husleieloven har klare og formaliserte 
regler om hvordan husleien kan økes. 
Loven gir adgang til justering basert 
på enten konsumprisindeks eller 
tilpasning til gjengs leie. Her gir vi 
deg en oversikt over reglene knyttet 
til husleieøkning.

Den husleien partene avtaler ved leiestart 
er i utgangspunktet bindende for begge 
parter. Markedsleie vil pr definisjon aldri 
være for høy. Det er imidlertid et forbud 
mot å kreve urimelig høy markedsleie, jf 
husleielovens § 4-1. Det er nivået på kon-
traktstidspunktet som er avgjørende. Om 
leienivået skulle synke i tiden etter inngå-
else vil ikke dette gi rett på nedsettelse et-
ter § 4-1. Hvilke utgifter utleier har ved 
drift/finansiering av leiligheten spiller in-
gen rolle for fastsettelse av markedsleie.

Urimelig høy
Dersom det er mistanke om at leien er 
urimelig høy, må leier ta initiativ til en 
nedregulering. Dersom utleier nekter, må 
spørsmålet bringes inn for domstolene/
husleietvistutvalget. Vinner leier frem 
kan man også kreve tilbakebetaling av 
differansen jf husleielovens § 4-4. For at 
retten skal komme til at leien er urimelig 
høy, må det påvises at leien er klart over 
markedsleien. Det er altså et slingrings-
monn i utleiers favør. Bestemmelsen er 
etter Leieboerforeningens oppfatning lite 
tilgjengelig.

Indeksregulering og gjengs leie
Hvert år og tidligst etter ett år (dato til 
dato) kan begge parter kreve leien justert 

i henhold til konsumprisindeksen. Det er 
ikke anledning til å kreve leien justert of-
tere enn én gang i året eller mer enn in-
deks, selv om for eksempel utleier synes 
de kommunale avgiftene eller strømpri-
sene har økt mer enn antatt. Det er heller 
ikke tillatt å avtale at leien skal kunne jus-
teres utover dette. Er dette avtalt, kan leier 
i ettertid bare se bort i fra dette punktet.

Husk at det ikke er lov å avtale noe som 
er mindre gunstig for leier enn etter hus-
leielovens § 1-2. Har leier betalt mer kan i 
utgangspunktet beløpet kreves tilbakebe-
talt jf husleielovens § 4-4.

Hvert tredje år kan den indeksjusterte lei-
en kreves justert til gjengs leie. Dette skal 
representere det etablerte leienivået på 
denne type leilighet i området. Dette vil 
i et stigende leiemarked bety at leier vil 
måtte akseptere en noe større leieøkning 
hvert tredje år.

Varslingsfrist
Tilpasning til gjengs leie skal alltid vars-
les skriftlig seks måneder i forveien, dvs 
normalt etter at leieforholdet har vart i to 
år og seks måneder med effektuering etter 
tre år. Dersom leienivået har sunket siden 
kontraktsinngåelse vil leier kunne kreve 
leien satt ned etter disse reglene.

Dersom leieforholdet er tidsbegrenset til 
tre år vil ikke reglene om gjengs leie ha 
noen betydning. Da skal partene eventuelt 
tegne ny kontrakt og da er vi tilbake i § 
4-1, nemlig at partene står fritt i forhold 
til ny leiepris.

Leieøkning –  
rett og galt

Som så mange andre blir Leieboerforenin-
gen mer elektronisk. Vi har blant annet en 
omfattende internettportal hvor medlem-
mer kan logge seg inn og hente medlem-
sinformasjon, kontrakter, håndbøker etc. 

Du kan også motta elektronisk nyhets-
brev, få elektronisk saksbehandling. Og 
det er rimeligere å betale kontingenten. 
Det eneste du trenger å er å registrere e-
postadressen din.

Registrer e-post og få alle fordeler
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Årsmøtet 2010

Stadig flere drar nå fordel av den 
nye bostøtten, og ikke minst er 
det mange leieboere som har 
kommet inn under den nye ord-
ningen. Ny brosjyre med kortfattet 
informasjon om ordningen er nå 
tilgjengelig.

Bortsett fra studenter og militære kan 
mange som har lav inntekt og høy husleie 
få bostøtte. Mange har fått økte inntekts
grenser og de får utbetalt mer. Lei
eboerforeningen har laget en 
enkel brosjyre med viktig 
informasjon om bostøtte.
 
Brosjyren sendes fra og med 
mai til alle nye medlemmer 
i foreningen og ellers andre 
som ønsker brosjyren til
sendt. Også andre organisa
sjoner og institusjoner hvor 
leieboere søker informasjon 
bør ha brosjyren, som f eks 
bibliotek, eldresenter, NAV 
sosial etc. Teksten er i tillegg 
oversatt til engelsk, arabisk, 

urdu og somali og de oversatte utgavene 
vil kunne lastes ned fra våre nettsider i 
løpet av mai måned.

Lurer du på om du har krav på bo
støtte kan du raskt og enkelt foreta en 
sjekk med bostøttekalkulatoren som 
du finner på Husbankens hjemmesider  
www.husbanken.no.

Ny bostøttebrosjyre

Medlemmer i Leieboerforeningen 
innkalles til ordinært årsmøte  
onsdag 26 mai kl 1730 på Frivillig-
hetens Hus, C. J. Hambros plass 
5, inng. Pilestredet . 

Etter årsmøtet blir det åpent møte med 
kåseri/innledning ved Prof. Nils Chris
tie og daglig leder i Leieboerforeningen, 
Lars Aasen.
 
Årsmøtet er Leieboerforeningen høyeste 
organ og møtes en gang hvert år innen 
utgangen av mai. Årsmøtet behandler 

årsmelding og regnskap og eventuelle 
forslag fra medlemmene og/eller styret. 
Årsmøtet fastsetter årskontingent og de 
velger representantene til de styrende or
ganer, dvs valgkomite, kontrollkomite, 
styret og i tillegg revisor.
 
På årsmøtet vil styret også legge fram re
sultater fra medlemsundersøkelsen som 
er gjennomført våren 2010 og vi vil an
nonsere hvem som har vunnet svarpremi
ene.
 
Etter årsmøtet har vi invitert professor 

Nils Christie til å holde 
en innledning med tittelen 
Boligen - hjem eller vare? 
Christie har de senere år 
deltatt i boligdebatten med 
en rekke tankevekkende 
artikler og innspill for en 
mer human boligpolitikk. 
Daglig leder Lars Aasen 
vil også følge opp med en 
innledning om utfordrin
ger for leiesektoren og om 
retten til bolig.

Saksdokumenter ligger til 
gjennomsyn på forenin
gens kontor og medlem
mer kan få tilsendt disse pr 
post på forespørsel.

Kraftig økning i  
utkastelser 
Antall begjæringer om utkastelse 
av leieboere i Oslo har økt med 37 
prosent. Namsfogd Alexander Dey 
i Oslo er bekymret og spår, ifølge 
nyhetsbyrået Newswire, at antal-
let vil komme opp mot 5 000 innen 
utgangen av året.
 
Hovedstaden står alene for mellom 40 og 
45 prosent av alle landets begjæringer om 
utkastelse. Dey finner økningen urovek
kende og mener det viser at mange har fått 
en økonomisk knekk.

Etter en særdeles kraftig vekst i leiepriser 
fra 2004 sank prisene noe mot slutten av 
2008 og begynnelsen av 2009. Men fra 2 
kvartal 2009 økte prisene igjen, og øknin
gen i antall utkastelser kan tyde på at en
del leieboere har nådd smertegrensen  for 
hva de kan betale.

Ubeleilig
Økningen i begjæringen om utkastelser 
kommer også svært ubeleilig for regje
ringen som for ikke lenge siden avslut
tet en omfattende satsing for å redusere 
bostedsløsheten i Norge. Det er påvist 
en klar sammenheng mellom utkastelser 
og bostedsløshet, og det har derfor vært 
et mål for myndighetene å redusere antall 
begjæringer om utkastelser med 50 % og 
faktiske gjennomførte utkastelser med 
30%. Den offentlige satsingen som har 
pågått siden 2001 resulterte i en nedgang 
i utkastelser de første årene, men nå viser 
den igjen en klar oppadgående tendens 
sammen med en økning i antall bosteds
løse.

Leieboerforeningen gir gratis bistand til 
alle leieboere som står i fare for å bli kas
tet ut. Erfaringene er utvetydig positive. 
Foreningen klarer nesten alltid å bistå leie
boere med gode løsninger. Ofte lykkes 
foreningen med å finne fram til løsninger 
som gjør at leieboeren kan bli boende  
om ikke annet lenge nok til å finne seg et 
annet sted å bo. I en del tilfelle kan foren
ingen bistå med å koble inn det offentlige 
tjenesteapparatet som kan komme med 
individuelle og tilrettelagte økonomiske 
ordninger. 
 
Leieboerforeningen har utgitt en brosjyre 
som heter Nyttig å vite om utkastelse og 
drifter en egen nettside med nyttig infor
masjon om temaet   www.utkastelse.no. 
 
I løpet av 2010 vil Leieboerforeningen 
med finansiering fra Husbanken tilby sær
skilte kurs for alle landets namsmenn om 
tvangsfullbyrdelse og husleierett.
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Det skrives og snakkes mye om 
gjengs leie for tiden. Gjengs leie er 
utgangspunktet ved reforhandling av 
leien og mange lurer på hvordan de 
finner ut hva som er gjengs leie. 

Husleieloven sier ingen ting om hva 
gjengs leie er. I forarbeidene til husleielo
ven kommer det imidlertid frem at gjengs 
leie er et representativt gjennomsnitt av 
det leienivået som allerede er etablert på 
stedet ved leie av liknende husrom på 
liknende leievilkår. Utover dette er forar
beidenes retningslinjer begrenset. 
 
En oversikt over hva som til enhver tid 
er gjengs leie, forutsetter inngående og 
stadige undersøkelser av leiemarkedet. 
I Oslo gjør Oslo kommune Boligbygg 
slike undersøkelser, og Husleietvistutval
get (HTU) legger disse kommunale må
lingene  til grunn i en rekke tvistesaker 
om gjengs leie. Leieboerforeningen er 
kritiske til disse tallene og hevder at Sta

tistisk sentralbyrås Leiemarkedsunder
søkelse (LMU) gir et mer riktig bilde av 
gjengs leie. Det som hvertfall er klart er 
at utenfor Oslo er det få  om noen  som 
har oversikt over hva gjengs leie er. Dette 
er et alvorlig rettssikkerhetsproblem som 
myndighetene må finne en løsning på.

Slutt for lavinn- 
skuddsboliger

Borettslag er og skal være en 
trygg og god boligform. For å 
hindre at borettslagsmodellen 
blir misbrukt foreslår 
regjeringen endringer i loven 
som skal gjøre det tryggere å 
kjøpe og eie borettslagsboliger. 
 
Lovendringen kommer som følge 
av at flere boligspekulanter de siste 
årene har kastet seg på borettslags
bølgen, blant annet fordi det har vært 
lett å holde viktig informasjon om 
økonomien skjult. En ekstrem høy 
kvadratmeterpris har vært mulig å 
skjule med lave renter, midlertidig 
avdragsfrihet og en svært høy andel 
fellesbelåning. Dette har gjort det 
mulig å senke innskuddet (egenka
pitalkravet) i lavinnskuddsboliger 
til et fantasilavt nivå. Men etter 
en tid kommer alltid de virkelige 
kostnadene for dagen, og mange 
av beboerne er da ute av stand til å 
betale de reelle kostnadene. Interes
sen for lavinnskuddsboliger med 
ekstrem fellesgjeld er omtrent lik 
null i salgmarkedet. Med andre ord 
 en skikkelig gjeldsfelle.
 
Regjeringen foreslår derfor blant 
annet at det skal bli forbudt med 
såkalte lavinnskuddsborettslag hvor 
fellesgjelda overstiger 75% ved 
stiftelsestidspunktet. Lovendrin
gene innebærer også at det settes 
minimumskrav til sikringsordnin
ger. Disse kravene skal hindre at 
andelseiere får regningen hvis en av 
naboene ikke betaler sine felleskost
nader. Regjeringen ønsker også å 
forby såkalte spekulasjonskjøp som 
betyr at det blir vanskeligere å kjøpe 
og selge borettslagsleiligheter som 
ikke er ferdig bygget. Kjøperne skal 
i fremtiden også få mer presise opp
lysninger om totalprisen på boligen. 

Leieprisene øker

Tall fra Boligbygg viser at 
leieprisene fortsetter å øke. 

Markedsleiene økte med 0,4 – 1,4 
% over hele byen siste kvartal 2009, 
med unntak av St.Hanshaugen-Frog
ner der leiene var uendret. Økningen 
var sterkest i Groruddalen og Oslo 
Sør hvor det i gjennomsnitt koster  
8 800 kroner pr måned å leie. Leie
prisene er høyest i Sentrum vest hvor 
det koster 10 900  kroner i snitt pr 
måned. Gjennomsnittsleien i Oslo 
er ifølge Boligbygg nå kr 10 034 pr 
mnd.  

Hva er gjengs leie?

