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Styrets beretning for 2014 
Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon stiftet i 1933. 

Leieboerforeningen ivaretar leieboeres interesser overfor utleiere og myndigheter økonomisk, miljømessig og 

boligpolitisk. Foreningen tilbyr sine medlemmer høyt kvalifisert juridisk bistand slik at deres rettigheter blir 

ivaretatt.  

Det har vært høy etterspørsel etter Leieboerforeningens juridiske rådgivning gjennom hele 2014. Foreningen har 

økt kapasiteten på rådgivningssiden og har derfor stort sett klart å besvare henvendelser samme dag, og i de 

mest hektiske periodene i løpet av en til to dager.  

Leieboerforeningen fikk 1 283 nye medlemmer i 2014. Dette er 267 flere enn året før, en økning på 25 %. Mange 

nyinnmeldte har med seg pågående tvist som krever øyeblikkelig bistand fra foreningen. Den kraftige veksten i 

antall nye medlemmer innebærer derfor også et betydelig økning i antall saker til juridiske avdeling. I tillegg 

kommer et betydelig antall henvendelser fra organisasjoner, myndigheter, media og andre som ønsker foredrag, 

debattartikler, kurs, rådgivning, samarbeid mv.  

Leieboerforeningen har som mål at andelen utleieboliger som leies ut av seriøse, profesjonelle utleiere bør økes 

for å bidra til utvikling av en mer velfungerende leiesektor. Husbanken har i 2014 bidratt til at det er blitt 

påbegynt og ferdigstilt nye private utleieboliger i regi av større utbyggere. Foreningen har i denne sammenheng 

innledet en nyttig dialog med selskapet Selvaag som er en av aktørene som satser seriøst på utleie.  

Oslo kommunale Leieboerorganisasjonen – OKL – la i fjoråret ned virksomheten. Det er mange som har uttrykt 

ønske om at Leieboerforeningen går tyngre inn i den kommunale leiesektoren. I 2014 har vi deltatt i ulike 

aktiviteter og arrangementer på Sagene, blant annet Nærmiljøskolen som er et samarbeidsprosjekt mellom 

bydel Sagene, Boligbygg og Leieboerforeningen. 

Foreningen drifter to nettsteder, har egne Facebook- og twitterprofiler, utgir månedlige nyhetsbrev, og 

distribuerer håndbøker, brosjyrer, hefter og foldere. 

Styret 
Etter årsmøte den 29. mai 2014 fikk styret følgende sammensetning: 

 

Navn Funksjon Periode 

Therese Ustvedt  Styreleder 2013 – 15 

Bjarne Dæhli Nestleder 2013 – 15 

Sigmund Aunan Nestleder 2014 – 16 

Brit Myhrvold Medlem 2013 – 15 

Ingar Brattbakk Medlem 2013 – 15 

Øyvind Berdal Medlem 2013 – 15 

Helga Skofteland Medlem 2014 – 16 

Anne Mette Hårdnes Skåret  Ans. repr. 2013 – 14 

Ragnhild Løseth* Ans. Repr. 2014 – 15 

Mari Linløkken Vara 2014 – 15 

Dag Rune Z. Vollen Vara 2014 – 15 

Anne Lise Stranden Vara 2014 – 15 

Ingunn Rognes Vara 2014 – 15 

Idil Mahamod Vara 2014 – 15 
Løseth gikk av som vara da hun ble ansatt som advflm. Høsten 2014 ble 
hun ansattes representant i styret 
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Styret har i 2014 avholdt seks styremøter og behandlet 34 saker. Styret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) som 

følger den løpende driften og forbereder saker for styret. AU består av styreleder, de to nestlederne, ansattes 

representant og daglig leder. AU har i 2012 hatt fem møter og behandlet 26 saker.  

Økonomi  
Årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på driften med kroner 499 000 mot et overskudd kroner 92 000 i 

2013. Total omsetningen i 2014 var på 5,4 millioner som er omtrent det samme som året før. Bakgrunnen for 

driftsunderskuddet i 2014 er blant annet: 

 Avslag på mva.-kompensasjon for frivillige organisasjoner 

 Økte lønns- og pensjonskostnader 

 Lavere salærinntekter fra advokatvirksomheten 

 Tapsavskrivninger på salærinntekter 

 Større investeringer 

 Bruk av eksterne konsulenter  

 

Underskuddet for 2014 sammen med antatt lavere driftsinntekter for 2015 gjør at foreningen har lagt opp til et 

stramt budsjett for 2015.  Styret forventer imidlertid at det vil komme inn nye prosjekter og det legges vekt på å 

finne fram innsatsområder som vil gi økte inntekter og på sikt et økt handlingsrom i årene som kommer. 

