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Styrets beretning 
og regnskap 2011  

Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhen-
gig medlems- og interesseorganisasjon stiftet i 
1933. Leieboerforeningen er leieboernes retts-
vern og skal ivareta leieboernes interesser over-
for utleiere og myndigheter økonomisk, miljø-
messig og boligpolitisk. Leieboerforeningen 
tilbyr medlemmene høyt kvalifisert juridisk  
bistand slik at deres rettigheter blir ivaretatt.  

Det har i 2011 vært en stabil og til tider stor etter-
spørsel etter Leieboerforeningens tjenester. Fore-
ningen fikk 845 nye medlemmer, noe som er en 
liten nedgang i forhold året før. Nyinnmeldte har 
ofte med seg tvister som krever rask og til dels 
omfattende bistand fra foreningens saksbehandle-
re. I tillegg kommer henvendelser fra andre orga-
nisasjoner, myndigheter, advokater og media som 
ønsker rådgivning, samarbeid, kommentarer mv.  

Leieboerforeningen utfører ulike prosjektopp-
drag/utredninger for eksterne oppdragsgivere, 
hovedsakelig offentlige myndigheter. Prosjekter 
utgjør en viktig del av foreningens arbeid og øko-
nomi.  

Leieboerforeningens ansatte deltar gjennom året 
på mange faglige og boligpolitiske arrangementer 
og organisasjonen hadde i 2011 flere medieopp-
slag. Foreningen drifter tre nettsteder, har egen 
facebook- og twitterprofil, utgir nyhetsbrev, pro-
duserer håndbøker, brosjyrer, hefter og foldere. 

Etter flere år med en anstrengt økonomi fikk Leie-
boerforeningen i 2011 for første gang statlig drifts-
støtte. Dette var avgjørende for fortsatt drift av 
foreningen. 

Styret 

Etter årsmøte den 26. mai 2011 fikk styret følgen-
de sammensetning: 

 
 
 

 

 

Navn Funksjon Periode 
Therese Ustvedt  Styreleder 2011 – 13 

Mari Linløkken Nestleder 2011 – 13 

Sigmund Aunan Nestleder 2011 – 12 

Olav Andresen Medlem 2011 – 13 

Gro Mette Moen Medlem 2011 – 13 

Bjarne Dehli Medlem 2011 – 13 

Per A Torvik Langerød Medlem 2010 – 12 

Anne Mette Hårdnes  Medlem  2011 – 12 

Idil Mahamod Vara 2011 – 12 

Wibeche Østenstad Vara 2011 – 12 

Limita Lunde Vara 2011 – 12 

Ingar Brattbakk Vara 2011 – 12 

Dag Rune Z. Vollen Vara 2011 – 12 

 
Styret har i 2011 avholdt åtte styremøter og be-
handlet 53 saker. Styret har et arbeidsutvalg (AU) 
som følger den løpende driften og forbereder 
saker for styret. AU består av styreleder, de to 
nestlederne, ansattes representant og daglig le-
der. AU har i 2011 hatt seks møter og behandlet 29 
saker.  

Økonomi  

Leieboerforeningens styre og ansatte har i perio-
den fortsatt arbeidet med å bedre den økonomis-
ke situasjonen. Det ble et vendepunkt da fore-
ningen mottok statlig driftsstøtte på 1 million 
kroner i 2011. Oslo kommune har også gjennom 
en årrekke tildelt foreningen driftsstøtte, i 2011 kr 
560.000 kroner. Uten driftsstøtte fra stat og kom-
mune ville foreningen ikke kunne opprettholde 
virksomheten.   

Årsregnskapet for 2011 viser et overskudd på drif-
ten med kr 426.491 mot et underskudd på kr 
253.004, i 2010. Total omsetningen i 2011 var på 
4,49 millioner mot 3,52 millioner i 2010.  

Overskuddet i 2011 skyldes at foreningen gjen-
nomførte et større ikke-budsjettert utredningsar-
beid for Husbanken mot slutten av året. I tillegg 
var det på budsjettet satt av betydelige sum for 
investering i nytt saksbehandlersystem. Denne 
investeringen måtte utsettes til 2012.  
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Foreningens advokatvirksomhet hadde også noe 
høyere inntekter enn budsjettert. Foreningen 
hadde i 2011 prosjektinntekter på 0,8 million kro-
ner mot 1,03 millioner kroner i 2010. 