I en kommentarartikkel i boligavisen 
DnBNOR EiendomsMarkedet (bilag 
til Aftenposten) skrev Lars Aasen i 
Leieboerforeningen om den grove 
urettferdigheten i skattesystemet 
som innebærer at boligeierne mottar 
enorme overføringer mens leiebo-
erne bare får smuler. Her kan du lese 
Aasen sitt innlegg.
 
- Hvert år er det kø av utenlandske delega
sjoner som vil lære mer om den fantastis
ke norske boligmodellen. I Norge eier vi 
våre boliger, vi bor godt og romslig og til 
en pris som er å leve med. Og best av  alt 
– staten bruker knapt penger på boligsek
toren. Dette i motsetning til land som Sve
rige, Danmark, Frankrike og mange andre 
som hvert år må ut med store overføringer 
til en tung offentlig leiesektor. 

Bildet av den norske boligvellykketheten 
ble brutalt knust av sentralbanksjefen un
der årstalen i februar.  Den norske bolig
modellen er ikke gratis – tvert imot kos
ter den enorme summer. Tallene finner vi 
ikke i årsmeldingen til Husbanken, men 
godt gjemt i Nasjonalbudsjettet. Det heter 
ikke overføring eller subsidiering, men 
skattetap og skatteutgift. 
 
Kort fortalt subsidierer vi bolig gjennom 
lav eiendomsskatt. Mens OECDlandene 
i gjennomsnitt har 2 % eiendomsskatt, har 
Norge 0,5 % eller en beregnet skattesub
sidiering på ca 35 milliarder årlig. Videre 

valgte vi i 2005, som et av få land i ver
den, å fjerne inntektsbeskatningen på egen 
bolig og fritidseiendom. Dette gir en yt
terligere skattesubsidiering på ca 55 mil
liarder i året.  

Tar vi med at verdien av fradragberet
tigede gjeldsrenter på boliglån, så utgjør 
dette et skattetap av Finansdepartementet 
anslått til et sted mellom 20 og 55 milli
arder årlig. 

Med andre ord – den norske boligmodel
len koster enorme summer hvert år. Gje
drem slår fast at vår boligmodell skaper en 
uheldig investeringsiver i fast eiendom og 
bidrar til å skape usunne boligprisspiraler 
og en ustabil økonomi. 

For egen del vil jeg legge til at det også er 
en grov urettferdighet i skattesystemet som 
burde få flere til å reagere. For det første er 
skattesubsidiene langt fra jevnt fordelt. Jo 
større boligformue – jo mere skattesubsi
dier – ofte omtalt som Det omvendte Ro-
bin Hood prinsipp. For det andre bruker 
vi knapt offentlige midler på leiesektoren 
som utgjør en femtedel av alle boliger. 
Samtidig er leiesektoren overmoden for 
nytenkning og oppdatering.  Og til slutt – i 
2001 ble bostedsløshet definert som et av 
de viktigste offentlige innsatsområdene. 
Men antallet bostedsløse bare fortsetter 
å øke og utgjør nå flere enn 6 000 perso
ner.  Det er på tide å sette boligpolitikk på 
dagsorden igjen.

Rettferdig boligpolitikk

Mer og mer av Leieboerforeningens virk
somhet blir elektronisk. Vi har blant annet 
en omfattende nettportal hvor medlem
mer kan logge seg inn og hente medlems
informasjon, kontrakter, håndbøker etc. 

Du kan også motta elektronisk nyhets
brev, få elektronisk saksbehandling. Har 
du internett og epost  meld fra til Leiebo
erforeningen og få full utnyttelse av med
lemskapet ditt.

Registrer e-post og få alle fordeler
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Etter 1 juli i år ble det obligatorisk 
med energiattest for alle utleiebo-
liger større enn 50 kvadratmeter. 
Energimerking er obligatorisk 
dersom utleieprosessen er satt i 
gang etter 1. juli - for de med eldre 
leieavtaler er ordningen frivillig. 

Hensikten med merkesystemet er å gi leie
boere oversikt over hvor energieffektiv 
boligen er  altså hvor stort energibehov 
boligen har. Som leieboer vil du få viktig 
informasjon om energibruk og hva slags 
energi som boligene benytter. Om det 
koster mye eller lite å varme opp boligen 
er nyttig og viktig forbrukerinformasjon.

Karaktersystem
Det benyttes et enkelt karaktersystem. 
Karakterskalaen i energimerket strek
ker seg fra A (høyest) til G (lavest). De 
fleste eksisterende boliger har en lavere 
energistandard enn det som er mulig å 
oppnå i nye hus og vil derfor få en karak
ter i den nedre enden av skalaen (EG). 
Nye bygninger som tilfredsstiller dagens 
byggeforskrifter, vil normalt få C eller D. 

Lavenergiboliger vil nor
malt få B, mens såkalte 
passivhus vil få en A. 
 
Fargen
Oppvarmingsmerket gis 
med en femdelt rangering 
fra rødt til grønt. Opp
varmingsmerket gis etter 
en beregning, basert på 
de systemene som er in
stallert for oppvarming 
av rom og tappevann i 
boligen. Grønt merke er 
beste karakter og gis der 
boligen eller bygningen 
har systemer hvor en kan 
bruke en høy andel av 
andre energiformer enn 
elektrisitet, olje eller gass.
Bruk av fossilt brensel og 
bruk av elektrisitet gir rød 
karakter. 
 
Det er for tidlig å si hva konsekvensene 
vil være dersom leieboligen ikke er ener
gimerket. Kan ikke utleieren vise do

kumentasjon på dette, bør du være obs; 
manglende merking kan bety at boligen 
trenger mye energi til oppvarming. 

Utleieboliger skal ha energiattest 

Kjedelig boligbudsjett
Byrådet i Oslo la fram sitt budsjett-
forslag for 2011 i slutten av sep-
tember. Regjeringen Stoltenberg 
fulgte etter i begynnelsen av okto-
ber. Man kan trygt slå fast at bolig 
ikke er et satsingsområde. 

Byrådet i Oslo ønsker seg flere nye kom
munale utleieboliger – og særskilt for 
store barnefamilier og personer med dob
beltdiagnoser (ofte rus og psykiatri). Over 
en fire års periode skal byrådet kjøpe inn 
250 nye boliger til en antatt pris av 630 
millioner. Samtidig skal de selge kommu
nale boliger for 264 millioner – så totalt 
er det ikke sikkert det blir så mange flere 
boliger.

Boligbygg er ellers en av de kommunale 
virksomheten som virkelig bidrar med 
inntekter til fellesskapet! 315 millioner 
kroner overfører de kommunale leiebo
erne via Boligbygg til bykassa i 2011.

Redusert rettstilbud
Byrådet foreslår igjen å redusere overfø
ringen til Leieboerforeningen. JussBuss, 
Jurk og Gatejuristen lider samme skjebne 
om ikke bystyrepolitikene skjerper seg. 
For Leieboerforeningen er det foreslåtte 

kuttet på 45.000. At foreningen faktisk har 
bedt om at overføringen økes med en halv 
million har ikke møtt særlig respons. 

Leieboerforeningen er ellers fornøyd 
med at byrådet har fokus på brannsikker
heten i de gamle bygårdene i Oslo. By
rådet ønsker at eiere av gamle bygårder 
skal installere automatiske slokkeanlegg 
og vil intensivere det brannforebyggende 
arbeidet. 

Bostøtten
Regjeringen slår heller ikke på bolig
stortromma. Det meste fortsetter i samme 
spor som før. Et hederlig unntak er at bo
støtten justeres opp for de større hushold
ningene. Endringene gir ikke dramatiske 
endringer, men for de som mottar bostøtte 
er hver minste lille forbedring av det gode 
slaget. Det var da også helt nødvendig 
å styrke ordningen for de litt større hus
standene, men det er likevel langt igjen 
før bostøtten blir et effektivt redskap for 
å bekjempe fattigdom.

Vi bifaller også regjeringens forslag til 
finansiering av tusen nye studentboliger. 
Studentene vokser i antall og konsentra
sjon, og bidrar til å drive leieprisene i 

været. Flere studentboliger virker stabili
serende på leiemarkedet. 

Husleietilskudd 
Husleietilskuddet som ble opprettet for å 
bidra til at leieboere i tidligere husleiere
gulerte boliger i Oslo og Trondheim skulle 
kunne bli boende, reduseres fra 21,5 mil
lioner til 4,5 millioner i 2011. Bakgrun
nen er ifølge regjeringen at bare 141 av 
antatt 1500 husstander har søkt om slikt 
husleietilskudd. Leieboerforeningen og 
de berørte er enige om at husleietilskud
det ble for strengt avgrenset i forhold til 
formue og livsopphold. I stedet for å dra 
inn disse pengene igjen burde regjeringen 
og Oslo kommune lempet på den strenge 
behovsprøvingen slik at flere kunne fått 
mer bistand til å dekke husleiene. 

I statsbudsjettet kommer det fram at Leie
boerforeningen kan søke om prosjektmid
ler fra Husbanken. Dette henger sammen 
med en justering i regelverket til Husban
ken som medførte at foreningen i 2010 ble 
avskåret fra å søke kompetansetilskudd. 
Dette var dramatisk for Leieboerforenin
gen, men det ser ut til at regjeringen nå 
rydder opp i dette. 
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Next Step Living er et nytt konsept 
for leieboliger som nylig ble lansert i 
Gøteborg i Sverige. 

Ideen med prosjektet er å gi økt rom for 
fellesskap, service og aktiviteter i tilknyt
ning til boligen. I boligprosjektet har de 
blant egen lobby, bibliotek, allrom og ett 
multimediarom for ulike aktiviteter. 

Next Step Living i Gøteborg består av 
300 leiligheter. Våren 2009 ble leieboerne 
invitert til å delta med ideer før en større 
ombygging. Gjennom intervjuer, jobbing 
i arbeidsgrupper, workshops, studier av 
andre boligprosjekter har leieboerne fått 
være med å bestemme hvordan boligom
rådet skulle bli. 

I den store eiendommen er det nå en egen 
bovert som bistår leieboerne med alle mu
lige oppgaver/tjenester og svarer på spørs
mål. Boverten arrangerer også aktiviteter 
som matlagingskurs, bridgeklubber, tea
terbesøk etc. Boverten er lett tilgjengelig 
i den store lobbyen i inngangspartiet.

Beboerne har også fått sitt eget bibliotek 
med bøker, magasiner, tidsskrifter, aviser, 
PCer, trådløst internett, TV mv. 

I hverdagsrommet er det både TV og film
prosjektor. Her er også et kjøkken hvor de 
kan lage mat eller en kopp kaffe.

Neste fase i prosjektet er LifeClub som vil 
stå ferdig i løpet av våren 2011. Dette er et 
frivillig tilbud til beboerne. LifeClub har 
egen kafé, treningsstudio, badstue, ulike 
behandlingsrom, hvilerom, aktivitets og 
hobbyrom samt et eget spillrom med 
spillkonsoller, felles datamaskiner og mu
lighet for å vise filmer.

Gjennom en liten pekeskjerm i hver lei
lighet er beboerne koblet til en egen kom
munikasjonsenhet. Her holder beboerne 
seg enkelt oppdatert om ulike aktiviteter, 
sender og mottar meldinger, får informa
sjon om strøm, vannforbruk mv. 

I følge utleieselskapet SABO, kostet en 
2 roms leilighet (55 kvm) før opprustning 
ca 4000 svenske kroner pr mnd. Ferdig re
habilitert og inkl medlemskap i Life Club 
blir husleien på 5500 svenske kroner eller 
4950 norske kroner pr mnd.

Svenskene tenker nytt

Mer og mer av Leieboerforeningens virk
somhet blir elektronisk. Vi har blant annet 
en omfattende nettportal hvor medlem
mer kan logge seg inn og hente medlems
informasjon, kontrakter, håndbøker etc. 

Du kan også motta elektronisk nyhets
brev, få elektronisk saksbehandling. Har 
du internett og epost  meld fra til Leie
boerforeningen og få full utnyttelse av 
medlemskapet ditt.

Registrer e-post og få alle fordeler

Leieboerforeningen flytter
Leieboerforeningen 
flytter til nye lokaler i 
C. J. Hambros plass 
5, rett ved Tinghuset. 
Flyttingen skjer mot 
slutten av året og i 
januar 2011 er vi på 
plass i nye lokaler - 
kanskje også noe før. 

Dagens kontorlokaler i 
Hausmannsgate er for 
store og foreningen sparer 
mye på å flytte til mer 
kompakte lokaler. I tillegg 
blir foreningen samloka
lisert med Frivillighetens 
Hus som er et knutepunkt 
for flere frivillige organi
sasjoner. I Frivilighetens Hus er det blant 
annet en egen kafe, mange små og store 
møterom, og mange organisasjoner har 
kontorer i bygningen. 
Trikk nr 11, 17 og 18 samt buss nr 70 

stopper alle ved rett ved Frivillighetens 
hus. Gangavstand til Egertorget og Na
sjonalteateret er 5 minutter  så lokalene 
blir om mulig enda mer sentrale enn i 
Hausmannsgate 19.

 

Husleiene øker
Leieprisene 
fortsetter den  
ville ferden 
oppover.