 

Leieboerforeningen mottok i 2014 statlig driftsstøtte via Husbanken på 1 million kroner. Oslo kommune ga 

foreningen tilsvarende kommunal driftsstøtte på kroner 650 000 som var 90 000 mer enn året før. Uten 

driftsstøtte fra stat og kommune vil ikke foreningen kunne opprettholde en forsvarlig drift. Det utarbeides 

separate regnskap for foreningens ideelle og forretningsmessige virksomhet for å kunne dokumenterer at ikke 

de offentlige tilskuddene kommer i konflikt med forbudet om ulovlig statlig driftstilskudd.  

Leieboerforeningen mottok kr. 1,64 millioner for prosjekt Nasjonal organisering av leieboere i 2014. Prosjektet 

vil avsluttes i 2015.  

Sakførselsinntekter fra advokatvirksomheten utgjorde kroner 596 000 mot kroner 702 000 i 2013. Nedgangen 

gjenspeiler at det har vært utskiftninger i advokatstaben i 2014 og at foreningen har hatt behov for midlertidige 

bemanning. Det er i tillegg tapsført advokatsalærer i 2014 med i underkant av kroner 50 000. 

 

Totale driftskostnader i 2014 var på 5,93 millioner mot 5,54 millioner året før. Lønnskostnader utgjorde 3,64 

millioner mot 3,31 millioner kroner i 2013. Økningen skyldes økt bemanning og økt lønnsnivå. 

Balanseregnskapet viser at foreningen ved inngangen til år 2015 hadde eiendeler til en verdi av 1,06 millioner 

kroner og en gjeld på 0,64 millioner kroner. Med driftsunderskuddet på kroner 490 000 var den nye 

egenkapitalbeholdningen ved inngangen til 2015 på kroner 422 000.  

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 

utarbeidelsen av regnskapet. 

Personale 
Leieboerforeningen hadde pr 31.12.14 ansatt en daglig leder, en advokat, en advokatfullmektig, en 

prosjektleder, en resepsjonist/medlemsansvarlig og seks deltids studentmedarbeidere. Fire av stillingene var 100 

prosent, en 50 prosent og de seks studentmedarbeiderne har 25 prosent hver. Totalt har foreningen seks 

lønnede årsverk. Av disse er ett årsverk knyttet til prosjektet Økt nasjonal organisering av leieboere.  

Ansvarlig advokat sluttet i august. På grunn av sommerferie og korte tidsfrister valgte foreningen å ansette en 

advokat i midlertidig stilling frem til 31.12.2014. Ny fast advokat begynte i januar 2015. Foreningen fikk også ny 

advokatfullmektig i februar 2014. På tross av utskiftninger i staben er det et godt og robust arbeidsmiljø i 
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foreningen og dette gjenspeiler seg blant annet i svært lavt sykefravær. Ved årsskiftet var 3/4 av de ansatte 

kvinner. 

Organisasjon 
Foreningen jobber kontinuerlig og målrettet med å bedre tilbudet til medlemmene. Våre advokater og juridiske 

konsulenter skal til enhver tid representere et unikt og solid juridisk tilbud til leieboere.  

Gjennom 2014 har foreningen holdt kveldsåpent hver tirsdag. I tillegg ble åpningstiden utvidet med to timer 

daglig de øvrige virkedagene fra våren 2014. En gjennomgang av ordningen viser at det var relativt få 

telefoner/besøk i den utvidede åpningstiden, og det er derfor besluttet at vi går tilbake til ordinær åpningstid (kl. 

10:00 – 14:30) i løpet av våren 2015. De ressursene som frigjøres ved dette vil bli benyttet til øke kapasiteten på 

juridisk saksbehandling. 

Som en del av det husbankfinansierte prosjektet Økt nasjonal organisering opprettet foreningen i 2013 en 

lokalavdeling i Trondheim bemannet med en leder i full stilling. Grunnet manglende økonomisk støtte fra 

kommunen ble det besluttet å nedlegge kontoret i desember 2014. Prosjektleder jobber ut prosjektperioden 

med base i Oslo. Det arbeides aktivt for at prosjektleder skal kunne fortsette i foreningen. 

