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ÅRSBERETNING  
LEIEBOERFORENINGEN 

- 2006 - 
 
 

Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral medlems og interesseorganisasjon. Leieboerforeningen er 
leieboernes rettsvern og skal ivareta leieboernes interesser overfor utleiere og myndigheter både 
økonomisk, miljømessig og boligpolitisk. Leieboerforeningen bistår medlemmene slik at deres rettigheter 
blir ivaretatt.  

Det er stor etterspørsel etter LbFs tjenester fra medlemmer, organisasjoner, myndigheter og advokater. 
Foreningen utfører ulike prosjektoppdrag/utredninger for eksterne oppdragsgivere, hovedsakelig offentlig 
myndigheter. Prosjektmidler utgjør en stadig økende del av foreningens arbeid. LbF deltar gjennom året 
på mange faglige og politiske arrangementer og blir ofte referert til i andre media. LbF drifter tre ulike 
nettsteder, utgir medlemsbladet Hus&Hjem og utgir brosjyrer, hefter og foldere. 

Styret 
Etter årsmøte 23 mai 2006 fikk styret følgende sammensetning:  

 

 
 

  Side 1

Navn Verv Periode 

Tore Hansen styreleder 2005-2007 

Kathrine Mauseth Woll nestleder 2006-2008 

Oddvin Forbord nestleder 2006-2008 

Håvard B Øvregård medlem 2006-2008 

Ingar Brattbakk medlem 2005-2007 

Moussa Masumbuko medlem 2005-2007 

Elin Anne Gunleiksrud medlem 2006-2008 

Knut Helland-Hansen* ans.rep. 2005-2006 

Per O Pallum * ans.rep. 2006-2007 
   
Ahmed Siyad vara 2006-2007 

Ali Osman Egeh vara 2006-2007 

Anne Helseth vara 2006-2007 

Jarle Vinje vara 2006-2007 

Svein Engebretsen vara 2006-2007 
* Knut Helland-Hansen gikk ut i permisjon i september 2006 og  
Per O Pallum overtok som ansattes representant. 
 
Styret har i 2006 avholdt åtte styremøter og behandlet 66 saker.  

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av styreleder, nestledere, ansattes representant og 
daglig leder. AU tar seg av løpende saker og forbereder saker for styret. AU har i 2006 hatt seks møter og 
behandlet 45 saker.  

Økonomi  
Årsregnskapet for 2006 viser et overskudd på driften med kr 354.000,-. Tilsvarende tall for 2005 viste et 
underskudd på kr 232.000,-. Total omsetningen i 2006 var på 3,48 millioner som er kr 389.000 mer enn 
året før.  
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Det gode resultatet for 2006 har flere årsaker. På den ene siden har styret og administrasjonen hatt et 
kontinuerlig fokus på økonomien gjennom hele 2006 for å hindre ytterligere underskudd. Foreningen har 
i 2006 jobbet aktivt for å redusere kostnader og øke inntektene. Foreningen har gjennomført flere 
prosjekter med ekstern finansiering som har gitt positive resultat samt hentet inn ikke-budsjetterte 
salginntekter. Advokatvirksomheten har et bedre resultat enn på mange år.  

Totale driftskostnader i 2006 var på kr 3,14 mill, en nedgang på rundt kr 190.000,- sammenliknet med 
2005. På kostnadssiden stod personalkostnader for kr 1,84 mill eller litt i overkant av halvparten av 
samlet omsetning. Det er i 2006 bokført tap på advokatvirksomheten med i underkant av kr 90.000,- eller 
ca 8% av omsetningen til advokatene. Det relativt sett høye tapet må sees i sammenheng med at mange 
brukere av Leieboerforeningens advokattjenester har lav inntekt/pensjon. Foreningens representerer et 
lavterskeltilbud for husholdninger som normalt ikke har økonomi til å la seg representere med egen 
advokat og foreningen aksepterer derfor også at tapene i denne delen av virksomheten er relativt store. 

Balanseregnskapet viser at foreningen ved inngangen til år 2007 hadde eiendeler til en verdi av kr  
1.359.000 og en gjeld på kr 644.000-. Med et driftsoverskudd på kr 354.000 i 2006 var den nye 
egenkapitalbeholdningen i 2007 på kr 715.556.  