Totale driftskostnader var på 4.078.440 kroner 
mot 3.787.266 kroner i 2010. lønnskostnader ut-
gjorde 2,39 millioner kroner mot 2,26 millioner 
kroner i 2010.  Økningen skyldes generell lønns-
vekst og utvidelse av kapasiteten på juridisk saks-
behandling. 

Det ble i 2011 bokført tap på advokatvirksomheten 
med kr 16.800,- som er ca 25.000 mindre enn året 
før. Tapene må sees i sammenheng med at en del 
brukere av foreningens advokattjenester har små 
økonomiske ressurser. Foreningen representerer 
et lavterskeltilbud og det konstateres at advokat-
virksomheten er forbundet med noe tap.  

Balanseregnskapet viser at foreningen ved inn-
gangen til år 2012 hadde eiendeler til en verdi av 
kr. 1,33 millioner kroner og en gjeld på kr 0,62 
millioner kroner. Med driftsoverskuddet i 2011 på 
kr 426.491 var den nye egenkapitalbeholdningen 
ved inngangen til 2012 på kr 712.676 mot kr 
286.185 i 2010.  

En bedre egenkapitalsituasjon er av stor betydning 
for foreningen. Styret har som mål å ha en egen-
kapital tilsvarende seks måneders drift.  Egenkapi-
talbeholdningen ved inngangen til 2012 svarte 
omtrent til halvparten av dette. Foreningen vil 
derfor fortsatt arbeide aktivt for å øke egenkapita-
len, men det må forventes at det vil ta minst 5 år å 
nå målet forutsatt en normal drift. 

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

Personalet 

Leieboerforeningen hadde i 2011 en daglig leder, 
to advokater, en resepsjonist/medlemsansvarlig 
og tre deltids jusstudenter tilsvarende 0,8 årsverk. 
Totalt antall årsverk var 4,1.   

Det var 4 menn og 3 kvinner ansatt og foreningen 
har lavt sykefravær. De ansatte har høy kompe-
tanse og faglig integritet, og utfører en stor og 
verdifull innsats for foreningen og dens medlem-
mer.  

Organisasjon 

Foreningen har fortløpende drøftinger knyttet til 
egen organisasjon og muligheter/utfordringer i 
årene som kommer. Vi ønsker å bedre samhand-
lingen med våre medlemmer og det planlegges 
innført et nytt medlems- og saksbehandlersystem 
intergrert i nye nettsider.  

Leieboerforeningen planlegger økt organisering av 
leieboere og det er konkrete planer for opprettel-
sen av en ny lokalavdeling i Trondheim. Det er 
søkt om utviklingsmidler til dette. Innbakt i dette 
arbeidet ligger det også en ny prosjekt- og organi-
sasjonsstilling ved foreningens Oslo-kontor.  

Lokaler 

Foreningen åpnet i 2011 i nye lokaler på C. J Ham-
bros plass 5. Foreningen bekostet selv oppussing- 
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en av lokalene som ligger sentralt ved Tinghuset i 
Oslo. Foreningens ansatte og publikum er fornøyd 
med de nye lokalene. Foreningen leier ut ett celle-
kontor som raskt kan frigjøres ved en utvidelse av 
staben. 

Hovedinnsatsområder  

Gjennom 2011 har foreningens hatt to fast ansatte 
advokater og tre jusstudenter. Ordningen med 
studenter som har ansvar for mottak av nye saker 
og enklere juridisk saksbehandling gir en rask og 
kostnadseffektiv medlemsservice.  

Leieboerforeningen anslår at vi har mottatt ca 
2300 henvendelser i løpet av 2011 og som er en 
nedgang på omtrent 10 % sammenliknet med året 
før.  