Foreningen har kontorer ved Tinghuset, sentralt i Oslo sentrum hvor vi leier ca. 150 kvm av Olav Thon Gruppen. 

Kontorene er tilgjengelig for rullestolbrukere.  

Innsatsområder  
Juridiske tjenester til medlemmer 

Juridisk rådgivning 

Foreningens hovedtilbud til medlemmene er juridisk rådgivning og bistand i husleierett og tvangsfravikelse 

(utkastelse). Tilbudet er organisert langs to akser – Førstelinje-rådgiving og Advokatbistand. 

Førstelinje-rådgivning 

Alle betalende medlemmer har rett til rådgivning fra vår førstelinje som består av seks viderekommende 

jusstudenter, de fleste med erfaring fra JussBuss /JURK. Førstelinjen utgjorde i 2014 ett og et halvt årsverk.   

Rådgivningen skjer i form av informasjon om rettigheter og plikter, gjennomgang av rettstilstand og rettspraksis 

samt veiledning om hvordan medlemmet selv kan/bør gå fram for å løse aktuell situasjon/tvist. Foreningen 

veileder medlemmer i hvordan de selv kan utforme klage eller annen type henvendelse til motpart. 

Rådgivningen er av typen «hjelp til selvhjelp».  

Foreningen har i 2015 jobbet for å redusere antall direkte møter mellom saksbehandler og medlem da dette 

legger beslag på mye av tiden til saksbehandlerne. Kontakt skjer derfor i hovedsak gjennom telefon, epost og via 

foreningens nye saksbehandlermodul på hjemmesidene. Bistand og rådgivning fra førstelinjen skjer under tett 

veiledning og bistand fra foreningens advokater.  

Førstelinjen behandlet i 2014 i underkant av 2/3 av alle henvendelser til foreningen.  

Advokatbistand 

Foreningen har en advokat og en advokatfullmektig. Betalende medlemmer kan få inntil en halvtime gratis 

advokatbistand per kontingentår. Utover gratishalvtimen kreves honorar for advokatbistand, men dette dekkes 

som regel av innboforsikring og/eller fri rettshjelp. Det ble gitt 426 gratishalvtimer til medlemmene i 2014.  

Den næringsmessige delen av advokatvirksomheten er skilt ut i egen avdeling «LbF Advokat». Det føres separat 

regnskap og sendes egen selvangivelse for «LbF Advokat». I 2014 ble 50 prosent av samlet arbeidstid for 

advokatene timeregistrert i «LbF advokat» og 50 prosent i «LbF Ideell».  

Type saker 

Leieboerforeningen har i 2014 mottatt 1268 nye saker som er en økning på 200 fra året før. Oppsigelse og 

mangler i leieobjektet dominerer. Sakene fordeler seg på sakstyper som figur 1 under viser. 
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Figur 1: Nye saker fordelt på sakstype i perioden 2014 

 

 

Loggføringer 

Hver sak kan ha mange noteringer (loggføringer) som telefon, møte, epost mv. Totalt ble det notert 8000 

loggføringer i de 1268 registrerte sakene eller et snitt 5,9 loggføringer/hendelser pr. sak. Det er stor variasjon i 

antall loggføringer pr sak – fra en til mer enn 100. Noen medlemmer er også registrert med to eller flere saker. 

Figur 2 under viser hva slags loggføringer som er registrert og skilt på Juridisk konsulent og Advokater.  

 

Figur 2: Loggføringer fordelt på type 2014 og hvem som har behandlet saken 
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Rettslige tvister 

Leieboerforeningens advokater fører saker for medlemmene for HTU, Forliksråd, domstolene og 

namsmyndighetene. Totalt 53 saker har endt som en rettslig tvist slik tabell 2 under viser. Det relativt sett lave 

antall saker som ender opp som en rettslig tvist viser at Leieboerforeningens virksomhet forebygger mer 

alvorlige tvister i leiesektoren. Når foreningen må tapsføre en relativt stor andel av salærinntektene, henger 

dette sammen med at mange av våre medlemmer er i krevende økonomisk livssituasjon og som gjør at de ikke 

er stand til å betale for advokat når alt kommer til alt. 

 

Tabell 2. rettslige tvister 2014-2013 

Rettslige tvister 2014 2013 

Husleietvistutvalget  31 32 

Forliksrådet 8 2 

Namsmannen/retten 8 7 

Tingretten 5 8 

Lagmannsretten 1 1 

Sum 53 50 

 

 

NAV sosial 

Leieboerforeningen har i mer enn 20 år gitt juridisk rådgivning til NAV sosial i Oslo kommune. For dette arbeidet 

mottok foreningen i 2014 300 000 kroner fra Oslo kommune, Velferdsetaten.  