I Oslo var 
økningen fra 
1. kvartal til 2. 
kvartal 2010 
hele 3,7 % iføl
ge siste oversikt 
fra Boligbygg, Oslo kommune. Dette 
er femte kvartal med vekst i leie
prisene. De månedlige leiene ligger 
nå 6,4 % høyere enn samme tid i 
fjor. I gjennomsnitt koster det nå hele 
10.547 kr å leie en leilighet i Oslo.
 
Leieprisene økte med 2,74,0 % siste 
kvartal og Sentrum vest noterte seg 
for nytt toppnivå på nær 11.500 kro
ner i måneden i snitt, mens Oslo sør 
lå lavest med ca 9.200 kroner. 

Det samlede tilbudet av leiligheter 
økte fra 4.176 i 1. kvartal til 4.544 
i 2. kvartal 2010. Tilbudet er nå 
tilbake på nivået fra før finanskrisen 
da man opplevde at tilbudet økte 
kraftig. 

Forklaringene på økningen i leiepri
sene er flere. Ifølge Opinion som 
utfører undersøkelsen for Oslo kom
mune, er følgende faktorer avgjø
rende for økningen i leienivået:

Lavere arbeidsledighet
Høy nettoinnflyttingen 
Lavt rentenivå
Press i eierboligmarkedet

Så langt i år har leieprisene økt mer 
enn det Opinion hadde forventet. 
Opinion viser også til at de fleste ut
leierne forventer økte leiepriser. Hus
holdningenes økonomi vil utvikle 
seg positivt også neste år. Rentene er 
ventet å stige. Det vil bidra til å gjøre 
det relativt gunstigere å leie. og det 
er forventet at leieprisene vil stige 
ytterligere i 2011. 

•
•
•
•

 
Medlemskontingent

Det er fremdeles noen som ikke har 
betalt kontingent og til dere ligger 
det ved påminnelsegiro sammen med 
nyhetsbrevet. Vi trenger alle våre 
medlemmer for å gjøre en god jobb. 
Men har du ikke til hensikt å være 
medlem lenger, så er vi takknemlig 
om du varsler oss på en eller annen 
måte  f eks via telefon, mail, faks, 
brev ..? Det koster ikke hver enkelt 
så mye arbeid å varlse oss  men vi 
taper mange tusen hvert år på å spore 
opp personer som likevel ikke vil 
være medlem lenger.
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Slik beregnes bostotten:
Godkjent husleie

2 — Egenandel
= Sum x 70%* = bostøtte pr mnd

(* 8o% i kommunale utleieboliger)

EKSEMPEL1
Enslig mann leier bolig i Oslo med
personinntekt i8o 000 (ligningsattest),
200 000 i formue og husleie på 8ooo,-pr
mnd.

6750
2 — 4730

3 = 2o2ox7o%=l4l4ibostøtte

EKSEMPEL 2
Familie på fem leier i kommunal bolig i
Namsos og har en husstandsinntekt på
205 000 (ligningsattest), o i formue og
husleie på 6ooo,- pr mnd.

5833
2 2635

= 3198x8o%=2558ibostotte

EKSEMPEL 3
Ektepar med et funksjonshemmet
barn leier bolig i Larvik med samlet
personinntekt 220 000 (ligningsattest), o
i formue og husleie ~ 6ooo pr mnd.
i 5583
2 3260
3 — 2323x7o%—a626ibostette

Leieboerforeningen er en privat
og uavhengig medlems- og
interesseorganisasjon. Foreningen
har kontorer i Oslo, men dekker hele
landet.

Leieboerforeningens egne advokater
er blant Norges dyktigste i
husleierett.

Som medlem kan du få bistand i
alle typer leiesporsmål, fra enkel
rådgivning til advokatbistand i
domstolene. Foreningen utgir
informasjonsmateriell, nyhetsbrev og
har en omfattende nettportal spesielt
tilrettelagt for medlemmene.

På nettsidene kan medlemmer laste
ned håndbøker, kontrakter, standard-
materiell mv.

Leieboerforeningen
Hausmannsgate 19

0182 Oslo
23157400

23 1574 01 (faks)
lbf@lbf.no
www.leieboerforeningen.no

Sentralbordet holder åpent 10-14

statlig
BOST” T

for deg med
høy husleie
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MANGE leieboere opplever at
det er lite igjen å leve for etter at
husleia er betalt. Det kan skyldes
at du har høy husleie, at du har
lav inntekt/ trygdeytelse eller en
kombinasjon av begge.

ER du i en situasjon hvor du sliter
med å få endene til å møtes, kan
det være du har rett til bostøtte.
Bostøtte er en statlig støtteordning
som skal bidra til å redusere
boutgiftene. Bostøtten beregnes
på bakgrunn av inntektlpensjon,
husleie og antall personer som bor
i boligen. Støtten utbetales hver
måned, og normalt rett inn på din
egen konto.

FRA i. juli 2009 ble det
gjennomført en stor reform i
bostøtten. Om du tidligere har fått
avslag på søknad om bostøtte, kan
det være at du etter de nye reglene
faller innenfor ordningen.

ALLE som har fylt aB år kan søke.
Du kan ikke få bostøtte hvis du
selv, eller en i boligen avtjener
førstegangs/siviltjeneste eller er
student uten barn. Det gjelder egne
regler for personer som er under
arbeidskvalifisering (attføring ol.)

DU må leie en bolig som er godkjent
som helårsbolig.

SOM boutgift regnes den månedlige
husleien du betaler~ også strøm dersom
dette er inkludert i husleien. Det er en
øvre grense for hva som godkjent husleie
avhengig av hvor i landet du bor.

SOM inntekt regnes den totale brutto
inntekten til alle i husstanden. Det er satt
øvre beløp for samlet inntekt. Barn kan
tjene inntil 30.000 året uten at dette
tas med i den samlede inntekten. Har
du formue, vil a6% av netto formue over
250.000 bli lagt til inntekten.

AVHENGIG av inntekt og hvor mange
som bor i boligen blir det beregnet en
egenandel.

DET gjelder også særskilte regler om det
bor unge uføre i boligen.

SØKNADSSKJEMA for bostøtte
får du ved å henvende deg til
kommunenlbydelen du bor i. Du
kan også laste ned elektronisk
søknadskjema på
www. husbanken.no.

SOM vedlegg til søknaden om
bostøtte må du legge ved en gyldig
kopi av leiekontrakten eller annen
dokumentasjon/bekreftelse på
at du leier boligen og husleien
størrelse. Det må framgå om strøm
er inkludert i husleien eller ikke.

OPPLYSNINGERom inntekt
formue, personer registrert i
boligen etc. vil automatisk bli
hentet fra offentlige registre
når søknaden behandles. Er det
særskilte forhold som har betydning
for søknaden, bør du sjekke med
kommunen om og hvordan dette
skal dokumenteres. Dette gjelder
for eksempel dersom inntekt!
pensjon er vesentlig redusert
i forhold til siste tilgjengelige
skattelikning.

SØKNADEN sendes til
bostøttekontoret i den kommunen
du bor i. Søknadsfristen er den 14.
i hver måned, og søknaden skal
normalt bli behandlet på under i
måned.
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Vedlegg 8: 
 
Brev fra Oslo kommune 
Tolketjenesten
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Vedlegg 9: 
 
Bostøttebrosjyre ‐ øvrige 
språkversjoner
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MANY tenants find they have little 
money left to live on once they have paid 
the rent. This may be due to high rent, low 
income/social security benefits or a 
combination of both. 
 

IF you are struggling to make ends meet, 
you may be entitled to a housing allow-
ance. This is a state support programme 
that can help you reduce your housing 
expenses. The allowance is calculated 
according to income/pension, rent and 
the number of people living in the 
dwelling. The allowance is paid monthly, 
normally right into your private account. 
 

ON 1 July 2009, the housing allowance 
programme was reformed. If your 
application for a housing allowance has 
previously been rejected, you might now 
be covered according to the new rules.  
 

EVERYONE 18 years of age and up can 
apply. You cannot be granted a housing 
allowance if you (or someone in the 
dwelling) are serving compulsory 
military/civil service or you are a student 
with no children. There are special rules 
for people who are qualifying for work 
(e.g. rehabilitation etc.)  
 

YOU must be renting a dwelling that is 
approved for year-round living.  
 

HOUSING expenses are the monthly rent 
you pay and the electricity bill, if this is 
part of the rent. There is an upper limit for 
what can be accepted as rent, depending 
on where in the country you are living. 
 

Income is the total gross income of everyone 
in the household. An upper limit is set for 
total income. Children can earn up to 30 000 

NOK a year without this being included as 
part of the total income. If you have assets, 
16% of your net assets over 250 000 NOK will 
be added to your income.  
 

A USER FEE will be charged depending 
on income and how many are living in the 
dwelling.  
 

SPECIAL rules apply if young persons 
with disabilities are living in the dwelling. 
 

ASK FOR the application form at the 
local authority’s/city district administra-
tion’s office where you live. You can also 
download the electronic application form 
at www.husbanken.no.  
 

ENCLOSE a valid copy of the lease or 
other documentation confirming that you 
are renting the dwelling and showing the 
amount of the rent and. This must also 
show whether or not electricity is included 
in the rent.  
 

INFORMATION on income, assets, 
people registered as living in the dwelling 
etc. will be automatically collected from 
the public registers when the application 
is processed. If there are special circum-
stances important for the application, you 
should check with the local authority on 
how this is to be documented. This 
applies, for example, if the income/-
pension has been considerably reduced 
compared to the last available tax 
statement. 
 

SEND the application for a housing 
allowance to the local authority in your 
area. The deadline for applications is the 
14th of each month; the application will  
normally be processed within one month. 

             [engelsk] 

Facts about the state housing allowance 
– a subsidy for you with high rent and little income 
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Leieboerforeningen (Norwegian Tenants’ Association) is a private and independent 
member and interest organisation. While the association’s offices are in Oslo, it covers the 
entire country. As a member, you can receive assistance with all types of tenancy questions, 
from simple advice to legal assistance in the courts. The association publishes information 
material and news letters, and has a comprehensive network portal specially adapted to the 
needs of its members.  

 

Leieboerforeningen  
Hausmannsgate 19 - 0182 Oslo 
23 15 74 00   –   23 15 74 01 (fax) 
lbf@lbf.no   –   www.leieboerforeningen.no 

 
 

How the housing allowance is calculated: 

1   Approved rent 
2    – User fee 
3    = Total x 70%* = housing allowance per month 
   (* 80% in municipal flats) 
 
 

Example 1  
Single man rents a flat in Oslo with personal income of NOK 180 000 (tax 
statement), NOK 200 000 in assets and rent of NOK 8000 per month. 
1   6750 
2    – 4730 
3    = 2020 x 70% = NOK 1414 in housing allowance 
 

Example 2  
Family of five rents a municipal flat in Namsos and has a household income of 
NOK 205 000 (tax statement), no assets and rent of NOK 6000 per month. 
1   5833 
2    – 2635 
      = 3198 x 80% = NOK 2558 in housing allowance 
 

Example 3  
Married couple with a child with a disability rents a flat in Larvik with a total 
personal income of NOK 220 000 (tax statement), no assets and rent of NOK  
6000 per month. 
1   5583 

2    – 3260 
3    = 2323 x 70% = NOK 1626 in housing allowance 
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IN BADAN oo kiraystaaysha ah ayaa 
dareensan in markay kirada bixiyaan inay wax 
yar oo ay ku noolaadaan u hadhaan. Waxaa 
sabab u noqon kara kirada guriga oo qaali ah, 
dakhli yaraan/caawimo‐caymis ama 
labadooda oo isugu kaa darsamay. 
  
MA ku sugan tahay xaalad aad wax isku‐
gaadhsiin la’dahay, waxaa dhici karta inaad 
kaalmo‐guri xaq u leedahay. Kaalmada‐
guryuhu waa hab kaalmo oo horseeda in la 
yareeyo kharashka kirada. Kaalmada‐guryaha 
waxaa la xisaabiyaa marka la eego 
dakhliga/caymiska, kirada‐guriga iyo inta qof 
ee deggen guriga. Kaalmadan waxaa la 
bixiyaa bil kasta, sida caadiga ahna 
koontadaada ayaa toos loogu soo shubayaa. 
 
LAGA BILAABO 1da julaay 2009 waxaa la 
hirgeliyay wax‐ka‐bedel lagu sameeyay 
kaalmada‐guryaha. Haddii hore laguugu 
diiday arji kaalmo‐guri, waxaa dhici karta 
marka loo eego sharciga cusub inaad ka mid 
noqoto kuwa loogu talogalay. 
 
DHAMMAAN inta buuxisa 18 sanno way 
codsan karaan. Ma lagu siinayo kaalmo‐guri 
haddii adigu, ama qof deggen gurigu uu 
shaqada qaranka mid ciidan/shicib uu ku jiro 
ama arday yahay aan carruur lahayn. Waxaa 
khuseeya sharci gaara dadka ku jira 
xirfadayta‐shaqada (shaqo‐ku‐celin iwm) 
 
ADIGU waa inaad kiraysataa guri loo idmay 
in sannadkoo dhan la degi karo. 
 
SIDA kharash‐kiro waxaa la xisaabiyaa 
kirada‐guriga ee aad bixiso bishiiba, iyo weiba 
laydhka haddii uu kirada ku jiro. Waxaa jira 
xad sare oo la oggol yahay kirada‐guriga 
iyadoo ku xidhan waddanka halka aad ka 
deggen tahay.  
 