Henvendelser som fører til at foreningens jurister 
går aktivt inn som part i en tvist registreres med 
eget saksnummer. Også her har det vært en ned-
gang på ca 10 %. Men sakene har vært mer omfat-
tende enn tidligere, noe som gjenspeiles i de økte 
salærinntektene i driftsregnskapet. I løpet av 2011 
har advokatene registrert  300 nye saker. 65 saker 
har endt som en rettslig tvist slik tabellen under 
viser: 

Rettslige tvister: 2011 2010 2009 

Husleietvistutvalget  30 36 51 

Forliksrådet 4 4 5 

Namsmannen/retten 9 15 - 

Tingretten 21 60/16* 21 

Lagmannsretten 1 2 3 

Høyesterett 0 - 1 

Sum 65 117/73* 80 

 

Som tidligere har foreningen et stort antall oppsi-
gelsessaker – mens utkastelsessaker hos nams-
myndigheten er gått noe ned. Vi antar at årsaken 
til dette er at kommunens førstelinjetjeneste er 
blitt mer fokusert på hindre utkastelser. De øvrige 
hovedkategoriene av saker hvor foreningens ad-
vokater og saksbehandlere er involvert er: 

 Mangelskrav 
 Krav etter utflytting 
 Husleiens størrelse / leieøkning 
 Kontraktstolking 
 Mugg- og sopp  

Det relativt sett lave antall saker som ender opp 
som rettslig tvist viser at Leieboerforeningens 

virksomhet også forebygger mer alvorlige konflik-
ter på leiesektoren. 

NAV sosial 

Leieboerforeningen har siden begynnelsen av 
1993 gitt juridisk rådgivning til NAV sosial i Oslo 
kommune. For dette arbeidet mottok foreningen i 
2011 kr 377 000 fra Oslo kommune, Helse- og vel-
ferdsetaten.  

I 2011 mottok foreningen 240 henvendelser fra 
NAV sosial i Oslo. Foreningens advokater holdt i 
tillegg to heldagskurs og to halvdagskurs i bolig-
rett og tvangsfravikelser.  

Fra utenbys sosialkontor har det kommet inn ca 80 
henvendelser og det har vært avviklet 2 fagmøter 

Internett 

Leieboerforeningen drifter tre nettportaler, 
www.leieboerforeningen.no, www.utkastelse.no 
og www.boligjegeren.no. Nettstedene hadde til 
sammen mer enn 130.000 besøkende i 2011. Dette 
er en økning på 16 % i forhold til 2010. Totalt ble 
det gjort 250.000 oppslag på nettsidene. Fire av 
fem besøk er til Leieboerforeningens egne hjem-
mesider. 

Boligjegeren.no åpnet i begynnelsen av oktober 
2011. Fra slutten av 2011 og inn i 2012 har det vært 
en kraftig økning i antall besøk på boligjegeren.  

Prosjekter 

I 2011 hadde foreningen to større prosjekter gåen-
de. Prosjekt Økt botrygghet for leieboere startet 
opp mot slutten av 2010 og har hatt som målset-
ning å bistå NAV sosial i Akershus, Hedmark og 
Østfold med husleierettslig rådgivning, kurs og 
annen kompetanseoppbygging. Gjennom prosjek-
tet har ca. 80 NAV-ansatte i 20 forskjellige kom-
muner gått på ulike kurs og fått rådgivning i konk-
rete saker. Deltakerne har evaluert prosjektet og 
gitt foreningen meget solide tilbakemeldinger. 
Prosjektet er forlenget fram til sommeren 2012. 
Oppdragsgiver er Husbanken.  

Prosjekt Unge på leiemarkedet har hatt som mål å 
utvikle en ny nettportal for unge på leiemarkedet i 
Oslo og med fokus på hvordan finne et sted og bo 
og rettighetsinformasjon for boende. En gruppe 
på 20 unge medlemmer har vært testpiloter og 
bidratt til utviklingen av nettstedet. Nettportalen 
åpnet høsten 2011 og besøket har gradvis tatt seg 
opp. Oppdragsgiver er Oslo kommune ved by-

http://www.leieboerforeningen.no/
http://www.utkastelse.no/
http://www.boligjegeren.no/
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rådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og med 
finansiering fra Husbanken. 

Leieboerforeningen har sammen med bydel  
Bjerke deltatt i et mindre prosjekt for økt beboer-
deltakelse- og medvirkning i et urolig boligområde 
i bydelen. Leieboerforeningen har gjennomført 
informasjon og kompetanseoppbygging for leie-
boere og utleiere i området med tanke på å trygge 
bosituasjonen for utsatte grupper.  

Utredninger 

Leieboerforeningen leverte inn et tilbud om på en 
hurtigutredning om ”Virkemidler for å hindre og 
motvirke graverende leieforhold”. Leieboerfore-
ningen fikk oppdraget i oktober og utredningen 
ble overlevert Husbanken medio desember 2011.  

