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Vedr.: Videreføring av husleietilskudd, forskrift om husleietilskudd etter opphør av
husleiereguleringen i Oslo kommune

Leieboerforeningen ser det helt nødvendig at husleietilskuddet videreføres og er derfor
svært positive til denne høringen fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.
Leieboerforeningen har imidlertid noen kommentarer.

Det er korrekt at det var færre leieboere i de tidligere husleieregulerte boligene enn antatt
ved utgangen av 2009. Det er videre korrekt at per i dag bor det få mennesker i tidligere
husleieregulerte boliger som faktisk mottar husleietilskudd. At ordningen videreføres er
imidlertid av den største viktighet for de beboerne det gjelder. Leieboerforeningen vil også
peke på at det finnes flere leieboere i tidligere husleieregulerte leieforhold som ikke har søkt
om husleietilskudd per i dag.

Hva skjedde 1. januar 2010?
Leieboerforeningen har opplevd at opphøret av husleiereguleringsloven ikke har gått
smertefritt for alle.

Mange leieboere ble «lurt» til å signere på nye kontrakter da utleierne henvendte seg til
dem og sa at grunnet opphøret av husleiereguleringsloven ville også leieavtalen opphøre.
Dette resulterte i at mange leieboere signerte på nye kontrakter. Utleierne fikk dermed ikke
bare gjengs leie, men også markedsjustert leie, i tillegg til at utleierne også benyttet
anledningen til å få disse leieforholdene over på tidsbestemte kontrakter.

Flere leieboere fikk justering til gjengs leie. Gjengs leie er et vanskelig begrep for de fleste, og
mange av leieboerne aksepterte det nivået på gjengs leie som utleierne hadde fastsatt uten å
benytte seg av sin rett til å få fastsatt nivået av en takstnemnd (Husleietvistutvalget). Dette
skyldtes til dels manglende kunnskap om gjengs leie og takstnemnd, og til dels at mange av
disse beboerne ikke ønsket noen konflikt med sin utleier. Dette har ført til at mange
leieboere faktisk har betalt en «gjengs leie» som er langt høyere enn en reell gjengs leie.

Leieboerforeningen har også snakket med flere leieboerne som ikke orket å ta opp
«kampen» med sin utleier vedrørende gjengs leie, og flyttet ut fra sitt hjem. Dette har igjen
ført til at bomiljøene og trivsel i stor grad har blitt svekket i enkelte gårder.



Leieboerforeningen vil også presisere at noen utleiere har utvist forsiktighet og gjennomført
en gradvis økning av leien. I disse sakene har leieboerne fått effektuering av gjengs leie først i
disse dager.

Endring i forskriften § 2
Det fremkommer av forskriften at det er foreslått endring slik at det nå vil være et vilkår for å
få tilskudd at man per 31. desember 2014 allerede mottar tilskudd. Videre er det slik at kun
leieboere født per 31. desember 1949 kan motta støtte. Ordningen låses dermed for nye
søkere, i tillegg til at alle mottakere av støtten som er under 65 år vil miste støtten.

Låse ordningen
Det er leieboere som per i dag ikke har søkt om husleietilskudd, men som har planer om å
gjøre det. Dette kan være beboere som enda ikke har fått effektuert gjengs leie. Det kan
være beboere som akkurat har for kort botid, eller beboere som er akkurat litt for unge.
Leieboerforeningen vil peke på at for disse beboerne vil muligheten til å få tilskudd være
minst like viktige som for de som allerede er inne i ordningen, og konsekvensen av at de ikke
får tilskudd vil være like alvorlige.