Dakhli AHAAN waxaa la xisaabinayaa 
dakhliga guud oo dhan ee inta guriga u 
hoyata. Xad sare ayaa loo dejiyay intay 
noqonayso dakhliga la isu‐geeyay. Carruurtu 

waxay xoogsan karaan ilaa 30.000 sannadkii 
iyadoon lagu darayn dakhliga la isu‐geeyay. 
Hanti ma leedahay, waxaa 16% ka mida 
hantida ka badan 250.000 lagu darayaa 
dakhliga. 
 
IYADOO KU XIDHAN dakhliga iyo inta qof ee 
deggen guriga waxaa la xisaabinayaa 
qaybtaad‐bixinayso.. 
 
WAXA khuseeya oo kale sharciyo gaara 
haddii dhallinyaro hawlgabi ay deggen yihiin 
guriga. 
 
WARQADA‐ARJIGA ee kaalmada‐guryaha 
waxaad ka helaysaa haddaad timaadid 
degmada/waaxda aad deegen tahay. Waxaa 
kale oo aad ka soo dejisan kartaa iyadoo 
elektorooni ah waraaqda‐arjiga barta: 
www.husbanken.no. 
 
Lifaaq AHAAN codsiga kaalmada‐guriga waa 
inaad soo raacisaa koobi saxa oo heshiiska‐
kirada‐guriga ah ama qoraalo/cadaymo 
sheegaya inaad guriga kiraysatay iyo xaddiga 
kirada‐guriga. Waa in la sheegaa in laydhku ku 
jiro kirada‐guriga iyo in kale. 
 
WARBIXIN ku saabsan dakhliga,hantida, 
dadka guriga ku qoran i.w.m. Si toos ah ayaa 
looga soo saarayaa diiwaanka dawladda 
marka codsiga laga baaraandegaayo. Haddii 
ay jirto xaalad gaara oo muhiim u leh codsiga, 
waxaa habboon inaad ka hubisid degmada 
sidaad u cadayn lahayd. Tani waxay khusaysaa 
tusaale ahaan haddii  dakhliga/caymiska si 
weyn loo dhimay marka loo eego waraaqihii 
ugu danbeeyay ee cashuur‐goynta. 
  
ARJIGA waxaa loo dirayaa xafiiska 
kaalmada‐guryaha ee degmada aad deggen 
tahay. codsiga waxaad xarayn ugu danbayn 
14ka bil kasta, codsiga sida caadiga ah waxaa 
og’aan laga gaadhi hal bil wax ka yar. 
 

                                                                  [somali] 

Xaqiiqo ku saabsan kaalmo‐guryaha ee 
dawlada – loogu talogalay qofkii kiro badan bixiya ee dakhli yar 
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Urrurka‐kiraystaashu (Leieboerforeningen) waa urrur aan dawli ahayn oo ka madaxbannaan 
xubno‐ iyo urruro‐danley. Urrurku wuxuu xafiis ku leeyahay Oslo, se wadankoo dhan ayuu 
gaadhaa.Ka xubin ahaan waxaa lagaa caawin dhammaan noocyada su’aalaha kirada ku saabsan, 
laga bilaabo talo‐siinta ugu yar ilaa kaalmo‐looyar ee maxkamadaha. Urrurku wuxuu soo saaraa 
warbixino, qoraal‐warar iyo isagoo leh bar internetka ah oo loogu talogalay xubnaha urruka 
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Sida ayaa loo xisaabiyaa kaalmada‐guryahay 
1     Kirada‐guriga la oggol yahay  
2     –  Qaybtaad‐bixinayso 
3     =  Xaasilka x 70%* = kaalmo‐guri bishiiba  
     (* 80% guryha degmadu kirayso ) 
 
 
Tusaale 1 
Nin keliya oo kiraystay guri Oslo ku yaal dakhligiisu yahay 180.000 ( cadaynta 
cashuur‐goynta – ligningsattest), 
200 000 oo hanti ah kiro guri bishii  8 000,‐. 
1     6 750 
2     –  4 730 
3     =  2 020 x 70% = 1 414 kaalmo‐guri 
 
Tusaale 2 
Reer shan qof ah oo kiraystay  guri degmo oo ku yaal Namsos, dakhliga‐gurigu 
yahay 
205 000 (cadaynt cashuur‐goynta – ligningsattest), hanti eber (0) iyo kiro dhan   6 
000,‐ bishiiba. 
1     5 833 
2     –  2 635 
       =  3 198 x 80% = 2 558 kaalmo‐guri 
 
Tusaale  3 
Xaas leh ilmo curyaan ah ayaa kiraystay guri Larvik ku yaal dakhliga reerku waa 
220 000 (cadaynta cashuurgoynta – ligningsattest), hanti eber (0) iyo kiro guri oo 
dhan 6 000 bishiiba. 
1     5 583 
2     –  3 260 
3     =  2 323 x 70% = 1 626 kaalmo‐guri 
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لديهم  بأن المبلغ المتبقي  الکثير من المستأجرين جدي

  . وال يکفي للعيش قليل بعد دفعهم إليجار البيت
من  أو دخلك عال إيجار بيتك أنن سبب ذلك يکوربما 
  . أو اإلثنين معا قليلالضمان اإلجتماعي من أو  عمل

  
ال يسمح لك بتدبر أمورك المعيشية، في وضع  إذا کنت

. الحصول علی اإلعانة السکنية في حقفقد يکون لك ال
سيساهم في ي حکوم مادي اإلعانة السکنية هي دعم

تحسب اإلعانة . المستأجر سکنمصاريف  تخفيض
الراتب التقاعدي، اس الدخل المادي أوالسکنية علی أس
دد األشخاص الذين يسکنون في وع إيجار المسکن

عادة يتم تحويلها تدفع اإلعانة کل شهر، و. المسکن
  .   الی حسابك المصرفي

  
 تتعديالإجراء  2009) يوليو(تموز  1من  عتباراتم إ
طلب  إذا کان. اإلعانة السکنيةنظام ة علی کبير

قد  في السابق  الذي کنت قد قدمتهإلعانة السکنية ا
تکون مشموال بالدعم وفقا للقواعد  فربما، رفض
  .الجديدة

    
طلبات سنة أن يقدموا  18بلغوا  لکل الذينيحق 

ال يحق لك الحصول . للحصول علی اإلعانة السکنية
أو شخص  إذا کنت شخصيا، علی اإلعانة السکنية

اإللزامية الخدمة العسکرية  آخر مقيم في البيت يؤدي
. طالب ودون أطفال أو) أو الخدمة الوطنية المدنية(

هناك قواعد خاصة تسري علی األشخاص الذين 
  ). إعادة تأهيل و ما شابه( يالعمل خضعون للتأهيلي
  

کمسکن  امصنف  أن يکون البيت الذي تستأجره يجب
  . علی مدار السنة  يجوز إستخدامه

  
 إيجار البيت الشهري يقصد بمصاريف السکن

ة من األخير  ت هذهلکهرباء أيضا إذا کانوإستهالآك ل
البيت  ارجيألی هناك حد أقص. ضمن إيجار البيت

عتمد علی مکان سکنك في المقدار ي ، و المعترف به
  . النرويج

  
افية صالغير مجموع المداخيل  يقصد بالدخل المادي
  سقف علوي للدخل تم وضع. لجميع أفراد البيت

  
  
  
  

  
  

کرونة  30.000لألطفال أن يکسبوا  يمکن. اإلجمالي
يحسب المبلغ من ضمن أن في السنة کحد أقصی دون 

، )رأسمال(ثروة  إذا کان عندك. الدخل اإلجمالي
د تي تزيال ثروتكمن صافي % 16سيضاف ما يعادل 

  . اإلجمالي کرونة الی مجموع الدخل 250.000عن 
     

 باألخذ في الحسبان ساب الحصة الشخصيةتحإسيتم 
  . الدخل وعدد األفراد الذين يسکنون في البيت

  
حال کان هناك معاقون قواعد خاصة في  تسري
  .ن يسکنون في البيتيافعو

  
اإلعانة السکنية طلب  استمارةيمکنك الحصول علی 

 کما. باإلتصال بإدارة البلدية أو الحي حيث تسکن
: من هذا الموقع ةاأللکتروني يمکنك تنزيل االستمارة

www.husbanken.no .  
  

 أي نسخة مصدقة من عقد اإليجار أو قأن ترفيجب 
وثيقة أخری تثبت إستئجارك للمسکن وما هي قيمة 

کما يجب . اإلعانة السکنية طلب استمارةاإليجار مع 
الکهرباء من  ما إذا کانت الوثيقة المرفقة أن تبين

  .ضمن إيجار البيت أم ال
  

المتعلقة بالدخل  المعلومات اإلستحصال علیسيتم 
ن کقاطنين في المسکن واألشخاص المسجلي والثروة

بشکل اوتوماتيکي من السجالت الحکومية عند النظر 
هناك أشياء محددة لها أهمية  إذا کانت. في الطلب
من و ذلك، ينبغي عليك أن تتحقق من كطلببالنسبة ل

هذا . تصال بالبلديةباإلوذلك األشياء   کيفية توثيق هذه
نقص کبير في الدخل  طرأ إذا علی سبيل المثال ينطبق

آخر  مقارنة مع الدخل المذکور في )أو راتب التقاعد(
     . تخمين للضريبة

    
الی دائرة اإلعانة السکنية  الطلب استمارةرسل ت

bostøttekontoret مهلة . في البلدية حيث تسکن
من کل شهر، ) 14(تقديم الطلب هي الرابع عشر 

وعادة يتم البت في الطلب خالل فترة تقل عن شهر 
  .واحد

  
  
  
  
  

                          [arabisk] 

 حقائق حول اإلعانة السکنية الحکومية
 ةل القليليخادمة و الالمرتفعجارات أصحاب اإلیقدم الی مادي ی دعم -
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مقر . مستقلة هدفها رعاية مصالح األعضاءهي جمعية أهلية  Leieboerforeningenجمعية المستأجرين 

کعضو في الجمعية يمکنك الحصول علی المساعدة . أوسلو، ولکنه يغطي کامل النرويجمدينة في الجمعية موجود 
کل أنواع القضايا المتعلقة باإلستئجار بدءا من اإلستشارات البسيطة إلی المساعدة من قبل المحامي في بخصوص 
   .اإلخبارية، ولديها بوابة انترنت شاملة معدة خصيصا لألعضاء المعلومات والنشراتة تنشر الجمعي. المحاکم
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 :سب اإلعانة السکنيةتهکذا تح
 )المعتمد(  موافق عليهال إيجار البيت   1
 الحصة الشخصية –  2
 اإلعانة السکنية الشهرية = *% x 70المجموع  =  3
 ) البلديةتملكها إذا کان المستأجر يسکن في مساکن %  80 *(   
 
 

  1مثال 
حسب شهادة ضريبة (کرونة  180000الشخصي   دخلهيبلغ عزب يستأجر مسکن في مدينة أوسلو، شخص أ
  . کرونة في الشهر 8000  هکرونة وإيجار مسکن 200000   قدرهرأسماال  وعنده )الدخل

1   6750 
2  – 4730 
3  = 2020 x 70  %= 1414  مقدار اإلعانة السکنيةکرونة هو 
 

  2مثال 
اإلجمالي لألسرة   الدخليبلغ . أسرة تتکون من خمسة أفراد تستأجر مسکنا تابعا للبلدية في مدينة نامسوس

کرونة في  6000کرونة وتدفع  0  ولديها رأسمال قدره) حسب شهادة ضريبة الدخل(کرونة  205000
  . کإيجار المسکن الشهر

 1   5833 
2  – 2635 
      = 3198 x 80  % = 2558  مقدار اإلعانة السکنيةکرونة هو 
 

  3مثال 
الشخصي اإلجمالي للزوجين   الدخليبلغ . يستأجران مسکنا في مدينة الرفيكون عندهما طفل معاق زوجا

کرونة في  6000کرونة ويدفعان  0  رأسمال قدره ولديهما) حسب شهادة ضريبة الدخل(کرونة  220000
  .الشهر کإيجار المسکن

1   5583 

2  – 3260 
3  = 2323 x 70  %= 1626  مقدار اإلعانة السکنيةکرونة هو 

side 54



 

محسوس كرتے ہیں كہ كرایہ  بہت سے كرایے دار
ادا كرنے كے بعد زندگی كی باقی ضروریات كیلئے 

كافی پیسے نہیں بچتے۔ اس كی وجہ كرایے كی 
وظیفے كی كمی ہوتی ہے یا یہ دونوں /زیادتی یا آمدن

  وجوہ ایک ساته پائی جاتی ہیں۔
  

كی صورتحال ایسی ہے كہ آپ كا گزارا  اگر آپ
سے ہوتا ہے تو ممكن ہے آپ كو رہائشی بہت مشكل 

گرانٹ كا حق حاصل ہو۔ رہائشی گرانٹ مركزی 
حكومت كی ایک امدادی سكیم ہے جس كا مقصد 

رہائشی اخراجات كم كرنے میں مدد دینا ہے۔ رہائشی 
پنشن، كرایے اور گهر /گرانٹ كا حساب آپ كی آمدن