Leieboerforeningen har også utarbeidet en viktig 
juridisk gjennomgang av reglene og praksis knyt-
tet til tidsbegrensning av leieavtaler Artikkelen 
Tidsbestemte leieavtaler – en uthuling av leieboer-
nes rettigheter er trykket i Festskrift til Juss-Buss i 
anledning 40 års jubileumet.  

Kommunal- og regionaldepartementet har ut-
arbeidet en ny sosialgaranti for depositum ved 
utleie av bolig. Leieboerforeningen har kommet 
med flere innspill og den nye Garantien ble offent-
liggjort i mai 2011. 

Nye samarbeidsprosjekter 

Norsk Studentorganisasjon – NSO og Leieboer-
foreningen har gjennom 2011 hatt jevnlig kontakt 
og møter med tanke på økt gjensidig informasjon 
og dialog om boligpolitikk.  

Høsten 2011 ble foreningen kontaktet av Cribs 
Norge som ønsket informasjon om leiemarkedet i 
Norge rettet inn mot unge svensker som jobber og 
bor i Oslo. Dette har resultert i samarbeid som 
innebærer en mer målrettet innsats overfor svens-
ker i Norge og rabattert medlemskap i foreningen. 

Leieboerforeningen samarbeider med ung.no og 
svarer jevnlig på netthenvendelser knyttet til bosi-
tuasjonen for ungdom. 

Leieboerforeningen har innledet et samarbeid 
med Norsk Forening mot støy. Hensikten med 
samarbeidet er å nå ut med informasjon om støy 
og hvordan man kan bidra til å redusere dette. 

 

Kursvirksomhet 

Leieboerforeningen holder jevnlig kurs i husleie-
rett for andre organisasjoner. I 2011 holdt vi slike 
kurs for Juss-Buss, Unginfo, Gatejuristen, Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) og Den Uavhengige 
Sosialtjenesten (DUS). Dette kommer i tillegg til 
kursvirksomheten som følger av samarbei-
det/prosjekter med NAV sosial. 

Høringsuttalelser, møter mv 

Leieboerforeningen har avgitt høringsutta-
lelser/innspill i følgende saker:  

 Om endringer i Husleietvistutvalget, Kommu-
nal- og regionaldepartementet  

 NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpo-
litikk for framtiden, Kommunal- og regional-
departementet 

 Endringer i tildelingskriterier for tildeling av 
kommunal bolig, Oslo kommune, byrådsavde-
ling for eldre og sosiale tjenester, 

 Forslag til nytt boligprogram 2011 – 2014, 
Trondheim kommune. 

Leieboerforeningen har avholdt deputasjo-
ner/møter for: 

 Oslo kommune, Helse og sosialkomiteen i 
forbindelse med 2012-budsjettet for  
Oslo kommune (skriftlig innspill).  

 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 
i forbindelse med 2012-statsbudsjettet. 

Leieboerforeningen har deltatt med innledning-
er/foredrag på bl.a. følgende arrangementer: 

 LO boligpolitiske konferanse 
 LO Bergen, studentboligdebatt 
 Husleietvistutvalgets 10-års jubileum 
 Boligkonferansev/ Helse- og velferdseta-

ten/Boligbygg KF  
 Leiesektoren og seksjonering, møte med den 

svenske bostadsministeren i Oslo 
 Arbeiderpartiets stortingsgruppe om boligpo-

litikk 
 Juss-Buss valgkampdebatt 
 Bo bedre 

Leieboerforeningen har hatt kontaktmøter med 
blant annet følgende: 

 Stortingspresident Dag Terje Andersen 
 Kommunal- og regionaldepartementet - KRD 

http://www.student.no/
http://www.cribsnorge.se/
http://www.cribsnorge.se/
http://www.ung.no/
http://www.stoyforeningen.no/


 Styrets beretning og regnskap 2011  

 Side 6 

 Stortinget kommunal- og forvaltningskomite 
 Oslo kommune – byrådsavdeling for eldre- og 

sosiale tjenester  
 Oslo kommune – Helse- og velferdsetaten 
 Bydel Bjerke, Oslo kommune  
 KS – kommunenes interesseorganisasjon 
 Landsorganisasjonen - LO 
 Husbanken 
 Juss-Buss 
 Den uavhengige sosialrådgivningen (DUS) 
 Antirasistisk senter  
 Aksjonsgruppen mot opphevelse av husleie-

regulering 
 International Union of Tenants – IUT 
 Forsikringsselskapet Norwegian Broker om 

leiegarantier  
 Boligbygg KF 
 Norsk Institutt for by- og regionforskning - 

NIBR 
 Husleietvistutvalget - HTU 

Leieboerforeningen har representanter i følgende 
råd og utvalg: 