Leieboerforeningen har forståelse for at man ønsker at de leieboerne som faktisk har
ressurser til å flytte skal flytte, og at man frykter en innelåsing. Dette pekte også
Leieboerforeningen på i høringsrunden i forbindelse med etableringen av tilskuddet. Da
presiserte Leieboerforeningen at om det ikke lå noen incitamenter for å flytte i forskriften,
eksempelvis at man beholdt tilskuddet i en mellomfase, ville det for mange bli umulig å
flytte. Leieboerforeningen vil nå påpeke at de som etter dagens ordning oppfyller vilkårene
for å få tilskudd, virkelig har et behov for å beholde tilskuddet. Det er ikke kun de
økonomiske hensynene som gjør at de fremdeles bor i disse leilighetene. For mange
leieboere handler det om å få beholde sin verdighet, enten fordi de har bodd i boligen i hele
sitt liv og vil beholde dette hjemmet resten av sitt liv, eller fordi de av andre helsemessige
eller sosiale grunner har et behov for å bli boende.

Om man skal låse ordningen mener Leieboerforeningen at det er for tidlig. Leieboerne dette
gjelder bør få mer tid på seg. Leieboerforeningen blir fortsatt kontaktet av mennesker som
bor i tidligere husleieregulerte boliger som først nå oppfyller kravene, eller som kommer til å
fylle kravene, for å få støtte. Leieboerforeningen mener det er viktig at man iallfall venter ett
år med å låse ordningen, og at man i mellomtiden går ut med grundig informasjon til de
beboere man kjenner til som bor i disse boligene.

Alderskrav på 65 år
Det fremkommer av høringen at per 31. desember 2013 var det 20 mottakere av
husleietilskuddet som var under 67 år. Det fremkommer videre at kun 8 personer var under
60 år, dvs, at det er 12 personer som er et sted mellom 60 år og 67 år. Hvor mange av disse
igjen som er under 65 år fremkommer ikke, men det er rimelig å tro at det vil være et fåtall
av dagens mottakere av tilskuddet som vil være under 65 år 1. januar 2015.

Leieboerforeningen påpeker at det lave antallet mottakere av tilskuddet som er under 65 år
tilsier at disse burde bli likestilt med de over 65 år. I og med at de i dag mottar støtte betyr

2



det at de har hatt en botid på over 20 år, noe som igjen betyr at dette er beboere med sterk
tilhørighet til boligen. At disse beboerne ikke har flyttet til andre boliger; eller fått startlån og
fått kjøpt seg egen bolig, indikerer også at det kan være andre sosiale eller helsemessige
årsaker til at de har blitt boende.

Leieboerforeningen mener at det som utgangspunkt ikke burde vært et alderskrav for å
motta støtte. Alternativt mener Leieboerforeningen at man må åpne for at bydelene kan
foreta en skjønnsmessig vurdering av om beboere under alderskravet likevel burde motta
tilskuddet.

Forslag til endring i forskriften § 2
Per i dag regulerer ikke forskriften hva som skjer ved leieboers død eller ved opphør av
husstand. Leieboerforeningen kjenner til eksempler hvor mottaker av husleietilskudd har gått
bort. I de tilfellene har det vært uavklart om gjenlevende ektefelle/samboer vil kunne overta
tilskuddet. Om gjenlevende ektefelle/samboer ikke vil få overført husleietilskuddet,
eksempelvis fordi ordningen låses per 31. desember 2014 vil dette føre til at beboere som i
utgangspunktet var ment å få tilskuddet likevel ikke får det. Leieboerforeningen foreslår det
bør innføres en ny bestemmelse som åpner for at ektefelle eller samboer som er registrert i
husstanden må kunne overta tilskuddet ved mottakers død.

Det kan også tenkes andre tilfeller av opphør av husstanden hvor tilskuddet bør kunne
overføres. Leieboerforeningen foreslår derfor at for de tilfeller hvor en leieboer kan tre inn i
leieavtalen etter husleieloven § 8-3 bør husleietilskuddet også kunne overføres. Slik
overførsel av tilskuddet må kunne gjennomføres uavhengig av om ordningen låses eller ikke.

Forslag til ny § 6:

Dør mottaker av husleietilskudd vil ti/skuddet overføres til person(er) som har rett til å tre inn
i leieavtalen etter husleieloven § 8-2 el/er 8-3.