 میں رہنے والوں كی تعداد كی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔
گرانٹ ہر مہینے ادا كی جاتی ہے، بالعموم سیدهی 

  آپ كے اكاؤنٹ میں۔
  

اہم سے رہائشی گرانٹ میں  2009 یكم جوالئی
رہائشی  اصالحات ہو چكی ہیں۔ اگر ماضی میں

 نامنظور ہو چكی ہےگرانٹ كیلئے آپ كی درخواست 
تو ممكن ہے اب نئے اصولوں كے تحت آپ اس 

  سكیم سے فائدہ اٹها سكیں۔
  

سال ہو چكی ہے،  18جن كی عمر سب افراد وہ 
درخواست دے سكتے ہیں۔ اگر آپ خود، یا گهر میں 

سول /الزمی ملٹریرہنے واال كوئی اور شخص ،
رہے ہوں یا الولد طالبعلم ہوں تو  سروس انجام دے

رہائشی گرانٹ نہیں ملے گی۔ جو افراد كام كیلئے 
ہ دوباریعنی  attføring)(اہلیت حاصل كر رہے ہوں 
، ان كیلئے )بحالی وغیرہ كام شروع كرنے كیلئے

  علیحدہ اصول ہیں۔
  

ا ہو كہ آپ نے ایسا گهر كرایے پر لی ضروری ہے
  كی رہائشگاہ كے طور پر منظور ہو۔ جو پورے سال

  
آپ كا ماہانہ  رہائشی اخراجات كے زمرے میں

اگر یہ پہلے ہی  آتا ہے كرایہ، اور بجلی كا بل بهی
زیادہ سے زیادہ قابل قبول ۔ ہو كرایے میں شامل نہ

كرایے كی ایک حد مقرر ہوتی ہے جواس پر منحصر 
  ہے كہ آپ ملک كے كس حصے میں رہتے ہیں۔

  
گهر كے تمام افراد كی ٹیكس  آمدن كے زمرے میں

كٹنے سے پہلے كی مجموعی آمدن آتی ہے۔ زیادہ 
  سے زیادہ مجموعی آمدن كی ایک حد مقّرر ہے۔ اگر 

كرونر تک كماتے ہوں تو  30.000بچے ساالنہ 
اسے مجموعی آمدن میں شامل نہیں كیا جاۓ گا۔ 

سے زائد  250.000اگرآپ اثاثوں كے مالک ہوں تو 
  ٪ آمدن میں شمار كیا جاۓ گا۔16اثاثوں كا 

  
كے حساب  كی تعداد آمدن اور گهر میں رہنے والوں

كی رقم طے كی  (egenandel)سے ذاتی ادائیگی 
 جاۓ گی۔

 
رہتا ہو تو بچہ یا نوجوان كوئی معذور  میںاگر گهر 

  خاص اصولوں كا اطالق بهی ہوتا ہے۔
  

آپ كو اس  رہائشی گرانٹ كیلئے درخواست فارم
بی دیل سے رابطہ كر كے ملتا ہے جہاں آپ /بلدیہ

رہتے ہیں۔ الیكٹرانک درخواست فارم ڈاؤن لوڈ كرنے 
  ۔ usbanken.nowww.h: كا پتہ

  
رہائشی گرانٹ كی درخواست كے ساته مطلوبہ 

میں كرایہ نامہ كی قابل قبول كاپی شامل ہے  كاغذات
تصدیق پیش كریں كہ آپ /یا كوئی دوسرا ثبوت

كرایے كے گهر میں رہتے ہیں اور كتنا كرایہ ادا 
كرتے ہیں۔ یہ بهی پتہ چلنا چاہیئے كہ بجلی كا بل 

  كرایے میں شامل ہے یا نہیں۔
  

آمدن، اثاثہ جات، گهر كے رجسٹرڈ افراد وغیرہ كے 
درخواست پر كاروائی كے وقت  معلومات بارے میں

سركاری رجسٹروں سے حاصل كر لی جائیں گی۔ 
آپ كو بلدیہ سےپتہ كرنا چاہیئے كہ آیا كوئی خاص 

حاالت آپ كی درخواست كے سلسلے میں اہم ہیں 
اور ان كیلئے كیا ثبوت دیا جا سكتا ہے۔ مثال كے 
طور پر اگر ٹیكس كے گزشتہ حساب كے مقابلے 

چكی پنشن میں نمایاں كمی ہو /كی آمدن میں اب آپ
  ۔ہو
  

 bostøttekontoretاپنی رہائشی بلدیہ كے 
كو درخواست بهیجیں۔ ) رہائشی گرانٹ كے دفتر(

درخواستیں وصول كرنے كی آخری تاریخ ہر ماہ كی 
مہینے سے كم  1تاریخ ہوتی ہے اور بالعموم  14
  میں درخواست پر كاروائی مكمل ہو جاتی ہے۔ مّدت

 
 
 

 
  
  

                          [urdu] 

 مركزی حكومت كی رہائشی گرانٹ كے بارے میں
 ک سكیم جن كا كرایہ زیادہ ہے اور آمدن كمآپ كی مدد كیلئے ای  –
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Leieboerforeningen )ایک پرائیویٹ اور خود مختار تنظیم ہے جو اپنے ممبران كے ) كرایے داروں كی انجمن

مفادات كیلئے كام كرتی ہے۔ انجمن كا دفتر اوسلو میں ہے لیكن یہ پورے ملک كیلئے ہے۔ ممبر كی حیثیت سے آپ كو 
سادہ مشورہ دركار ہو یا عدالت میں وكیل كی مدد كی  كرایے سے متعلق تمام معامالت میں مدد مل سكتی ہے خواہ

ضرورت ہو۔ انجمن معلوماتی مواد اور نیوزلیٹر شائع كرتی ہے اور اپنے ممبران كیلئے ایک وسیع انٹرنیٹ پورٹل بهی 
  فراہم كرتی ہے۔

  

 
 
 

Leieboerforeningen  
Hausmannsgate 19 ‐ 0182 Oslo 
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 :رہائشی گرانٹ اس طرح شمار كی جاتی ہے

 قابل قبول كرایہ    1 
 ذاتی ادائیگی –    2

  ماہانہ رہائشی گرانٹ= ٪ x 70حاصل  =   3 
 )٪80بلدیہ كے ملكیتی كرایے كے گهروں میں *(          

 
 
 

 1مثال 
ٹیكس سرٹیفكیٹ ( 000 180ہے جس كی شخصی آمدن ایک غیر شادی شدہ آدمی اوسلو میں رہتا 

  ہے۔ -,000 8اور ماہوار كرایہ  000 200، اثاثے )كے مطابق
1    .     6 750    
2    –  4 730     
3    =  2 020     x 80 ٪=  414 1رہائشی گرانٹ كی رقم  
 

  2مثال 
ان میں رہتا ہے اور گهرانے میں بلدیہ كے ملكیتی كرایے كے مك  Namsosپانچ افراد كا گهرانہ

 ہے۔ -,000 6اور ماہوار كرایہ  0، اثاثے )ٹیكس سرٹیفكیٹ كے مطابق(  000 205كی آمدن 
1    5 833 
2   –  2 635 
3   =  3 198  x 80 ٪ = 558 2رہائشی گرانٹ كی رقم 
  

 3مثال 
اور ان كی  میں كرایے كے مكان میں رہتے ہیں  Larvikایک میاں بیوی اپنے معذور بچے كے ساته

 000 6 اور ماانہ كرایہ  0، اثاثے )ٹیكس سرٹیفكیٹ كے مطابق( 000 220مجموعی شخصی آمدن 
 ہے۔

1   5 583 

2 –  3 260 
3 = 2 323      x70 ٪ =626 1رہائشی گرانٹ كی رقم  
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�0 rettigheter & plikter

Statlig bostøtte
Lave inntekt + høy husleie = bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som adminis-
treres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen 
er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til 
å etablere seg og å bli boende i en trygg og god bolig.

I de fleste kommuner er det boligkontoret, sosialkontoret 
eller NAV-kontoret som fungerer som bostøtte-kontor. Det 
er bostøtte-kontoret som skal ta imot søknaden og svare på 
spørsmål om ordningen.

Hvem kan søke

Alle som har fylt 18 år kan søke om bostøtte (unntak om 
man selv eller en annen i husstanden avtjener førstegangs/si-
viltjeneste eller er student uten barn). Deltakere program for 
arbeidskvalifisering, f.eks. yrkesrettet attføring, kan søke bostøtte. 
Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke 
retten til bostøtte.

Hvordan beregnes bostøtte

Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter 
som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Leier du bolig er 
det husleien som er boutgift. Godkjente boutgifter kan ikke 
overstige et fastsatt boutgiftstak. Dette varierer fra ulike typer 
kommuner. 

Avhengig av inntekten din må du betale en del av boutgiftene 
selv – egenandel. Regnstykket for utbetaling av boutgifter ser 
slik ut:

  Godkjente boutgifter 
–  Egenandel 
=  Sum x 70 %* = Bostøtte 
(*80 % for beboere i kommunale utleieboliger) 

Barn i husstanden kan ha en inntekt på inntil kr 30 000 per 
år før den tas med i bostøtteberegningen.

>

>

>

>

>

>

side 59



��rettigheter & plikter

Øvre inntektsgrenser

Det er fastsatt øvre inntektsgrenser for husstanden, avhengig 
av bl.a. antall husstandsmedlemmer. Dette betyr at uansett hvor 
høye boutgifter husstanden din måtte ha, vil du ikke få bostøtte 
dersom inntekten er over øvre inntektsgrense. 

Refusjon av bostøtte til kommunen

Kommunen kan kreve å få bostøtten utbetalt dersom den har 
ytt sosial stønad eller har gitt lån/ tilskudd til dekning av bout-
gifter. Forutsetningen er da at søker har samtykket i dette. 

Utbetaling av bostøtten skjer hver måned

Du kan beregne bostøtte på internettsidene til Husbanken, 
www.husbanken.no

Leieboerforeningen kan også hjelpe deg med mer informa-
sjon om bostøtte.

>

>

>

>
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FAKTA
om husleieloven mv 

Statlig 
 bostøtte 

Bostøtte er en statlig økonomisk 
støtteordning som administreres 
av Husbanken og kommunene. 
Formålet med ordningen er 
å hjelpe husstander med lave 
inntekter og høye boutgifter til å 
etablere seg og å bli boende i en 
trygg og god bolig.

I de fleste kommuner er det 
boligkontoret, sosialkontoret 
eller NAV-kontoret som fungerer 
som bostøtte-kontor. Det er 
bostøtte-kontoret som skal ta imot 
søknaden og svare på spørsmål om 
ordningen.

Hvem kan søke 
Alle som har fylt 18 år kan 
søke om bostøtte (unntak 
om man selv eller en annen i 
husstanden avtjener førstegangs/
siviltjeneste eller er student uten 
barn). Deltakere i program for 
arbeidskvalifisering, for eksempel 
yrkesrettet attføring, kan likevel 
søke bostøtte. Foreldre som bor 
sammen med barn som studerer, 
mister heller ikke retten til 
bostøtte.
Boligen må våre godkjent som 
helårsbolig. 

Hvordan beregnes bostøtte 
Det er forholdet mellom 
husstandens inntekter og 
boutgifter som avgjør om det blir 
innvilget bostøtte. Leier du bolig 
er det husleien som er boutgift. 
Godkjente boutgifter kan ikke 
overstige et fastsatt boutgiftstak. 
Det er fem ulike geografiske 
boutgiftsområder.

Avhengig av inntekten din må 

du betale en del av boutgiftene 
selv – egenandel. Regnstykket for 
utbetaling av boutgifter ser slik ut: 
   
 Godkjente boutgifter 
–  Egenandel 
=  Sum x 70 %* = Bostøtte 
(*80 % for beboere i kommunale 
utleieboliger) 

Barn i husstanden kan ha en 
inntekt på inntil kr  
30 000 per år før den tas med i 
bostøtteberegningen.

Det gjelder særskilte regler om det 
bor unge uføre i boligen.

Øvre inntektsgrenser 
Det er fastsatt øvre inntektsgrenser 
for husstanden, avhengig av bl.a. 
antall husstandsmedlemmer. 
Dette betyr at uansett hvor 
høye boutgifter husstanden din 
måtte ha, vil du ikke få bostøtte 
dersom inntekten er over øvre 
inntektsgrense.

Refusjon til kommunen 
Kommunen kan kreve å få 
bostøtten utbetalt dersom den har 
ytt sosial stønad eller har gitt lån/ 
tilskudd til dekning av boutgifter. 
Forutsetningen er da at søker har 
samtykket i dette. Utbetaling av 
bostøtten skjer hver måned
 
Søknadsskjema for bostøtte får du 
ved å henvende deg til kommunen/
bydelen du bor i. 

Som vedlegg til søknaden om 
bostøtte må du legge ved en gyldig 
kopi av leiekontrakten eller annen 
dokumentasjon/bekreftelse på at 

du leier boligen og husleien stør-
relse. Det må framgå om strøm er 
inkludert i husleien eller ikke. 

Inntektsopplysninger
Opplysninger om inntekt, formue, 
personer registrert i boligen etc. vil 
automatisk bli hentet fra offentlige 
registre når søknaden behandles. 
Er det særskilte forhold som har 
betydning for søknaden, bør du 
sjekke med kommunen om og 
hvordan dette skal dokumenteres. 
Dette gjelder for eksempel dersom 
inntekt/pensjon er vesentlig redu-
sert i forhold til siste tilgjengelige 
skattelikning.