I 2014 mottok foreningen 209 henvendelser fra NAV sosial i Oslo. Foreningen holdt i tillegg to heldagskurs og tre 

halvdagskurs.  

Det ble også inngått samarbeidsavtaler med om rådgivning til NAV i Skedsmo og Ski kommune og vi har i besvart 

22 henvendelser fra disse. 

Henvendelser fra andre  

Advokatene har i 2014 holdt totalt seks boligrettskurs, bl.a. for studenter på NTNU, Ungbo, JURK, og egne 

samarbeidsadvokater. I tillegg kommer to husleierettskurs for medlemmer i leieboerforeningen.  

Vi gir videre rådgivning til namsmyndigheter og enkelte andre ideelle organisasjoner uten betaling og har besvart 

totalt 81 henvendelser.  

Leieboerforeningen samarbeider med www.ung.no som er en offentlig rådgivningstjeneste på nett og vi har 

besvart 55 henvendelser knyttet til bosituasjonen for ungdom. 

Leieboerforeningen samarbeider med JussBuss og JURK gjennom direkte rådgivning i enkeltsaker og kurs. Det er 

også dialog med Jusshjelpa i Nord-Norge, Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa Midt-Norge. Vi har videre 

deltatt med en advokatfullmektig på Jussutdanningens karrieredager i Trondheim. 

Som en del av prosjekt nasjonal organisering av leieboere har Leieboerforeningen inngått samarbeidsavtaler 

med advokatfirmaene Advocator (Ålesund), Abacus (Bergen), Sørlandsadvokatene (Kristiansand) og Campell 

(Hamar). I 2014 fikk vi også med VISMA advokater som dekker Midt-Norge og Nord-Norge. 

Internett 

Leieboerforeningen drifter to nettportaler; www.leieboerforeningen.no og www.boligjegeren.no. De to 

nettsidene hadde til sammen mer enn 185 000 besøkende og 375 000 sidevisninger i 2014. Dette er noe ned 

sammenliknet med året før. Nedgangen forklares med at vi la ned www.utkastelse.no og at vi skiftet navn 

(domene) fra www.lbf.no til www.leieboerforeningen.no. Besøkstallene viser større aktivitet (flere sidevisninger, 

lengere tid på hver side, mv) som indikerer at vi når de målgruppene vi ønsker bedre enn tidligere 

http://www.leieboerforeningen.no/
http://www.boligjegeren.no/
http://www.leieboerforeningen.no/
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www.boligjegeren.no, som er en åpen informasjons- og faktabasert samling av artikler om eier- og leiemarkedet 

har økt besøksfrekvensen hvert år fra det startet opp høsten 2011 og er alene opp i mer nesten 130.000 besøk 

og over 200.000 viste sider i løpet av 2014. 

Prosjekt  

Leieboerforeningen mottok i 2014 finansiering av et større prosjekt – et to-årig utviklingsarbeid - kalt Økt 

organisering av leieboere. Prosjektet blir faset ut i løpet av første halvdel av 2015. Leieboerforeningen har i 

tilbakemeldinger til oppdragsgiver oppsummert at prosjektet har vært en suksess, selv om lokalkontoret i 

Trondheim ikke blir videreført. Det pekes blant annet på: 

 Kraftig vekst i antall innmeldinger 

 Økt geografiske spredning blant medlemmer 

 Bedre og mer effektiv saksbehandlerkapasitet 

 Nettverk med samarbeidsadvokater 

 Utvidet politisk og faglig nettverk 

 

Kompetansemidler 

Leieboerforeningen har mottatt 200.000 kroner i kompetansemidler fra Husbanken. Disse midlene har blant 

annet medført følgende aktiviteter: 

 To medlemskurs i husleierett 

 Boligpolitisk debatt  

 Medlemsundersøkelse  

 Informasjon om varslingsregelen (hl § 9-11)  

 Utvikling og gjennomføring av juridisk kurs for kommuner i østlandsområdet 

 

Samarbeid med andre  

Studenter er en stor gruppe på leiemarkedet og foreningen har jevnlig kontakt med Norsk Studentorganisasjon 

(NSO) og Velferdstingene for Oslo/Akershus og Trondheim. Leieboerforeningen avga høsten 2014 en egen 

studentboliguttalelse. I samarbeid med NSO og Frost Holding ble det også avgitt en egen uttalelse om behovet 

for private studentboliger og gjennomført et møte med finansminister Siv Jensen. 