Konsekvenser av opphør
Realitetene for leieboerne om de ikke mottar husleietilskudd er at de må flytte.
Leieboerforeningen er svært bekymret for hvor disse leieboerne i så fall skal gjøre av seg. Det
fremkommer av høringen at bydel Frogner uttaler at det ikke er noen reell mulighet for å
tilby kommunal bolig til mottakerne, i tillegg til at det er knapphet i ressursene til bydelen for
å tildele startlån. Resultatet av dette vil bli at beboerne enten må flytte til helt andre deler av
byen eller søke sosial stønad.

For mange utenforstående anses det ikke dramatisk å måtte flytte til en annen bydel. De aller
fleste leieboerne i disse boligene har bodd i boligene i over 20 år; og mange av dem også i
langt mer enn 20 år. Dette er deres hjem. De har sitt sosiale nettverk i området og de bruker
offentlige tjenester i området. Dette er ikke leieboere slik mange ser på leieboere, noen som
bor flyktig et sted før de kjøper seg en bolig. Dette er leieboere som har valgt å være
leieboere, og som ser på leieboligen på samme måte som huseieren ser på eierboligen. Om
disse blir tvunget til å flytte vil det oppleves svært dramatisk.
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Alternativet til å flytte, å måtte motta sosial stønad, oppleves også for mange av disse
brukerne som et stort nederlag. I tillegg vil dette også være en kostnad for kommunen.

I ndeksj ustering
Formålet med husleietilskuddet er å ivareta en vanskeligstilt og sårbar gruppe. For at dette
formålet skal være reelt, er også støtteordningen nødt til å justeres i takt med prisstigningen i
samfunnet generelt og i leiemarkedet spesielt.

Husleietaket i forskriftens § 7 på kr 14 500 per måned kan fortone seg rimelig og fornuftig i
dag, men kan bli urimelig lavt om husleienivået i Oslo stiger raskt. Vi er nå i en periode med
liten vekst i leieprisene, men erfaringsmessig kan dette snu raskt. Den siste
markedsleierapporten til Oslo kommune, Boligbygg KF (4 kv. 2013) viser at fra 2002 og fram
til utgangen av 2013 har markedsleien økt med i underkant av 50 prs. eller 25 prs. mer enn
den alminnelige prisstigningen. Dersom ikke husleietakerjusteres med den generelle
utviklingen i leiepriser vil dette kunne underminere formålet med støtteordningen.

Leieboerforeningen ber derfor om at husleietaket i § 7justeres i takt med utviklingen i
leiepriser slik det framkommer av Boligbyggs KFs prisrapporter

Tilsvarende mener Leieboerforeningen er det behov for å oppdatere satsene for livsopphold i

forskriftens § 9 a — c med endringene i konsumprisindeksen (KPI) for å hindre at

støttemottakerne får redusert beløpet til livsopphold over tid. Et flertall av de som mottar
husleietilskudd er eldre, og man må anta at mange av de har betydelige kostnader knyttet til
transport, legemidler, hjelpemidler, etc.

Leieboerforeningen ber derfor om at satsene for livsopphold etter forskriftens § 9 a — c
justeres med konsumprisindeksen en gang i året.

Informasjon til beboerne
Leieboerforeningen mottar jevnlig henvendelser fra beboere som mottar husleietilskuddet
med spørsmål om hva som vil skje med tilskuddet 1. januar 2015. Leieboerforeningen
presiserer at det er viktig at disse leieboerne får en snarlig avklaring. For de beboere som
eventuelt vil miste tilskuddet er det ekstra viktig å få beskjed, slik at de eventuelt vil kunne
vurdere om de må si opp sitt leieforhold i tide før de selv har ansvaret for å betale hele
husleien.

Med vennlig hilsen

Anne Mef i-iårJs Skårf Lars Aasen
advokat daglig leder
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