Underskuddene i 2003  
(kr 90.000) og 2005 (kr 
235.000) medførte at 
egenkapitalsituasjonen i 
foreningen ikke kunne 
anses som tilfredsstillende. 
Det har derfor vært et 
økonomisk mål at 
foreningen igjen skulle 
bygge opp egenkapitalen 
til et nivå som minimum 
svarer til seks måneders 
drift. Med overskuddet fra 
2006 tilsvarer 
egenkapitalen i underkant 
av tre måneders drift.   
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Regnskapet for 2006 er 
avlagt under forutsetning 
om fortsatt drift.  

Personalet 
Antall fast ansatte i LbF har holdt seg stabilt gjennom 2006. Ved inngangen til 2007 bestod personalet 
av: Daglig leder, en advokat, en advokatfullmektig, og en resepsjonist/medlemsansvarlig. I 2006 tok 
Leieboerforeningen inn 3 jusstudenter på deltid slik at vi gjennom året totalt har hatt syv ansatte med 4,5 
årsverk. I tillegg var en deltids prosjektleder ansatt i en kortere periode. En medarbeider gikk høsten 2006 
ut i ett års permisjon for å jobbe i Kommunal- og regionaldepartementet og det ble ansatt en medarbeider 
i et midlertidig engasjement.  

Foreningen har lavt sykefravær og et hyggelig arbeidsmiljø. Det er noe flere kvinner enn menn ansatt i 
foreningen.  

Lokaler 
Leieboerforeningen har lokaler i et nytt og moderne næringsbygg i Hausmannsgate 19. Kontorene ligger 
sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon, har skikkelig ventilasjon, gode lysforhold og moderne 
interiør. Foreningen hadde ved inngangen til 2007 tre cellekontorer som ikke foreningen selv benyttet og 
hvorav to av disse var utleid. Foreningen forventer at alle cellekontorene vil være i bruk mesteparten av 
2007 – enten i egen regi eller gjennom mer kortvarig næringsutleie. 
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Hovedinnsatsområder  
Advokatvirksomheten 

Arbeidssituasjonen for de juridiske medarbeiderne i foreningen er bedre enn på lenge. Ordningen med 
jusstudenter som tar ansvar for førstemottak av nye saker og enkel juridisk rådgivning fungerer 
tilfredsstillende. Ordningen har bidratt til en raskere og bedre saksbehandling – og det er ikke ventetid av 
betydning for å få bistand. Økt saksbehandlerkapasitet gir advokatene mulighet til fokusere på de tyngre 
og mer komplekse sakene som på sin side bidrar til økte sakførselsinntekter.  

Leieboerforeningen skiller mellom ”henvendelser” og ”saker”. Henvendelser innebærer muntlig 
rådgivning og bistand og registreres ikke med eget saksnummer. Totalt anslår foreningen at den har 
mottatt ca 2500 henvendelser i løpet av 2006.  

Henvendelser som fører til at foreningens jurister går aktivt inn som part i en tvist registreres med eget 
saksnummer. Her registreres også tidsforbruk. I løpet av 2006 er det gjennomført ca 700 møter mellom 
medlemmene og våre advokater. Av dette har 280 saker resultert i skriftlig arbeid av ulik karakter. Av 
disse igjen har følgende antall blitt gjenstand for rettslig tvist : 

 Husleietvistutvalget (HTU) : 18 
 Forliksrådet :      7 
 Tingretten :    12 
 Lagmannsretten:       4 

 
Som tidligere år hadde vi i 2006 en økning i antall oppsigelses- og utkastelsessaker sammenliknet med 
2005, hvilket trolig har sammenheng med kombinasjonen av prosjektet Færre utkastelser av leieboere og 
det faktum at det generelt de siste årene har vært en økning av denne type saker. Det er ikke registrert 
nevneverdige endringer av øvrige sakstyper hvor hovedkategoriene er: 

 Mangelskrav 
 Husleieregulering 
 Husleiens størrelse 
 Kontraktstolking 
 Fremleie 
 Depositumsoppgjør 
 Mugg- og sopp  

 
Via foreningens internettsider www.leieboerforeningen.no kom det inn i underkant av 400 juridiske 
henvendelser fra ikke-medlemmer i 2006. Tidligere har foreningen bare unntaksvis besvart disse – men i 
2006 har vi både hatt kapasitet og et ønske om å også tilby ikke-medlemmer enkel rådgivning. Dette gir 
foreningen et mer positivt omdømme som på sikt kan gi et økt antall medlemmer.  