 LOs boligpolitiske kontaktgruppe  
 Kontaktutvalget mellom Regjeringen og re-

presentanter for sosialt og økonomisk vanske-
ligstilte 

 Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge 
 Velferdsalliansen  
 Referansegruppe for boligsosial handlings-

plan, Porsgrunn kommune 
 Referansegruppe for forskningsprosjekt om 

bolig i regi av IRIS – International  
Research Institute of Stavanger 

 Bo Bedre – Kirkens bymisjon 
 BYBO – Kirkens bymisjon 

Andre aktiviteter: 

 Deltakelse på møte i FNs diskrimineringsko-
mite i Geneve (CERD) 

 Studietur til Rekjavik, Island 
 Ansatteseminar i København og møte med 

Lejeboernes Landsorganisasjon - LLO 
 Arrangert to-dagers seminar for Hyresgäster-

nas Riksförbund i Oslo om den norske bolig-
sektoren  

 Arrangert miniseminar om immigrasjonssi-
tuasjonen i Sør-Amerika, Frivillighetens hus 

Boligpolitisk aktivitet 

Leieboerforeningen har i 2011 jobbet tett opp mot 
det offentlig nedsatte boligutvalget som la fram 

sin innstilling NOU 2011:15 Rom for alle – framti-
das sosial boligpolitikk i august 2011. Foreningen 
har hatt møter med sekretariatet og spilt inn flere 
viktige leieboersaker.  

Foreningen har hatt et særlig fokus på husleie-
lovens regler om tidsbestemte leieavtaler som 
medfører mye flytting og utrygghet blant leieboe-
re. Utvalget fulgte ikke Leieboerforeningens anbe-
falinger, men Regjeringen har varslet den vil vur-
dere om det er behov for endringer i adgangen til å 
tidsbegrense leieavtaler. 

Foreningen har også på nytt tatt opp den mangel-
fulle oversikten over husleienivået. Utvalget støt-
ter at det må utarbeides bedre oversikter og det 
pågår et arbeid i regi av Husbanken for å se hvor-
dan dette kan gjennomføres. 

Utvalget har foreslått å utrede behovet for en 
frivillig sertifiseringsordning for leiesektoren. 
Leieboerforeningen har tidligere foreslått en slik 
ordning og boligutvalget har hatt tilgang til våre 
forslag for hvordan en slik ordning kan utredes.  

Leieboerforeningen mener det er behov for å sette 
i verk tiltak for å gjøre leiesektoren mer velfunge-
rende og forhindre dårlige boliger og utrygge leie-
forhold. Utvalget foreslo å få utarbeidet en utred-
ning om virkemidler for å hindre graverende 
leieforhold og Leieboerforeningen har senere 
utredet dette for Husbanken. 

Utvalget foreslår at det legges til rette for en økt 
nasjonal organisering av leieboere for å styrke 
leieboeres rettigheter og innflytelse. Utvalget slår 
fast at medlemskontingent ikke er tilstrekkelig for 
en forsvarlig drift av leieboerforeningene og er 
klare på at det er behov for en statlig driftsfinan-
siering.  

Nasjonal organisering av leieboere 

Det er få leieboere som er organisert i leieboerfo-
reninger. Leieboerforeningen Bergen, Oslo kom-
munale Leieboerorganisasjon (OKL) og Leieboer-
foreningen har til sammen under 6.000 
medlemmer, mens det totalt sett er anslagsvis 
450.000 husholdninger som leier bolig. Den lave 
organisasjonsgraden medfører at mange leieboere 
ikke er tilstrekkelig kjent med sine rettigheter og 
det kan være krevende å få nødvendige bistand i 
husleietvister. Sammenliknet med boligeierorgani-
sasjonene er leieboerbevegelsen liten. Dette re-
presenterer også et demokratisk problem fordi 
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Nettovekst

leieboerne har mindre politisk påvirkningskraft og 
er mindre effektive i å nå ut med informasjon.  