Leieboerforeningen er samarbeidspartner i Nærmiljøskolen på Sagene som er et opplæringstilbud til kommunale 

beboere i Sagene bydel. Nærmiljøskolen har fått mye positiv oppmerksomhet og vil videreføres og utvides i 

2015.  

Leieboerforeningen deltar i Samarbeidsforum som er et landsdekkende nettverk av organisasjoner som jobber 

mot fattigdom og sosialt utenforskap i Norge. Gjennom det såkalte Kontaktutvalget møter representanter fra 

Samarbeidsforum representanter fra Regjeringen tre ganger i året. Samarbeidsforum og Kontaktutvalget 

administreres fra Batteriet / Kirkens bymisjon. 

Leieboerforeningen har over flere år hatt en god dialog med Reviva Realforvaltning som har hatt en 

utleieportefølje på ca 1000 boliger. Gjennom disse kom foreningen i 2014 i kontakt med Selvaag Realkapital i 

Selvaag-gruppen og som i 2014 begynte med langsiktig og profesjonell utleie av boliger i Oslo. Gjennom disse 

kom foreningen i 2014 i kontakt med Selvaag Realkapital i Selvaag-gruppen og som i 2014 begynte med 

langsiktig og profesjonell utleie av boliger i Oslo. Leieboerforeningen har i denne forbindelse hatt et nyttig og 

interessant samarbeid med Selvaag/Reviva, Oslo kommune og Husbanken om utleiesektoren. Foreningen har 

også gjennomført et beboermedvirkningsprosjekt i et av Selvaags utleieprosjekt i bydel Søndre Nordstrand i 

Oslo. Foreningen erfarer gjennom dette samarbeidet at det er fullt ut mulig å drive seriøs og profesjonell utleie 

på en sosialt forsvarlig måte og at dette skaper gode resultater for alle parter. 

Leieboerforeningen har i 2014 vært aktivt med i Boligaksjonen Trondheim. Formålet med aksjonen er å sette 

fokus på og bidra til at situasjonen for bostedsløse forbedres. I løpet av høsten har det blitt arrangert 

demonstrasjoner foran rådhuset, debattmøte med deltakere fra formannskapet i Trondheim og rundt 15 saker i 

lokale og nasjonale media.  
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Leieboerforeningen ble vinteren 2013 kontaktet av et par studenter på BI som skulle skrive oppgave om 

oppstartsfasen av et prosjekt. De ønsket å skrive om vårt prosjekt Nasjonal organisering av leieboere. Dette 

gjorde at vi ble mer bevisst på prosjektgjennomføringen underveis samtidig som den ferdige oppgaven ga oss 

gode tilbakemeldinger  

Medlemskurs 

Som et forsøksprosjekt inviterte foreningen til husleierettskurs for medlemmer i Oslo og Akershus høsten. Kurset 

ble fulltegnet med 35 påmeldte i løpet av noen få timer. På grunn av den store interessen inviterte vi til nytt kurs 

kort tide etter og med plass til 50 deltaker. Også dette ble fulltegnet i løpet av svært kort tid, og i tillegg hadde vi 

ca 50 medlemmer på venteliste. Tilbakemeldingene på kursene var svært positive og vi vil videreutvikle og 

fortsette med medlemskurs i 2015. 

Høringsuttalelser, møter mv 
 

Leieboerforeningen har avgitt høringsuttalelser/ innspill i følgende saker:  

 Revisjon av eierseksjonsloven, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Ny lov om klageorganer for forbrukersaker, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

 Forskrift om husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen, Oslo kommune.  

 Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Oslo kommune 

 Opprettelse an HTU i Nord-Norge 

 Uttalelse om behov for privat studentboliger (med NSO og Frost Holding) 

 

Leieboerforeningen har avholdt deputasjoner/høring for: 

 Oslo kommune, helse- og sosialkomiteen i forbindelse med 2015-budsjettet for Oslo kommune.  

 Oslo kommune, byutviklingskomiteen i forbindelse med 2015-budsjettet for Oslo kommune. 

 Oslo kommune, finanskomiteen i forbindelse med kjøp av OBOS utleieboliger. 

 Trondheim kommune, helse- og velferdskomiteen i forbindelse med bostøtte og startlån 

 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med 2015-statsbudsjettet. 