Det er et økende antall som benytter seg av foreningens informasjonstelefon. Informasjonstelefonen er 
juridisk rådgivning for ikke-medlemmer og innringeren betaler ca kr 20,- pr min..  
 

Sosialkontoravtalen  

LbF har siden 1993 hatt en avtale med Oslo kommune om juridisk rådgivning til alle sosialsentrene. I 
2006 besvarte foreningen omtrent 550 henvendelser fra sosialsentrene som er noe flere enn året før. 
Foreningen holdt i tillegg to heldagskurs 
i boligrett og deltok på fem 
halvdagsmøter på sosialsentrene. LbF 
utgir også et eget informasjonsskriv til 
sosialsentrene hvor husleierettslige 
temaer belyses og drøftes.  

Treff på LbFs nettsider
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Internett 

Leieboerforeningens drifter nå tre ulike 
internettsider – www.leieboerforeningen 
.no. www.boligjegeren.no og 
www.utkastelse.no. Nettsidene er 

http://www.leieboerforeningen.no/
http://www.leieboerforeningen%20.no/
http://www.leieboerforeningen%20.no/
http://www.boligjegeren.no/
http://www.utkastelse.no/
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populære og har i 2006 registrert mer enn 218.000 treff totalt. Nettstedene fungerer som en viktig 
informasjons- og markedsføringskanal for foreningen. Omtrent en av fire nye innmeldinger kommer via 
Internett og vi får et økende antall medlemmer fra andre fylker enn Oslo og Akershus.  

Det har over lengre tid pågått et arbeid med å oppgradere internettsidene. Hensikten er å få til en løsning 
med mer og bedre medlemsstoff, personlige medlemssider, netthandel, nedlastingssider, elektronisk 
saksbehandling etc. I denne forbindelse vil www.leieboerforeningen.no og www.boligjegeren.no bli slått 
sammen. Arbeidet har vært mer omfattende enn antatt og tatt lengre tid enn forventet, men det nye 
nettstedet vil åpne i 2007.  

 
Somaliske boligjegere 

Leieboerforeningen har de siste årene hatt flere prosjekter med det mål å øke somalieres kunnskap og 
deltakelse på boligsektoren. Gjennom disse prosjektene har foreningen fått et nettverk/kontaktnett innen 
det somaliske miljø i Oslo. 

Leieboerforeningen gjennomførte i 2006 et spesialtilpasset opplæringsprogram for unge somaliere med 
finaniseiring fra Oslo kommune, avdeling for mangfold og integrering. Gjennom flere kurskvelder har vi 
fokusert på følgende tema:  

• På boligjakt 
• På visning 
• Husleieloven 
• Leiekontrakten 
• Diskriminering på boligmarkedet 
• Oslo kommunes boligtilbud  

 
Deltakerne på kurset har fått tilbud om å avlegge en frivillig ”boligjegereksamen” og blir kvalifisert til å 
hjelpe andre som er på boligjakt. 
 

Utkastelsesprosjekt 

I 2006 startet foreningen opp et prosjekt med finansiering fra Husbanken og med målsetning å redusere 
antall utkastelser i Oslo, Bærum, Asker, Ullensaker, Skedsmo og Lørenskog. Prosjektet går over 16 
måneder og innebærer juridisk bistand og rådgivning til enkeltpersoner, kursing av kommunens 
førstelinjetjeneste, utarbeidelse av informasjonsmateriell og en egen nettside – www.utkastelse.no. Ved 
utgangen av 2006 hadde prosjektet bistått i underkant av 200 husstander med hjelp og bistand i 
utkastelsessaker.  

Prosjektet er en del av det større statlige programmet ”På vei til egen bolig” som skal redusere antall 
bostedsløse i Norge. I denne sammenheng har myndighetene måldefinert at antall begjæringer om 
utkastelser skal ned med 50% og antall faktisk gjennomførte utkastelser skal ned med 30%.  
 