NIBR gjennomførte i 2011 en utredning om leie-
boerorganiseringen i Norge. Rapporten gir et de-
taljert bilde av leieboerforeningenes virksomhet. 
NIBR skriver at Leieboerforeningen er den fore-
ningene som har kompetanse og ressurser til å 
organisere en nasjonal satsing. Rapporten til NIBR 
dokumenter også at Leieboerforeningen gjør en 
omfattende og offensiv innsats med små midler.  

Styret i Leieboerforeningen har lagt ned et omfat-
tende arbeid for å avklare hva som skal til for å øke 
leieboerorganiseringen, både praktisk, økonomisk 
og organisatorisk. Det er utarbeidet et utviklings-
prosjekt som det vil bli søkt om midler til i 2012.  

Boligsubsidiering  

Leieboerforeningen har gjennom flere år pekt på 
det faktum at mens boligeiere mottar mer enn 50 
milliarder i boligskattesubsidier går det knapt 
offentlig subsidier til leiesektoren. Denne for-
skjellsbehandlingen bidrar til å utarme og ødeleg-
ge leiesektoren og forsterker de strukturelle prob-
lemene i det norske boligmarkedet, som blant 
annet kommer til uttrykk gjennom høye husleier, 
høy gjeldsbelastning og faren for boligbobler. En 
mer velfungerende leiesektor er derfor viktig for 
alle – både for leieboerne, for de som eier egen 
bolig og for samfunnet som helhet.  

Leieboerforeningen mener at boligpolitikken 
framover i større grad må fokusere på hvordan vi 
kan framskaffe en profesjonell, moderne, dyna-

misk og velfungerende leiesektor. Dette er ikke 
mulig uten at myndighetene satser mer offensivt 
enn i dag. Det er nødvendig med offentlige til-
skudd for å øke kvaliteten og antallet leieboliger. 
Det er også nødvendig med tiltak for å trygge og 
bedre boforholdene for leieboere. 

Annen virksomhet 

Leieboerforeningen utgir et nyhetsbrev til med-
lemmene. I 2011 ble det sendt ut fire nyhetsbrev – 
enten pr mail eller med vanlig post.  

Leieboerforeningen jobber for å hindre alle former 
for diskriminering i boligsektoren. Foreningen 
mottar relativt få henvendelser knyttet til diskri-
minering i leiesektoren, samtidig som det er vår 
oppfatning at diskriminering er langt mer utbredt 
enn antall henvendelser tilsier. Leieboerfor-
eningen har bidratt til at det er økt oppmerksom-
het på dårlige boforhold for enkelte etniske be-
folkningsgrupper og arbeidsimmigranter. 

Leieboerforeningen sitter i en referansegruppe 
som følger opp arbeidet med å revidere det bolig-
sosiale handlingsprogrammet i Porsgrunn kom-
mune. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 2012 og 
foreningen deltar på to til fire møter i året. 

Medlemssituasjonen  

Foreningen hadde pr 01.01..2011 3 633 medlem-
mer. I løpet av 2011 fikk foreningen 845 nye med-
lemmer som er noe lavere enn året før. Forening-
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en stryker ved årsskifte medlemmer som ikke har 
betalt kontingent de siste to årene. Antall stryk-
ninger i 2011 var rekordhøyt med 611 mot 525 mot 
året før. Antall ordinære utmeldinger var 470 som 
er noe lavere enn i 2010. Etter strykninger og ut-
meldinger ble det reelle antallet medlemmer pr 
31.21.2011 satt til 3.460. Sammenliknet med året 
før har det totale medlemstallet i løpet av 2011 
sunket med 173. 

En gjennomgang av utmeldingene viser at nærme-
re 66 % av de som ble strøket som medlemmer har 
betalt kontingent det ene året de meldte seg inn. 
Av de som aktiv melder seg ut har 50 % betalt 
kontingent bare det ene året de meldte seg inn. 
Dette viser at Leieboerforeningen bør øke innsat-
sen for at medlemskapene skal blir mer langvarig. 
Samtidig er det grunn til å tro at mange melder 
seg inn for å få bistand i en aktuell konkret sak og 
at de ikke har behov for medlemskap utover den 
gitte bistanden. Årsaken til at medlemmer strykes 
skyldes nesten utelukkende at medlemmet har 
glemt å melde ny adresse og at vi får kontingent-
innbetaling i retur. Det er et mål å finne ut hvor 
mange som ville fortsatt medlemskapet dersom vi 
hadde hatt korrekte kontaktopplysninger. Dette 
vil gi informasjon om det er fornuftig å bruke mer 
ressurser på å lete opp medlemmer som flytter 
uten å melde fra.  