Søknaden sendes til bostøttekon-
toret i den kommunen du bor i. 
Søknadsfristen er den 14. i hver 
måned, og søknaden skal normalt 
bli behandlet på under 1 måned.
 
Du kan enkelt og raskt gjøre et 
overslag om du vil få bostøtte 
eller ikke ved å gå til Husbankens 
hjemmesider og prøve 
bostøttekalkulatoren.

Du finner flere artikler om bostøtte 
på Leieboerforeningens nettsider, 
og du kan også kontakte oss for 
mer informasjon og bistand. 

Leieboerforeningen  
 

C. J. Hambros plass 5  - 0164 Oslo - tlf 24149100 - faks 24149101 - mail lbf@lbf.no - www.leieboerforeningen.no

(faktaark nr 21)

Lav inntekt og høy husleie kan utløse rett til bostøtte
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FAKTA
om leieboerforeningen 

Leieboerforeningen  
 

C. J. Hambros plass 5  - 0164 Oslo - tlf 24149100 - faks 24149101 - mail lbf@lbf.no - www.leieboerforeningen.no

Ansvar for feil og mangler1. 
Husleieretten på 1-2-32. 
Utleiers adgang til å gjøre endringer 3. 
Dyrehold4. 
Husstandsutvidelse5. 
Oppsigelse av leiekontrakt6. 
Utleiers adgang til boligen7. 
Forbud mot gebyrer mv8. 
Fremleie i borettslag9. 
Fornyelse av leieavtale10. 
Oppussing som leiebetaling11. 

Gebyr for depositumskonto12. 
Huskeliste for nye leieforhold13. 
Fremleie i leieforhold14. 
Eigarskifte15. 
Leieregulering16. 
Partenes ansvar ved brudd på avtale17. 
Utleie til spesielle boligformål18. 
Utkastelse - rett og galt19. 
Om leieboers betalingsplikt20. 
Statlig bostøtte21. 

Leieboerforeningens serie med faktablad består av følgende tema:

Faktaarkene koster kr 10/20,- pr stk. Minstebestilling ved utsendelse er 5 stk. Medlemmer i 
Leieboerforeningen betaler halv pris ved utsendelse. Elektronisk versjon er gratis for medlemmer.

I Norge finnes mer enn 400.000 leieboliger og over 3⁄4 million leieboere. De fleste leier fordi det 
er praktisk og fornuftig – om ikke annet så for en periode i livet. De fleste leieforhold løper uten 
større problemer. Men av og til oppstår situasjoner hvor man blir mer usikker? Hva er lov og rett? 
Hva er mine rettigheter i forhold til leieavtalen og husleieloven? 

Leieboerforeningen erfarer at en del utleiere spekulerer i at leieboerne ikke kjenner sine 
rettigheter. Ofte går leieboerne ut som den tapende part fordi de ikke kjenner til de regler som 
gjelder. 

Som medlemsorganisasjon jobber vi for at våre medlemmer skal bo tryggere. Våre 
saksbehandlere er utdannede jurister/advokater og hjelper deg så dine rettigheter blir respektert 
og ivaretatt mens du leier. 

Leieboerforeningen ble stiftet i 1933 og har to ansatte advokater i tillegg til juridiske 
saksbehandlere. Foreningen har 4.000 medlemmer - også andelseiere, selveiere og noen private 
utleiere. I løpet av et år bistår vi i mer enn 1.500 saker. De fleste av disse blir løst på en rask og 
rimelig måte for våre medlemmer. Om nødvendig fører vi også saker for domstolen.   

De fleste av våre medlemmer bor i det sentrale østlandsområdet – men foreningen 
har medlemmer over hele landet. De siste årene har foreningens Internettsider www.
leieboerforeningen.no blitt en stor suksess. Foreningen legger store ressurser i å videreutvikle 
websidene så de skal bli mer funksjonelle.

Leieboerforeningen holder åpent mandag – fredag: 10.00 – 14.00

Ønsker du å bli medlem, eller trenger du mer informasjon kan du besøke oss på Internett www.
lbf.no eller kontakte Leieboerforeningen, C. J. Hambros plass 5 - 0164 Oslo tlf 24 14 91 00 -  
faks 24 14 91 01 epost lbf@lbf.no   
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: Parter

	 Utleier
Navn	 Tlf

Adresse	

Pnr/sted	 Mail	

 Utleiers	flm.
Navn	 Tlf

Adresse

Pnr/sted	 Mail	 	 	

Leier
Navn	 Tlf		

Mail	 	

: Leieforholdet gjelder

Adresse	

											ant	rom	+						kjøkken	+						bad	+						kjellerbod/utebod	+						loftsbod/innebod	+						garasje

Dessuten	bruksrett	til	

Leieforholdet	er						umøblert	eller						møblert.										Inventarliste	vedlagt.

Denne kontrakten gjelder (OBS:	Punkt	3	og	4	gir	leieboer	færre	rettigheter	enn	ved	leie	av	annen	bolig):

					1.	Lofts-	eller	sokkelbolig	i	enebolig	eller	bolig	i	tomannsbolig,	hvor	utleier	bor	i	samme	hus.

					2.	Ett	enkelt	beboelsesrom	med	adgang	til	en	annens	bolig	(hybel).

					3.	Bolig	som	utleier	selv	har	brukt	som	egen	bolig,	og	som	han	skal	ta	i	bruk	selv	som	egen	bolig	etter		

									et	midlertid	fravær	på	inntil	fem	år.	

					4.	Tjenestebolig,	leierett	med	grunnlag	i	arbeidsavtale.	

					5.	Annen	bolig

: Betaling

Husleie	kr																															per	måned	betales	forskuddsvis	med	forfall	den																					i	hver	måned.

Beløpet	betales	til	kontonummer																																																															første	gang	den

Utgifter	til	elektrisitet	er					

				Inkludert	i	leien	eller	

				Betales	a	konto	av	leier	med	kr																														per	måned	eller	

				Leier	oppretter	eget	abonnement.

				

Utgifter	til	brensel	er	

				Inkludert	i	leien	eller

				Betales	a	konto	av	leier	med	kr																														per	måned	eller 

				Leier	oppretter	eget	abonnement.

				

Utgifter	til	vann og avløp	etter	målt	forbruk,	er	

					inkludert	i	leien	eller

				betales	a	konto	av	leier	med	kr																														per	måned.	

Totalsum	a	konto	beløp	kr																													.	Avregning	foretas	en	gang	i	året,	og	ved	leieforholdets	opphør.	

: Regulering av leien
Hver	av	partene	kan,	med	en	måneds	skriftlig	varsel,	kreve	leien	regulert	i	takt	med	endringene	i	konsumprisin-
deksen	i	tiden	etter	siste	leiefastsettelse.	Regulering	kan	ikke	skje	oftere	enn	en	gang	per	år.	Utgangspunktet	
for	første	års	regulering,	er	konsumprisindeksen	ved	kontraktsinngåelsen.	Dersom	leieforholdet	varer	i	minst	to	
år	og	seks	måneder	uten	annen	leieregulering	enn	etter	konsumprisindeksen,	kan	begge	parter	med	seks	må-
neders	skriftlig	varsel,	kreve	at	leien	blir	satt	til	gjengs	leie.	Ved	leiefastsettelsen	skal	det	gjøres	fradrag	for	den	
del	av	leieverdien	som	skyldes	leiers	forbedringer	og	innsats.	Ved	uenighet	kan	hver	av	partene	kreve	at	leien	
fastsettes	av	en	takstnemd	oppnevnt	av	retten.

1 / 2  2 / 2
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: Depositum/garanti
Leier						skal	eller						skal	ikke	deponere	et	beløp	til	sikkerhet	for	skyldig	leie,	skader	på	boligen,	utgifter	ved	

fravikelse	og	for	andre	krav	som	reiser	seg	av	leieavtalen.

Avtalt	depositumsbeløp/garantibeløp	er	kr

Ved	depositum:
Beløpet	settes	på	rentebærende	sperret	depositumskonto	i	bank	

på	kontonummer

Ved	garanti:
Garantierklæring	utstedt	av																																																																																											vedlegges	avtalen.

: Leieforholdets varighet

Leieforholdet	starter																														(dato)	og

  a) Kan	sies	opp	av						leier	eller					begge	parter	med																				måneders	frist	til	fraflytning	eller 	

  b) Opphører	uten	oppsigelse	den																													(dato).	Leieforholdet	kan	i	leieperioden	sies	opp	av		

											leier	eller					begge	parter	med																			måneders	frist	til	fraflytning	eller

  c) Opphører	uten	oppsigelse	den																														(dato).	Leieforholdet	kan	i	leieperioden	ikke	sies	opp	

av	noen	av	partene

For	tidsbestemt	kontrakt	under	tre	år	begrunnes	tidsbegrensningen	slik:	

: Vedlikeholdsplikt
Utleier	plikter	i	leietiden	å	holde	utleid	husrom	og	eiendommen	for	øvrig	i	den	stand	som	leieren	har	krav	på	
etter	husleielovens	kapittel	2.	Leieren	plikter	å	vedlikeholde	dørlåser,	kraner,	vannklosetter,	elektriske	kon-
takter	og	brytere,	varmtvannsbeholdere	og	inventar	og	utstyr	i	husrommet	som	ikke	er	en	del	av	den	faste	
eiendommen.	Leieren	plikter	også	å	foreta	nødvendig	funksjonskontroll,	rengjøring,	batteriskift,	testing	og	lig-
nende	av	røykvarsler	og	brannslukkingsutstyr.	Må	gjenstander	som	tilhører	utleieren	skiftes	ut,	påhviler	dette	
utleieren	hvis	annet	ikke	er	avtalt.	Utbedring	av	tilfeldig	skade	regnes	ikke	som	vedlikehold.	

: Utkastelsesklausul
a)	Leieren	vedtar	at	utkastelse	kan	kreves	hvis	leien	eller	avtalte	tilleggsytelser	ikke	blir	betalt	innen	14	da-
ger	etter	at	skriftlig	varsel	etter	tvangsfullbyrdelsesloven	§	4-18	er	sendt	etter	forfallsdag,	jf	samme	lovs		
§	13-2,	tredje	ledd	a.	I	varselet	skal	det	stå	at	utkastelse	vil	bli	begjært	dersom	kravet	ikke	blir	oppfylt,	samt	
at	utkastelse	kan	unngås	dersom	leien	med	renter	og	omkostninger	blir	betalt	før	utkastelsen	gjennomføres.

b)	Leieren	vedtar	at	tvangsfravikelse	kan	kreves	når	leietiden	er	løpt	ut,	jf	tvangsfullbyrdelsesloven	§13-2		
tredje	ledd	b.

: Varsel til sosialtjenesten
Om	det	oppstår	grunnlag	for	å	begjære	utkastelse	kan	utleier	sende	skriftlig	varsel	til	sosialtjenesten	i	kom-

munen.					Leier	reserverer	seg	mot	at	utleier	kan	sende	varsel	til	sosialtjenesten.

: For øvrig gjelder husleieloven av 23 mars 1999 for leieforholdet
 
: Særlig bestemmelser (Ved	behov	for	mer	plass,	bruk	evt	eget	ark)

  
Underskrifter:

				Sted/dato	 	 	 	 	 	 	 	Sted/dato

Underskrift	utleier		 	 	 	 	 	 	 	 							Underskrift	leieboer
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Fravikelighet 
Husleieloven kan ikke fravikes til skade for leieren med 
 mindre det fremgår av den enkelte paragraf.

Overlevering 
Overlevering er skjedd når leieren har fått nøkler og ad-
komst til boligen. Boligen med tilbehør skal være ryddet, 
rengjort og i vanlig god stand, hvis ikke annet er avtalt. 
Oppdager leieren mangler, må han melde fra til utleieren 
innen rimelig tid.

Depositum 
Depositumet skal settes på sperret depositumskonto med 
vanlige rentevilkår i finansinstitusjon. Utleier skal betale for 
opprettelsen av kontoen. Depositum, garanti eller begge 
til sammen kan ikke overstige summen av seks måneders 
leie. Leieren kan kreve opptjente renter utbetalt. Når leiefor-
holdet er slutt, kan hver av partene kreve utbetaling av det 
deponerte beløpet i samsvar med den annen parts skriftlige 
samtykke, rettskraftig dom eller annen rettsavgjørelse som 
har virkning som rettskraftig dom. Krever leieren utbetaling 
av depositum, skal banken skriftlig varsle utleier om kravet 
og opplyse om at beløpet utbetales til leier hvis utleier ikke 
innen fem uker etter at varselet ble mottatt dokumenterer 
å ha reist søksmål. Mottar banken ikke slik dokumentasjon 
innen fristen, skal beløpet utbetales til leier. Det samme 
gjelder om utleier krever utbetaling av depositumet. 

Opptak i husstand 
Leieren har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller 
samboer, sine egne, ektefellens eller samboerens slektnin-
ger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Opptak 
av andre personer i husstanden krever godkjenning fra 
utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom vedkom-
mende persons forhold gir saklig grunn til det eller leilig-
heten blir klart overbefolket.