 

 

Leieboerforeningen har deltatt med innledninger/foredrag på bl.a. følgende arrangementer: 

 Huseiernes Landsforbund sitt 25 års jubileum i Oslo og Haugesund. 

 Boligpolitikk, Ensliges landsforbund 

 Bolig for velferd, KS ordførerkonferanse 

 Norsk boligpolitikk fra 1850 og til i dag, studietur/seminar for finske boligdirektører  

 Kan leiebolig bli et hjem, Kommunale boligadministrasjoners landsråd boligkonferanse 

 Fra leie til eie, Oslo kommune Velferdsetaten  

 Om boligframskaffelse, Oslo kommune - Velferdsetaten 

 På vei til egen bolig, Oslo kommune Ungbo 

 Bolig for velferd, Samarbeidsforum, - Kirkens bymisjon 

 Verdens beste boligmodell, Velferdsalliansen  

 Etterspørsel etter leieboliger i et eierland, Boby, Norsk Planmøte 

 Kvalitet og profesjonalisering i boligbygging, Fagdag Husbanken Tromsø 

 Midlertidige boliger, Boligaksjonen Trondheim 

 Studenter på leiemarkedet, Velferdstinget Trondheim 

 Workshop om leiemarkedet, Egen regi i Trondheim 

 Flere boligmøter på Batteriet Midt-Norge 
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Leieboerforeningen har representanter i følgende råd og utvalg: 

 Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

 Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge 

 Velferdsalliansen  

 Norsk støyforening 

 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus, Hordaland og Trøndelag 

 

Kontaktmøter 

Leieboerforeningen har gjennom året hatt en rekke møter med lokale og nasjonale politikere, offentlige 

myndigheter, offentlige etater, forskere, fagbevegelse, organisasjoner, bedrifter, finans- og forsikringsselskaper, 

sosiale innovasjonsselskaper mv for å drøfte problemstillinger, tiltak og utfordringer knyttet til leiesektoren.  

 

Boligpolitisk aktivitet 
Boligpolitikk 

I kjølvannet av boligmeldingen Byggje – bu – leve la regjeringen Solberg fram en nasjonal strategi for boligsosialt 

arbeid «Bolig for velferd» som har medført fornyet interesse for leiesektoren hos offentlige myndigheter, 

politikere, forskere og utbyggere. Et av områdene det har vært fokus på er offentlig-privat samarbeid (OPS) 

innenfor framskaffelse av nye leieboliger med kommunale tilvisningsavtaler. Selvaag har i samarbeid med Oslo 

kommune og Husbanken igangsatt slike prosjekter og en rekke andre kommuner forventes å sette i gang 

lignende forsøk i 2015.  

Leieboerforeningen har sammen med ulike aktører forsøkt å kartlegge hindringer for å få utviklet en mer 

profesjonell leiesektor, og har i denne forbindelse også vært involvert i en skattedebatt knyttet til 

avskrivningsregler for utleieboliger. Myndighetene har også igangsatt flere utredningsarbeider for bedre å forstå 

drivkreftene på leiemarkedet og tiltak som kan bidra til å fremskaffe flere og bedre utleieboliger.  

Leieboerforeningen har i flere fora tatt opp behovet for en sertifiseringsordning for utleiere/utleieboliger og at 

det må gis økt oppmerksomhet mot beboermedvirkningsmuligheter for leieboere. 

Foreningen har hatt et samarbeid med Forbrukerombudet (FO) som blant annet har resultert i at Fo har sett på 

leiekontraktene til en del større utleiere og gitt pålegg om endringer av uklare og uheldige 

kontraktformuleringer. 

Regjeringen Solberg har så langt valgt å ikke legge frem forslagene til endringer i Husleieloven som 

Leieboerforeningen foreslo i 2013 og som har vært ute på offentlig høring. Forslagene gikk ut på å øke minste 

lovlige leietid fra tre til fem år, tydeliggjøring av kravene til helse, miljø og sikkerhet samt en presisering av 

ansvarsreglene ved bruk av garantier. 

Leieboerforeningen har hatt møter med de fleste av partienes boligpolitiske talsmenn på Stortinget for å drøfte 

mulighetene for å få statlig driftsstøtte til foreningen inn som en egen post på statsbudsjettet. Foreningen fikk 

god mottakelse og positiv respons på temaet, og vil jobbe videre med dette i tiden som kommer.  