International Union of Tenants (IUT)  

Leieboerforeningen sitter i styret i det internasjo-
nale Leieboerforbundet (International Union of 
Tenants – IUT). IUT ble stiftet i Zürich i 1926 og 
formålet er å ivareta og bedre leieboeres interes-
ser. Organisasjonen har 59 medlemmer fra 45 
ulike land med hovedkontor i Stockholm og et 
mindre kontor i Brüssel. IUT har konsultativ status 
i FNs komité for økonomiske- og sosiale saker og 
møter også i Europa-parlamentet. IUT utgir maga-
sinet Global Tenant og er ansvarlige for nettstedet 
www.iut.nu som inneholder omfattende informa-
sjon om boligsektoren i medlemslandene og aktu-
elle boligpolitiske spørsmål. 

Leieboerforeningen deltok i 2011 på styremøter i 
Brüssel og Wien.  

Planlagte aktiviteter 2011 

Leieboerforeningen ønsker i 2012 å ha særlig fokus 
på følgende områder: 

 Økt fokus på leiesektoren som en positiv res-
surs 

 Etablere et nytt avdelingskontor i Trondheim 
 Inngå samarbeidsavtaler med partnere i de 

fleste regioner i landet 
 Jobbe for begrensninger i adgangen til å inngå 

tidsbestemte leieforhold 
 Styrke Leieboerforeningens organisasjon 
 Nytt medlems- og saksbehandlersystem 
 Nye nettsider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iut.nu/
http://www.iut.nu/
http://www.iut.nu/global_tenant.htm
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Resultatregnskap 
Leieboerforeningen 

 
Driftsinntekter og driftskostnader Note  2011 

 

2010 

Driftsinntekter 4 4 490 021 
 

3 521 198 

Sum driftsinntekter 
 

4 490 021 
 

3 521 198 

   
 

 
Lønnskostnader 2 2 385 181 2 263 013 

Avskrivning driftsmidler 8 10 910 
 

0 

Andre driftskostnader 2
, 7 

1 682 349 
 

1 524 253 

Sum driftskostnader 
 

4 078 440 
 

3 787 266 

     
Driftsresultat 

 
411 581 

 
-266 068 

 
 

 
 

 
Finansinntekter og finanskostnader 

  

 
 

 
 

 
Renteinntekter 14 910 13 100 

Sum finansinntekter 
 

14 910 
 

13 100 

 
 

 
 

 
Rentekostnader 0 -37 

Sum finanskostnader 
 

0 
 

-37 

     
Sum finansposter 

 
14 910 

 
13 063 

     
Årsresultat 

 
426 491 

 
-253 004 

 
 

 
 

 
Overføringer 

  
Overført til annen egenkapital 

 
426 491 

 
-253 004 
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Resultat og egenkapital 
2007 - 2011 

Egenkapital 1.1 Egenkapital 31.12. Årets resultat

 
Balanse 

Leieboerforeningen 

 
Eiendeler Note 2011 

 

2010 

     
Anleggsmidler 

    

     
Andre finansielle anleggsmidler 

 
1 187 

 
1 187 

Driftsmidler 8 21 821 
 

126 433 

Sum anleggsmidler 
 

23 008 
 

127 620 

     
Omløpsmidler 

    

     
Kundefordringer 

 
103 205 

 
124 519 

Andre fordringer 
 

235 081 
 

237 583 

Bankinnskudd og kontanter 3 973 398 
 

896 014 

     
Sum omløpsmidler 

 
1 311 684 

 
1 258 116 

     
Sum eiendeler 

 
1 334 693 

 
1 385 736 
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Balanse 
Leieboerforeningen 

 

Egenkapital og gjeld 
    

 
    

Opptjent egenkapital 
    

 
    

Annen egenkapital 6 712 676 
 

286 185 

 
    

Sum egenkapital 
 

712 676 
 

286 185 

     
Gjeld 

    

     
Kortsiktig gjeld 

    