Framleie 
Leier av bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en 
del av boligen. Leieren kan også framleie med godkjennel-
se fra utleieren i inntil to år ved midlertidig fravær på grunn 
av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre 
tungtveiende grunner. I begge tilfeller må eieren ha utleie-
rens godkjenning, men utleier kan bare nekte framleie hvis 
framleierens forhold gir saklig grunn til det eller leiligheten 
blir klart overbefolket.

Leieforholdets varighet 
1.  Tidsbestemte leieavtaler 
Partene velger om man ønsker å ha oppsigelsesadgang 
i tidsbestemte avtaler. Om man ikke har oppsigelsesad-
gang skal leier skriftlig opplyses om dette ved inngåelsen 
av leieavtalen. En leieavtale som er inngått for bestemt 
tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte 
leietid. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter 
utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har 
oppfordret leieren til å flytte, går leieavtalen over til å være 
tidsubestemt. Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt 
leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan 
likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkel-
bolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor 
i samme hus. Bestemmelsene om minstetid kan fravikes 
dersom husrommet skal brukes av utleieren selv eller noen 
i hans husstand, eller utleieren har en annen saklig grunn 
for tidsbegrensningen. Er tidsbestemt leieavtale inngått i 
strid med husleieloven §  9-3, skal avtalen anses som tids-
ubestemt.

2. Tidsubestemte Ieieavtaler 
En tidsubestemt leieavtale kan bare sies opp av utleieren 
dersom 
a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller 

noen som hører til hus-
standen, 
b) riving eller ombyg-
ging av eiendommen 
gjør at husrommet må 
fravikes,  
c) leieren har mislig-
holdt leieavtalen, eller 
d) det foreligger en an-
nen saklig grunn til å si 
opp leieavtalen.

Tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der lei-
eren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig, kan 
sies opp av utleieren uten hinder av disse bestemmelsene.

Oppsigelse 
Det kan fritt avtales hvor lang oppsigelsestiden skal være. 
Hvis ingenting er avtalt for tidsubestemte leieforhold, er 
oppsigelsestiden tre måneder, til opphør ved utløpet av en 
kalendermåned. For leieavtale om enkelt beboelsesrom der 
leieren har adgang til en annens bolig, er oppsigelsesfristen 
en måned hvis ikke annet er avtalt.

Utleierens oppsigelse skal være skriftlig, begrunnet og 
opplyse at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen 
en måned etter at oppsigelsen er mottatt. I oppsigelsen skal 
det også opplyses at dersom eieren ikke protesterer innen 
fristen, taper leieren sin rett til å bestride oppsigelsen. En 
oppsigelse som ikke oppfyller disse kravene, er ugyldig. 
Kravene gjelder likevel ikke for tidsubestemt avtale om 
enkelt beboelsesrom der leieren har adgang til en annens 
bolig.

Hvis leieren protesterer innen en  måned etter at oppsigel-
sen er mottatt, faller oppsigelsen bort dersom ikke utleieren 
reiser søksmål mot leieren innen tre måneder etter at 
leierens frist løp ut.

Leieforholdets opphør 
Når leieforholdet er slutt, skal leieren overlevere leieobjektet 
til utleieren i samme stand som ved overtagelsen, bortsett 
fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og 
mangler det påhviler utleieren å utbedre. Leieren erstatter 
skader han har ansvaret for. Utleier må påberope mangler 
som han vil gjøre gjeldende overfor leier innen rimelig tid 
etter at leieforholdet er slutt.

Varsel til sosialtjenesten 
Når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet 
kan utleier, dersom det er grunn til det, sende skriftlig varsel 
til sosialtjenesten i kommunen om misligholdet. En eventu-
ell begjæring om tvangsfravikelse bør tidligst fremsettes for 
namsmyndigheten to uker etter at skriftlig varsel er sendt til 
sosialtjenesten. Utleier kan gi andre fullmakt til å sende slikt 
varsel. Leier kan i skriftlig melding til utleier reservere seg 
mot at slikt varsel blir sendt til sosialtjenesten.

Utleier skal senest samtidig med oversendelse av varsel 
til sosialtjenesten i kommunen sende kopi av varselet eller 
annen melding om innholdet til leier. 

Statlig bostøtte 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som admi-
nistreres av Husbanken og kommunene. Hensikten er å 
hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å 
etablere seg og å bli boende i en trygg og god bolig. Det er 
kommunene som tar imot søknader og svarer på spørsmål 
om ordningen. Utbetaling av bostøtten skjer hver måned. 
Du kan selv beregne om du har krav på bostøtte på inter-
nettsidene til Husbanken, www.husbanken.no. Leieboerfo-
reningen kan også hjelpe deg med mer informasjon.

Hva	sier	loven?
leieboerforeningens håndbok i husleierett

2009

&
ved leie av bolig

Les	om	dine	rettigheter	og		
plikter	i	Leieboerforeningens	

Håndbok i husleierett.
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Vedlegg 13: 
 
Oversikt zett‐linker
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Artikler på Leieboerforeningens nettsider og som alle utleieannonser på 
Zett er ekslusivt linket opp til.  
 
Tallene i parantes viser antall sidevisninger av artikkelen i 2010.  
 
 

• Verdt å vite om leiebetaling og leiejustering (765) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22101  
 

• Verdt å vite om bofellesskap (1986) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22098  
 

• Verdt å vite om oppussing som betaling av husleie (1044) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22099  
 

• Verdt å vite om feil og mangler i leieboligen (553) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22100  
 

• Verdt å vite om gebyrer (291)  
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22103  
 

• Verdt å vite om bolig-CV (988) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22105  
 

• Verdt å vite om utleie i borettslag (2624) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22106  
 

• Verdt å vite om depositum og garanti (5342) 
Link: http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=22104  
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dir. tlf: 23 15 74 10 / faks: 23 15 74 01 / mail la@lbf.no  

 
 
 
 
 
OKL 
Nordkappgata 21  
0479  Oslo    Oslo, dd.mm.åååå  
   
 
 
 

 

VEDR.: TILBUD OM ORIENTERINGSMØTE OM STATLIG BOSTØTTE 

 

1 juli 2009 ble det gjennomført flere endringer i regelverket for den statlige bostøtten og som medførte 
at flere kan søke og motta bostøtte. Bostøtte skal bidra til å redusere lavinntektshusholdningers 
bokostnader og ordningen er behovsprøvd.  

Det ble anslått at endringene i regelverket ville medføre at ca 50.000 flere ville kunne få bostøtte. 
Foreløpig tall viser at det er ca 25.000 flere som mottar bostøtte sammenliknet med i juni i fjor, m.a.o. 
at det er et betydelig underforbruk.  

 

Leieboerforeningen samarbeider med Husbanken om å øke kunnskapen og utbredelsen av bostøtte. 
Blant annet har vi laget en egen brosjyre om bostøtte for leieboere på norsk, engelsk og urdu. 
Somalisk og arabisk versjon er under utarbeidelse. På våre nettsider www.leieboerforeningen.no 
finnes det også en egen bostøttemodul med informasjon. 

 

For å spre kunnskap om bostøtte tilbyr Leieboerforeningen å holde korte orienteringsmøter for 
organisasjoner og andre som har kontakt med potensielle brukere av bostøtte. På orienteringsmøtet gir 
vi en kort gjennomgang av ordningen, hvem som er berettiget til bostøtte og hvordan man enkelt kan 
foreta beregninger over støtten og størrelsen på denne m.v. Vi kan også tilby en artikkel som fritt kan 
benyttes i medlemsblad, på internett mv.  

Orienteringsmøtene er først og fremst tenkt for ansatte/frivillige i organisasjonene, men vi kan også 
delta i andre fora dersom det er av interesse. Møtene vil ta ca 30 minutter, kan gjennomføres på dag 
eller kveldstid, og er uten kostnader dersom møtene holdes i Oslo og omegn.  

 

Dersom OKL er interessert i at Leieboerforeningen skal orientere mer om statlig bostøtte kan 
undertegnede kontaktes.  

  
 

Med vennlig hilsen 

Lars Aasen 
daglig leder 
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Statlig bostøtte 
for husstander med lav inntekter og høye boutgifter

Lars Aasen
Leieboerforeningen

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for 
personer og husstander med høye boutgifter og lave 
inntekter. 
1 juli 2009 ble bostøtten forenklet og utvidet til å 
omfatte mange flere. 
Bostøtte gis til både leieboer og til eieboere – men 
man må søke om å få bli omfattet av ordningen. 
I dag bare bostøtte til leieboere.

Bostøtte

Det er antatt at det er et 
betydelig underforbruk av 
bostøtte.
Dette gjelder særlig 
leieboere i privat sektor
Leieboerforeningen 
samarbeider med 
Husbanken om flere ulike 
informasjonstiltak 
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Hvem kan få bostøtte?

Alle over 18 år
- unntatt studenter uten barn 
- unntatt personer i militæret 

Under 18 år og har egne barn
Student uten barn om studiet er et ledd i 
arbeidskvalifisering

Krav til husstanden og boligen

Alle som bor i boligen må være registrert i 
folkeregisteret
Vedtak om evt trygdeytelser må være fattet 
Boligen må være godkjent som helårsbolig; 
en selvstendig bolig med egen inngang, 
bad/toalett og kjøkkenfunksjon. Kan gis 
dispensasjon fra kravene. 

Hvordan søke bostøtte?

Nye søknader om bostøtte behandles 
fortløpende. 
Søknadsfrist er den 14. i hver måned
Søknad sendes kommune/bydel
Utbetaling av bostøtte ca den 10. i hver 
måned

side 75



3

Dokumentasjon til søknad

Dokumentasjon på husleien – f.eks. 
leiekontrakt/framleiekontrakt/kvitteringer
Er oppvarming inkludert?
(I borettslag: felleskostnader og lån
I selveid bolig. Eiendomsskatt / festeavgift mm)
Mange opplysninger skjer via datafangst i 
offentlige registre (for eksempel  pensjon/stønad, 
statens lånekasse, boliglån, inntekts- og 
formuesopplysninger, utbetalinger etter lov om 
sosiale tjenester

Plikt til å opplyse om endringer

Inntektsendringer opp eller ned
Flytting (må søke på nytt)
Ved gale eller uriktige opplysninger kan man 
få tilbakebetalingskrav

Slik beregnes bostøtten

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

Godkjente boutgifter (øvre og nedre grense)

- Egenandel 
= Sum x 70 %* = bostøtte
* 80 % i kommunale sosiale utleieboliger – 1) kommunen selv eier og leier 

ut eller 2) boliger kommunen leier inn for videreutleie
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Boutgiftstaket 2010

70000/583367000/558364000/533361000/5083Alle andre kommuner

80000/666777000/641774000/616771000/5917
Kristiansand, Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Oppegård, 
Asker, Nesodden, Sola og Sandnes

85000/708382000/683379000/658376000/6333Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum

90000/750087000/725084000/700081000/6750Oslo

4 personer
pr år/mnd

3 personer
pr år/mnd

2 personer
pr år/mnd

1 person
pr år/mndregion

• Ved funksjonshemming og spesialtilpasset bolig  økes boutgiftstaket 
med 3000 på hvert trinn. Gjelder bare dersom funksjonshemming gjør 
at man har behov for en større og dyrere spesialtilpasset bolig enn man 
ellers ville hatt.

Egenandelen

Alle husstander får trukket fra 15 000 kroner per år 
fra boutgiftene som blir tatt med i beregningen.
For inntekter over 90 000 kr blir det i tillegg trukket 
17 % av den inntekten som overstiger 90 000 kr.
For inntekter over 131 000 kr kommer i tillegg et 
trekk som blir regnet av hele inntekten. Det blir  
regnet 0,3% av en inntekt på 131 001 kr, deretter 
øker dette tillegget med 0,3% for hver 1 000 kr mer 
i inntekt.

Inntektsgrenser

Ingen bostøtte dersom husstandens totale inntekt overstiger 
inntektsgrensen. Den øvre inntektsgrensen beregnes 
maskinelt. 
Inntektsgrunnlaget kan bestå av flere elementer. Noe 
innhentes maskinelt, mens andre må søker opplyse.
Samlet inntekt for hele husstanden.

Ligningsinntekt - innhentes automatisk
Barns inntekt - innhentes automatisk.
Formuetillegg - innhentes automatisk
Skattefri inntekt fra utleie - må oppgis av søker
Utenlandsk inntekt og/eller formue - må oppgis av søker
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Formue

Et formuetillegg kan påplusses inntekten i 
husstanden.
Formue: Netto formue (brutto formue minus gjeld) 
etter siste skatteligning
Formuetillegget er 16% av netto formue fratrukket 
et fribeløp. 
Fribeløp leid bolig = 250.000 kr
Fribeløp  eid bolig =  500 000 kr

Ung Ufør

Ung ufør, (jf folketrygdl §§ 3-21 og 3-22), 
har en gunstigere beregning av egenandelen. 
Personer som har tidsbegrenset uførestønad, 
attføringspenger, rehabiliteringspenger mv 
med status ung ufør, har ikke rett til samme 
gunstige beregning av bostøtte.