Annen virksomhet 
Leieboerforeningen utgir nyhetsbrev til medlemmene som sendes ut elektronisk eller pr post avhengig av 

medlemmets ønsker. Det elektroniske nyhetsbrevet utgis ca en gang pr måned. Det trykte sendes ut 2-3 ganger 

pr år. Leieboerforeningen produserer også en rekke nyhetsartikler som legges ut på nettstedene våre. 

Leieboerforeningen jobber for å hindre alle former for diskriminering i boligsektoren. Foreningen mottar relativt 

få henvendelser knyttet til diskriminering i leiesektoren, samtidig som det er vår oppfatning at diskriminering er 

langt mer utbredt enn antall henvendelser tilsier. 
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Leieboerforeningen har bidratt til at det er økt oppmerksomhet om dårlige boforhold for enkelte etniske 

befolkningsgrupper og arbeidsimmigranter. 

Medlemssituasjonen  
  

 

 

 

 

 

Foreningen hadde pr 31.12.2013 totalt 3 914 medlemmer. Ved årsskiftet slettes medlemmer som ikke har betalt 

kontingent de to siste årene. I 2013 ble 547 medlemmer slettet, slik at netto antall medlemmer pr 1.1.2014 var 

3367.  

I løpet av 2014 fikk foreningen 1 283 nye medlemmer som er 267 flere enn året før. Antall ordinære utmeldinger 

i løpet av 2014 var 638. 31.12.2014 var antallet medlemmer 4012. Deretter ble 339 ikke betalende medlemmer 

slettet slik at netto medlemstall var 3 672. Dette innebærer en brutto økning i medlemstallet på 305 

medlemmer. 

En gjennomgang av utmeldinger og slettinger viser at langt over halvparten av nye medlemmer bare betaler 

kontingent det året de melder seg inn. Deretter melder de seg ut eller blir slettet etter to år. Når vi i tillegg vet at 

nye medlemmer legger beslag på store saksbehandlerressurser, blir det er viktig innsatsområde å få flere 

medlemmene til å være aktive over en lengere periode.  

Samtidig er det viktig å være klar over at mange melder seg inn for å få bistand i en helt aktuell og konkret sak, 

og at de ikke har behov for medlemskap utover å få denne saken løst. Svært mange som melder seg ut oppgir 

kjøp av egen bolig som grunn. Som figur 3 under viser er det en tett sammenheng mellom antall innmeldinger og 

nye saker. Det innebærer at de nyinnmeldte legger beslag på store ressurser i foreningen samtidig som mange er 

kortvarig medlemmer. 

Figur 3: Antall nye saker og antall nye medlemmer pr måned 2014 
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International Union of Tenants  
Leieboerforeningen sitter i styret i det internasjonale Leieboerforbundet (International Union of Tenants – IUT). 

IUT ble stiftet i Zürich i 1926 og formålet er å ivareta og bedre leieboeres interesser. Organisasjonen har 59 

medlemmer fra 45 ulike land. Hovedkontoret ligger i Stockholm, og et mindre lobbykontor er plassert i Brüssel. 

IUT har konsultativ status i FNs komité for økonomiske- og sosiale saker, og møter også i Europa-parlamentet. 

IUT utgir magasinet Global Tenant og er ansvarlige for nettstedet www.iut.nu som inneholder omfattende 

informasjon om boligsektoren i medlemslandene og aktuelle boligpolitiske spørsmål. Leieboerforeningen deltok 

i 2014 på styremøter i Warszawa og i Brüssel.  

Planlagte satsingsområder i 2015 
 Medvirkningsmuligheter for leieboere  

 Frivillig sertifisering av utleiere 

 Nye medlemstjenester/tilbud 

 Vurdere medlemstilbud for kommunale beboere 

 Konsulenttjenester til private og offentlige utleieaktører 
 

 
 

 

 

 



Årsregnskap

2014

Leieboerforeningen



Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013

Driftsinntekter 4 5 432 140 5 504 569

Sum driftsinntekter 5 432 140 5 504 569

Lønnskostnader 2 3 640 562 3 312 711

Avskrivning driftsmidler 8 13 819 24 729

Andre driftskostnader 2, 7 2 276 489 2 074 512

Sum driftskostnader 5 930 870 5 411 952

Driftsresultat -498 729 92 617

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 11 146 24 508

Annen finansinntekt 0 12

Sum finansinntekter 11 146 24 521
  

Rentekostnader 1 247 453

Andre finanskostnader 1 079 0

Sum finanskostnader 2 326 453

Sum finansposter 8 820 24 068

Årsresultat -489 909 116 684

Overføringer
Overført til annen egenkapital -489 909 116 684

 