Høringsuttalelser og annen utadrettet virksomhet 

Leieboerforeningen har avgitt høringsuttalelse i følgende saker:  
• Generelt om forslag til endringer i Husleieloven og i samarbeid med Huseiernes Landsforbund 
• Ny regel om varsling ved betalingsmislighold i leieforhold  
• Forslag til nye representanter i Husleietvistutvalget - HTU 
• Forslag til kandidater til brukerutvalget i Diskriminerings- og likestillingsnemnda 

 
Leieboerforeningen har avholdt deputasjon for: 

• Oslo kommune, Helse og sosialkomiteen i forbindelse med forslag til budsjett for Oslo 
kommune 2007 

• Stortingets kommunalkomité i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.  
 
Leieboerforeningen har deltatt med innledninger på følgende arrangementer: 

• Høring om salg av kommunale boliger 
• Om kontoret for Fri rettshjelp 
• Nordisk erfaringskonferanse om empowerment 

http://www.leieboerforeningen.no/
http://www.boligjegeren.no/
http://www.utkastelse.no/
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• Empowerment som arbeidsmetode 
• Sluttkonferanse for prosjekt Færre utkastelser  
• Peer Review – På vei til egen bolig 

 
Leieboerforeningen har hatt kontaktmøter med bl a følgende: 

• Kommunal- og regionaldepartementet – KRD 
• Arbeids- og inkluderingsdepartementet - AID 
• Husbanken - HB 
• Huseiernes Landsforbund - HL 
• UNGINFO 
• Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet - IMDI 
• Norske Boligbyggelag - NBBL 
• Finansnærings Hovedorganisasjon - FNH 
• Oslo kommune - Boligbygg KF 
• Oslo kommune – Bydel Grünerløkka – avdeling for mangfold og integrering 
• Oslo kommune – avdeling for helse- og velferd 
• Oslo kommune – Fri Rettshjelp 
• Oslo kommune – Helse og velferdsetaten 
• Oslo kommune – Samarbeidsprosjektet Færre utkastelser 
• Oslo kommune – UNGBO  
• Bærum kommune 
• Asker kommune 
• Ullensaker kommune 
• Skedsmo kommune 
• Rælingen kommune 
• JussBuss 
• Juridisk rådgivning for kvinner - JURK 
• Tempe Leieboerforening 
• Oslo kommunale Leieboerorganisasjon - OKL  
• International Union of Tenants - IUT 
• Liepa Tenants Association 
• Arbeiderpartiet 
• Sosialistisk Venstreparti 
• Rød Valgallianse 

 
Boligpolitisk aktivitet 

Leieboerforeningen har i 2006 fått gjennomslag for igangsetting av en evaluering av husleieloven. 
Foreningen mener det er behov for endringer som kan styrke leieboernes vern i loven. Det er forventet en 
lovproposisjon om husleieloven i løpet av 2006. Leieboerforeningen har også sendt et felles brev sammen 
med Huseiernes Landsforbund om forslag til endringer innenfor noen avgrensede områder, bl a at 
leieboerne som hovedregel skal ha oppsigelsesadgang i leieforhold.  
 
Foreningen har over flere år jobbet for at forholdene for beboere i husleieregulerte boliger skal evalueres. 
Foreningen tok opp dette spørsmålet i 2006 ved flere anledninger og mot slutten av året besluttet 
Kommunaldepartementet å finansiere en større undersøkelse via NIBR. Leieboerforeningen vil fortsatt 
jobbe politisk med denne saken i 2007 med sikte på å få myndighetene til å finne en bedre modell for 
avvikling enn den som nå pågår.  
 
Leieboerforeningen har spilt inn til myndighetene at det er behov for å legge forholdene bedre til rette for 
organisering av leieboere i Norge. Mot slutten av 2006 besluttet Kommunaldepartementet at det skal 
gjennomføres en større undersøkelse om dette temaet.  
 
I 2006 var vi også sammen med Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon sterkt engasjert for å hindre 
videre salg av kommunale leieboliger og utarming av det kommunale bomiljøene.  
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Annen virksomhet 

Hus&Hjem kom i 2006 ut med fire utgaver og fra nr 3 2006 også i farger. Medlemsbladet blir godt 
mottatt av medlemmene og andre som mottar bladet.  

Leieboerforeningen utarbeidet i 2006 en serie med 20 fakta-ark som på en kortfattet og enkel måte tar 
opp viktig tema innen husleieretten, f eks depositum, dyrehold, oppsigelse, regulering av leien osv. 