     
Leverandørgjeld 

 
147 742 

 
173 602 

Skattetrekk og andre trekk 
 

73 495 
 

72 164 

Annen kortsiktig gjeld 
 

400 780 
 

853 786 

     
Sum kortsiktig gjeld 

 
622 016 

 
1 099 552 

     
Sum gjeld 

 
622 016 

 
1 099 552 

     
Sum egenkapital og gjeld 

 
1 334 693 

 
1 385 737 

 

 

Oslo, 31. desember 2011 / 6. mars 2012 

   

 
I styret for Leieboerforeningen 

 
 

 

   

Therese Ustvedt Sigmund Aunan Mari K. Linløkken 

Styreleder Nestleder Nestleder 

      

      

Olav Andresen Gro Mette Moen Bjarne J. Dæhli 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

      

      

Per Anders Langerød Anne Mette Hardnes Lars Aasen 

Styremedlem Ansattes representant Daglig Ieder 
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Note 1 Regnskapsprinsipper 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:  
 
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. 
 
Pensjonsforpliktelser balanseføres ikke. 

Note 2  Ansatte, godtgjørelser, eventuelle Iån til ansatte mv. 

Godtgjørelser/ytelser  Daglig Ieder Styret 

Lønn  525 179 0 

Andre ytelser  8 408 0 

 

Antall ansatte 

   

Gj.sn.ant.årsverk i 2011 4   

Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 43 875 inkl. forholdsmessig mva. Av dette utgjør kr. 12 375,-  
særattestasjoner. 

Note 3  Bankinnskudd 

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr 75 177,09,-. I tillegg klientmidler  

kr 281 353,64 og et tilsvarende klientansvar. Midler og ansvar er nettopresentert i balansen. 

Note 4  Prosjekter 

 2011 2010 

 
Kontingenter 

 
844 947 

 
924 545 

Driftsbevi1gninger 1 560 000 560 000 
Andre prosjektinntekter 839 129 1 033 286 
Saksførselsinntekter 1 034 030 939 126 
Salgs- og andre driftsinntekter 211 914 64 241 

Sum driftsinntekter 4 490 021 3 521 198 

Spesifikasjon av lønnskostnader  2011 2010 

Lønn  1 711 164 1 633 029 

Arbeidsgiveravgift  290 295 276 708 

Andre ytelser  383 722 353 276 

Sum kostnadsført (inkl. mva.)  2 385 181 2 263 013 
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Prosjektinntekter spesifisert:  

Samarbeidsavtaler Nav sosial Oslo 377 000 

Praktisk juss for kommunesektoren 262 129 
Boligjegeren 200 000 
Totale prosjektinntekter 2011 839 129 

Note 5  Obligatorisk tjenestepensjon 

Foreningen har etablert OTP i henhold til lovens krav. 

Note 6  Egenkapital 

 
Annen  

egenkapital 

Egenkapital pr 01.01.2011 286 185 

Arets resultat 426 491 

Egenkapital 31.12.2011 712 676 

Note 7 Andre driftskostnader 

 2011 2010 
 
Kostnad lokaler 

 
229 260 

 
453 638 

Regnskaps- og revisjonshonorar 230 013 209 933 
Data- og kopikostnader 55 018 154 158 
Tap på fordringer 16 826 41 847 
Andre driftskostnader 1 151 231 664 677 
Sum driftskostnader  1 682 349 

349 
1524  253 

Note 8 Varige driftsmidler 

   Inventar Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2011   32 731 32 731 

Tilgang   0 0 

Avgang   0 0 

Anskaffelseskost 31.12.2011   32 731 32 731 

     

Akk. Avskrivninger   10 910 10 910 

Balanseført verdi 31.12.2011   21 821 21 821 

     

Årets avskrivninger     

     

Økonomisk levetid  3 år   

Avskrivningsplan  Lineær   

 
Inngående saldo er endret i forbindelse med ny vurdering av flyttekostnader i 2011. 
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Leieboerforeningen 
C. J. Hambros plass 5 
0164 Oslo 
24149100 (kl. 1000 – 1430) 
lbf@lbf.no 
 
www.leieboerforeningen.no   
www.boligjegeren.no   
www.utkastelse.no   

mailto:lbf@lbf.no
http://www.leieboerforeningen.no/
http://www.boligjegeren.no/
http://www.utkastelse.no/
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