Resultatregnskap
Leieboerforeningen



Eiendeler Note 2014 2013

Anleggsmidler

Andre finansielle anleggsmidler  1 187 1 187

Driftsmidler 8 26 173 39 992

Sum anleggsmidler 27 359 41 178

Omløpsmidler

Kundefordringer  55 655 132 372

Andre fordringer  81 200 366 295

Bankinnskudd og kontanter 3 898 583 1 258 657

Sum omløpsmidler 1 035 438 1 757 323

Sum eiendeler 1 062 797 1 798 501

Balanse
Leieboerforeningen



Eiendeler Note 2014 2013

Anleggsmidler

Andre finansielle anleggsmidler  1 187 1 187

Driftsmidler 8 26 173 39 992

Sum anleggsmidler 27 359 41 178

Omløpsmidler

Kundefordringer  55 655 132 372

Andre fordringer  81 200 366 295

Bankinnskudd og kontanter 3 898 583 1 258 657

Sum omløpsmidler 1 035 438 1 757 323

Sum eiendeler 1 062 797 1 798 501

Balanse
Leieboerforeningen





 

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Fordringer er vurdert til pålydende, redusert med eventuelle avsetninger for mulige tap. Øvrige omløpsmidler er 
vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris, etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på 
grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel bokføres ikke. 

Inntekter bokføres etter opptjeningsprinsippet. Kontingenter inntektsføres i det året kontingten gjelder for.
Foreningen mottar årlig tilskudd som inntektsføres når pengene mottas. Øvrige inntekter inntektsføres når de er opptjent. 

Pensjonsforpliktelser balanseføres ikke. 

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, evnetuelle lån til ansatte mv.

Godtgjørelser/ytelser Daglig leder Styret
Lønn 653 564 0
Andre ytelser 6 707 0
Andel pensjonskostnad 11 705 0

Antall ansatte
Gj.sn.ant.årsverk i 2014: 6

Revisor
Det er i 2014 kostnadsført rivisjonshonorarer på kr 76 549.
Av dette utgjør kr 58 299 lovpålagt revisjon og 18 250 særattestasjoner
 
Spesifikasjon av lønnskostnader 2014 2013
Lønn 2 931 726                   2 354 477           
Arbeidsgiveravgift 447 820                      408 866              
Pensjonskostnader 234 226                      181 165              
Andre ytelser/personalkostnader 26 790                        368 203              
Sum kostnadsført (inkl. mva) 3 640 562                   3 312 711           

Note 3 Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr 111 782. Klientmidler utgjør kr 15 617.

Leieboerforeningen
Noter 2014



Note 4 Driftsinntekter

Spesifikasjon av andre driftsinntekter 2014 2013
Kontingenter 956 294                      887 290
Driftsbevilgninger 1 850 000                   1 610 000
Andre prosjektinntekter 1 964 932 1 982 164
Saksførselsinntekter 596 735                      702 932
Salgs- og andre driftsinntekter 64 180                        322 183

Prosjektinntekter spesifisert:
Sosiale samarbeidsavtaler  321 000                      332 000
Nasjonalorganisering  1 643 932                   1 650 164

Note 5 Obligatorisk tjenstepensjon

Foreningen har etablert OTP i henhold til lovens krav.

Note 6 Egenkapital

  Annen 
Spesifikasjon av egenkapitalbevegelser    egenkapital

Egenkapital pr 01.01.2014    912 038              
Årets resultat    (489 909)             
Egenkapital 31.12.2014    422 129

Note 7 Andre driftskostnader

Spesifikasjon av andre driftskostnader 2014 2013
Kostnad lokaler 480 376                      396 038
Regnskaps- og revisjonshonorar 348 482                      339 697
Andre konsulenttjenester 303 484                      
Tap på fordringer 45 189                        3 246
Andre kostnader 1 098 959                   1 335 531
Sum driftskostnader 2 276 489 2 074 512

Note 8 Varige driftsmidler

Spesifikasjon av driftsmiddelbevegelser Inventar Oppussing lokaler Sum
Anskaffelseskost 01.01.2014 43 561 51 045 94 606
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2014 43 561 51 045 94 606

Akk. avskrivninger 41 455 26 979 68 434
Balanseført verdi 31.12.2014 2 106 24 066 26 173

Økonomisk levetid 3 år 5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Årets avskrivninger 3 610 10 209