Håndbok i husleierett – rettigheter og plikter for leieboere ble revidert og trykket opp i nytt opplag i 
2006. Boka er utvidet med et særtrykk av husleieloven samt åtte standardskjemaer som er viktige i et 
leieforhold. 

Foreningen innledet et samarbeid med Tempe Leieboerforening i Trondheim. Mot slutten av 2006 hadde 
foreningen et felles møte i Trondheim hvor grunnlaget for et videre samarbeid ble lagt. Tempe 
Leieboerforening er en lokal forening knyttet til et avgrenset område i Trondheim med ca 500 
utleieboliger. Foreningen har 200 medlemmer og er assosierte medlem i Leieboerforeningen.  

Nordisk hovedstadsseminar  

Leieboerforeningen var vertskap for nordisk hovedstadsseminar i februar 2006. På dette årlige 
arrangementet møtes ledere og tillitsvalgte i leieboerforeningen i København, Stockholm, Helsingfors og 
Oslo for å drøfte og diskutere felles erfaringer og satsingsområder. Hovedfokus på Oslo-møtet var etnisk 
segregering og arrangementet ble meget godt mottatt.  
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Foreningen hadde ved 
utgangen av årsskifte 2866 
medlemmer. I tillegg til diss 
hadde foreningen 200 
kollektivt tilsluttede 
medlemmer.  

 Foreningen fikk i året som 
gikk 560 nye medlemmer. 
Dette er flere nye 
medlemmer enn på mange år 
og skyltes blant annet at 
foreningen jevnlig har hatt 
kampanjer med gunstige 
innmeldingstilbud.  
Imidlertid mister foreningen 
medlemmer i større omfang 
enn det kommer inn, slik at 
medlemstallet fortsatt 
synker. I 2006 ble det også 
foretatt en opprydding i 
medlemsdatabasen og 
medlemmer som ikke hadde 
betalt kontingenten de to 
siste årene eller mer ble 
strøket.  
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Medlemsutviklingen 2001 - 2006

2866
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ofte tilstrekkelig 
informasjon til spore den 
opp. Leieboerforeningen 
vil i 2007 likevel gjøre en 
større innsats for å finne 
fram til medlemmer som er 
registrert med gal adresse i 
vår medlemsdatabase. 

Ca 80% av medlemmene i 
foreningen er bosatt i Oslo 
og 10% i øvrige Akershus. 
De øvrige 10% fordeler 
seg over hele landet. Ca 
20% av alle innmeldingene 
i 2006 kom via foreningens 
nettsider www.lbf.no.  

Norges Leieboerforbund (NLF) 
Norges Leieboerforbund (NLF) vedtok på ekstraordinært styremøte 15.9.2006 å legge ned det nasjonale 
forbundet. Bakgrunnen for beslutning var mangel på ressurser til å opprettholde driften av et nasjonalt 
forbund og at medlemsforeningene ikke lyktes å bli enige om en felles politisk og organisatorisk 
plattform for en nasjonal organisasjon. NLF opphørte formelt den 31.12.2006. Arkivmateriale tilhørende 
NLF skal overføres Arbeiderbevegelsens arkiv. 

Styret i Leieboerforeningen jobber med å utvikle en modell for hvordan foreningen skal betjene 
medlemmer utenfor det sentrale Oslo-området. Leieboerforeningen vil jobbe for å fungere som en 
nasjonal organisasjon med medlemstilbud i hele landet – men uten at dette innebærer konkurranse der 
hvor det finnes eksisterende og veldrevne leieboerforeninger. 

International Union of Tenants (IUT)  

NLF har tidligere representert Norge i International Union of Tenants, men da det ble klart at NLF ville 
blir nedlagt, søkte Leieboerforeningen om medlemskap i IUT. Leieboerforeningen ble tatt opp som 
medlem i slutten av 2006 og sitter i styret.  
 
Det internasjonale Leieboerforbundet ble stiftet i Zurich i 1926. Formålet til IUT er å ivareta og bedre 
leieboeres interesser. Organisasjonen har 54 medlemmer fra 44 ulike land og hovedkontoret ligger i 
Stockholm. IUT har konsultativ status i FNs komité for økonomiske- og sosiale saker og møter også i 
Europa-parlamentet. IUT holder styremøter to ganger i året. IUT utgir magasinet Global Tenant og er 
ansvarlige for nettstedet www.iut.nu som inneholder store mengder informasjon om boligsektoren i 
medlemslandene og aktuelle boligpolitiske spørsmål. 