Klage på vedtak

Skriftlig begrunnet klage og ev. 
dokumentasjon sendes kommunen/bydelen 
senest 3 uker etter vedtak.
Husbanken behandler klagene.
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Utbetaling til kommunen

Bostøtte kan utbetales til kommunen om 
kommunen har gitt støtte til å dekke boutgiftene.
Det skal foreligge en avtale om dette - egen avtale 
eller som en del av et vedtak om sosial stønad.
Kommunen skal gi søker en avregning, der det 
fremkommer hva søker har mottatt i bostøtte og hva 
søker har mottatt i støtte fra kommunen. Ev. 
overskytende beløp skal utbetales søker.
Dersom bostøttemottaker ikke samtykker kan 
kommunen likevel kreve bostøtten utbetalt til seg.

www.husbanken.no

Husstand
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Boutgifter

Resultat 

Resultat 2
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Resultat 3
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Til  
Pensjonistforbundet 
Leieboerforeningen 
NBBL 
KS 
SAFO 
FFO 
KRD 
Husbanken 
 
        10. August 2010 

Referansegruppe – evaluering av endring i bostøtten 
Fafo og NOVA har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere den boligpolitiske effekten av endringene i 

bostøtteordningen og fortsatte forbedringsmuligheter.  I den anledning vil vi gjerne invitere dere til å 

delta i en referansegruppe for prosjektet.   

Evalueringen vil bli basert på analyse av ulike foreliggende datakilder, men også en egen casestudie i et 

utvalg kommuner.  Analysene skal belyse virkninger av bostøttereglene for enkelhustander, politisk 

måloppnåelse og administrative konsekvenser. Vi skal videre se på virkninger av endring i bostøtteregler 

på bruk og etablering av kommunale utleieboliger, på kommunens arbeid for å bekjempe bostedsløshet 

og på interaksjonen mellom Husbankens ulike virkemidler rettet mot boligetablering, samt på 

kommunalt forvaltningsarbeid.  

Prosjektet skal gjennomføres i høst og avsluttes desember 2010. Vi vil gjerne invitere dere til ett møte 

nå, samt ett møte i november for å presentere foreløpige resultater.  

Første møte avholdes: onsdag 25. august kl. 0900 – 1100. Møtet holdes i Fafos lokaler, Borggt. 2 B. på 

Grønland (vis a vis Politihuset).  

Temaet for dette første møtet vil være utformingen av prosjektet, datatilgang, utvalg av kommuner for 

casestudien samt temaer til intervjuguidene med ulike aktører i kommune. 

Vi håper dere har anledning til å delta. Gi gjerne en tilbakemelding så raskt som mulig til Inger Lise Skog 

Hansen på Fafo. Mail: ilh@fafo.no. Telefon: 22 08 86 91.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Viggo Nordvik, NOVA      Inger Lise Skog Hansen, Fafo 

side 83

mailto:ilh@fafo.no


Vedlegg 17: 
 
Program Fafo/NOVA 
konferanse

side 84



Om Fafo Forskning Ansatte Publikasjoner Søk English Logg inn

Bostøtten - mer effektiv i sikring av gode boforhold
for lavinntektshushold?
Fafo- og NOVA-seminar onsdag 27. oktober 2010 kl 08.45-12.00
Borggata 2B på Grønland i Oslo

 Påmelding via web innen 25. oktober. Bindende påmelding.

I juli 2009 ble bostøtteregelverket endret for at flere med lav inntekt og høye
boutgifter skal kvalifisere til bostøtte. Husbanken har gitt NOVA og Fafo i oppdrag
å evaluere endringene. Nå inviterer prosjektgruppen til fagseminar, der
presentasjon av foreløpige funn i undersøkelsen blir utgangspunkt for en dialog
og diskusjon om bl.a.
* effektene av den nye bostøtteordningen og eventuelt gjenværende
forbedringspotensiale,
* bostøttens betydning for det politiske målet om å bekjempe fattigdom.

Program

Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo

Innledninger

"Før og etter, effekter av en reform" ved forskningsleder Viggo Nordvik, NOVA

"Kommunale erfaringer med nye regler for statlig bostøtte" ved forsker Bjørn
R. Lescher-Nuland, Fafo

Nordisk forskerkommentar ved Anders Lindbom, professor i statsvitenskap,
ved Institutt for bosteds- og urbanforskning ved Uppsala universitet, Sverige

Kommentarer ved

Heikki Holmås, stortingsrepresentant (SV) og leder av Stortingets Kommunal-
og forvaltningskomiteen

Lars Aasen, daglig leder Leieboerforeningen

Geir Langeland, seksjonsleder Boligetaten i Bergen kommune og nestleder i
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Bjørn Johan Pedersen, strategidirektør i Husbanken

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Inger Lise Skog Hansen, Fafo

Mer om evalueringsprosjektet

Endringene i bostøtten var motivert av et politisk ønske om å gjøre ordningen
mer effektiv som virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen. Dagens regelverk har
ikke lenger en forutsetning om at det må være barn eller trygdede personer i
husstanden for å ha krav på bostøtte. Nå kan også personer med lave
arbeidsinntekter ha rett til bostøtte. Kravet om Husbankfinansiering av boligen er
fjernet og kravene til boligstandard er i stor grad blitt erstattet med krav til
boligens funksjon. På denne måten er ordningen blitt åpnet opp for flere.

Målsettingen med evalueringen er å gjøre en første analyse av den boligpolitiske
effekten av endringen i reglene for bostøtten slik de nå er utformet og peke på
mulige områder for videre forbedring. Vi skal undersøke hvilken effekt
endringene i bostøttereglene har hatt for enkelthusstander, den politiske
måloppnåelsen og administrative konsekvenser. Prosjektet skal belyse
virkningene av endringene på kommunenes boligsosiale arbeid, på bruk og
etablering av kommunale utleieboliger, på interaksjonen mellom Husbankens
ulike virkemidler og for kommunalt forvaltningsarbeid. Evalueringen er basert på
analyse av ulike foreliggende datakilder i Husbanken og hos SSB. I tillegg har vi
foretatt en casestudie i 4 kommuner.

Prosjektgruppen består av Inger Lise Skog Hansen (Fafo), Charlotte Koren
(NOVA), Bjørn R. Lescher-Nuland (Fafo) og Viggo Nordvik (NOVA, prosjektleder).

 

  Påmeldingskjema

Noen av innlederne

 Viggo Nordvik

 Anders Lindbom

 Heikki Holmås

 Lars Aasen

 Geir Langeland

 Bjørn Johan Pedersen

Fafo- og NOVA-seminar om endringer i bostøtten 27. oktober 2010 http://www.fafo.no/Fafo-seminarer/101027/program.html

1 av 2 03.03.2011 15:08
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Temasider, publikasjoner, litteratur og
styringsdokumenter

NOVAs forskning om
 Bolig
 Levekår og velferdstjenester
 Trygd og sosialpolitikk
 Reassessing the Nordic Welfare Model

Fafos forskning om
 Velferdsstatens ytelser og tjenester

Fami (Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon) var et
forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA i perioden 2003-2009.

 Fami-publikasjoner om Bolig og hjemløshet

 Lenker til relevant litteratur og styringsdokumenter om den statlige bostøtten

 

 

 Bjørn R. Lescher-Nuland

 Inger Lise Skog Hansen

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis, og
åpent for alle. Seminaret
varer fra kl 09.00-12.00.
Kaffe/te og frukt serveres
fra kl 08.30. Begrenset
antall plasser.

Fafo holder til i Borggata 2B
ved politihuset og Grønland
kirke. 10 minutters gange
fra Oslo Sentralstasjon, 5
minutters gange fra
Grønland eller Tøyen
T-banestasjon, Buss 37
stopper utenfor.  Kart

 

Fafo- og NOVA-seminar om endringer i bostøtten 27. oktober 2010 http://www.fafo.no/Fafo-seminarer/101027/program.html

2 av 2 03.03.2011 15:08
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Leieboerforeningen – lars aasen

Region 1 pers 
pr år/mnd

2 pers 
pr år/mnd

3 pers 
pr år/mnd

4 pers 
pr år/mnd

Oslo 81000/6750 84000/7000 87000/7250 90000/7500

Bergen, Trondheim, Tromsø, 
Stavanger og Bærum 76000/6333 79000/6583 82000/6833 85000/7083
Kristiansand, Skedsmo, Frogn, 
Lørenskog, Oppegård, Asker, 
Nesodden, Sola og Sandnes 71000/5917 74000/6167 77000/6417 80000/6667

Alle andre kommuner 61000/5083 64000/5333 67000/5583 70000/5833

* Boutgifter utover ”godkjente boutgifter” tas ikke med i beregningen av bostøtte

1 pers / 
1 rom*
imb 2010

1 pers / 
2 rom
imb 2010

2 pers / 
2 rom
imb 2010

3 pers / 
3 rom
imb 2010

4 pers / 
4rom
imb 2010

Godkjente boutgifter 2010 6750 6750 7000 7250 7500

Gj. markedsleiepriser 
Utleiemegleren (sept 2010)

7050
300

9347
2597

9347
2347

12432
5182

Gj. markedsleiepriser 
Boligbygg (2 kv 2010)

6888
138

9175
2425

9175
2175

11523
4273

14932
7432

Gj. gjengsleiepriser 
SSB – LMU (2 kv 2010)

5492
☺

7252
502

7252
252

9097
1847

10939
3493

* Alenboende bor trangt hvis de bor på ett beboelsesrom, personer i flerperson-husholdninger bor trangt 
hvis det er færre rom enn personer.
- Imb: boutgifter som ikke tas med i beregningen av bostøtten fordi de er over taket

side 88



Boutgiftstaket gjenspeiler ikke 
markedsleie eller gjengs leie
Boutgiftstaket slår særlig dramatisk ut i 
Oslo
Boutgiftstaket svir desto større 
husholdningen er

Regne-eksempler:
Inntekt (personinnt  / alm.inntekt)

- Skatt 
- Husleie
+  bostøtte 
=  Igjen til livsopphold etter husleie

Forutsetninger:
Oslo, leieboer, husleie etter LMU, ikke trangbodd, bostøtte etter 
2010-regler, skatt etter 2010-reglene (skatteetaten.no), 0 i formue

1 person (1 pensj) – husleie (LMU 2 ROM) kr 7 252

Inntekt pr år 90 000 150 000 190 000 207 000

Inntekt pr mnd 7 500 12 500 15 833 17 250

Bostøtte pr mnd (2010) 3 850 + 500 3 045 + 500 1 262 + 500 335 + 500

Livsopphold eks husleie pr mnd 3 804 6 813 7 573 7 726

2 personer (1 V + 1B)  – husleie (LMU 2 ROM) kr 7 252

Inntekt pr år  (1 V+1B)  100 000 150 000 200 000 230 000

Inntekt pr mnd 8 333 12 500 16 667 19 167

Bostøtte pr mnd (2010) 4 016 3 565 1 842 336

Livsopphold eks husleie pr mnd 4 847 7 818 9 273 9 674
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3 personer (1V+2B) ‐ Husleie (LMU 3 ROM) kr 9097

Inntekt pr år (1V+2B) 110 000 160 000 210 000 255 000

Inntekt pr mnd 9 167 13 333 17 500 21 250

Bostøtte pr mnd 4 183 3 770 2 346 345

Livsopphold eks husleie pr mnd 3 978 6 814 8 568 9 302

4 personer (2V+2B) ‐ Husleie (LMU 4 ROM) kr 10939

Inntekt pr år 120 000 170 000 230 000 280 000

Inntekt pr mnd 10 000 14 167 19 167 23 333

Bostøtte pr mnd 4 352 3 970 2 430 342

Livsopphold eks husleie pr mnd 2 633 5 524 7 464 8 051

Oslo 2011 (budsjettforslag)
Enslig aleneboende 5 681 
Ektepar/samboere 8 918 
Enslige forsørgere 6 469 
Barnetillegg 0-10 år 1 278 
Barnetillegg 11-17 år 1 696 
Unge hjemmeb 18-23  1 696

Bostøtten skal sikre husstander med lav 
inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. 
Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å
etablere seg og til å beholde boligen de har.

Høyst usikkert om dagens bostøtteordning 
har en slik effekt. 
Bostøtten er for dårlig i pressområder og for 
større husholdninger.
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Region 1 pers 
pr mnd
2010/2011

2 pers 
pr mnd
2010/2011

3 pers 
pr mnd
2010/2011

4 pers 
pr mnd
2010/2011

5 pers
pr  mnd
2010/2011

Oslo

6750
(+166+0)=
6916

7000
(+166+125)=
7291

7250
(+166+250)=
7666

7500
(+166+375)=
8041

7750
(+166+750)=
8666

Bergen, Trondheim, Tromsø, 
Stavanger og Bærum

6333
(+0)=
6333

6583
(+125)=
6708

6833
(+250)=
7083

7083
(+375)=
7458

7333
(+750)=
8083

Kristiansand, Skedsmo, 
Frogn, Lørenskog, Oppegård, 
Asker, Nesodden, Sola og 
Sandnes

5917
(+0)=
5917

6167
(+125)=
6292

6417
(+250)=
6667

6667
(+375)=
7042

6917
(+750)=
7667

Alle andre kommuner

5083
(+0)=
5083

5333
(+125)=
5458

5583
(+250)=
5833

5833
(+375)=
6208

6833
(+375)=
6208
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