Planlagte aktiviteter 2007 

Leieboerforeningen jobber med flere ulike prosjekter som vi  håper å kunne starte opp i tiden som 
kommer. Blant disse finner vi blant annet.: 

• Nasjonal organisering av leieboere 
• Integrering og boforhold for minoriteter 
• Bistand og samarbeid med Tempe leieboerforening i Trondheim – oppstart av ny 

Leieboerforening for hele Trondheimsregionen 
• Finne nye samarbeidspartnere som kan utvide foreningens medlemstilbud og/eller gi økte 

inntekter  
 

 

 

http://www.lbf.no/
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Oslo, 31. desember 2006 / 24. april 2007 

I styret for Leieboerforeningen 

 

 
Tore Hansen 

styreleder 

Katrine Mauseth Woll 
nestleder  

Oddvin Forbord
nestleder

Håvard B Øvregård 
medlem 

Ingar Brattbakk 
medlem 

Elin Anne Gunleiksrud
medlem

Moussa Masumbuko 
medlem  

Per O Pallum
ansattes representant

Lars Aasen 
daglig leder  



Resultatregnskap
Leieboerforeningen

Driftsinntekter og dirftskostnader Note 2006 2005

Kontigenter 733 513 709 984
Driftsbevilgninger 560 000 550 000
Prosjekt inntekter 5 947 950 812 294
Sakførselsinntekter 1 078 570 948 922
Salgsinntekter 165 651 75 471

Sum drifsinntekter 3 485 684 3 096 670

Lønn og sosialekostnader 2,3 1 766 138 1 784 022
Pensjonskostnader 6 77 597 82 008
Lokalkostnader 274 184 235 163
Regnskap og revisjonshonorar 2 218 057 287 673
Data og kopikostnader 91 502 165 980
Kostnader Hus & Hjem 92 394 66 698
Kostnader Fredskorpset 0 0
Tap på krav 88 211 94 703
Andre driftskostnader 532 855 615 393

Sum driftskostnader 3 140 938 3 331 641

Driftsresultat 344 746 -234 971

Finansinntetker og finanskostnader
Annen finansinntekt 9 682 2 746
Annen finanskostnad 131 701
Resultat av finansposter 9 551 2 045

Årsresultat 354 297 -232 926

Overføringer
Dekket av annen egenkapital -232 926
Overført fra annen egenkapital 354 297



Balanse
Leieboerforeningen

Eiendeler Note 2006 2005

Anleggsmidler

Premiefond 21 430 21 430

Sum anleggsmidler 21 430 21 430

Omløpsmidler

Kundefordringer 178 687 203 120
Andre fordringer 8 73 277 45 395
Bankinnskudd og kontanter 4 1 017 017 482 124
Klientmidler 7 68 857 174 175

Sum omløpsmidler 1 337 837 904 814

Sum eiendeler 1 359 267 926 244

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Annen Egenkapital 361 259 594 184
Årets resultat 354 297 -232 926

Sum egenkapital 715 556 361 259

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 74 851 106 268
Skattetrekk og andre trekk 293 754 274 542
Annen kortsiktig gjeld 206 250 10 000
Klientansvar 7 68 857 174 175

Sum kortsiktig gjeld 643 711 564 985

Sum gjeld 643 711 564 985

Sum egenkapital og gjeld 1 359 267 926 244
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Note 1  Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippene 
 
 
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 lån til ansatte m.v. 
 
Godtgjørelser/ytelser Daglig leder Styret 
Lønn og annet vederlag 447 720         0 
Lån            20 000         0 
   
Antall ansatte   
Gj.snittlig antall årsverk i 2006               5  
   
Revisor  Revisjon Annen konsulentbistand 
Honorar  30 200 6 825 

 
 
Note 3  Spesifikasjon av lønnskostnadene 
 
 
 2006 2005
Lønn, Feriepenger 1 513 405 1 530 696
Arbeidsgiveravgift 219 651 221 157
Andre sosiale kostnader 33 082 32 169
Sum lønnskostnader 1 766 138 1 784 022
 
 
 
Note 4  Bankinnskudd 
 
Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 58 473. 
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.06 utgjør kr. 55 455. 
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Note 5  Prosjekter 
 

Prosjektinntekter spesifisert:
Somaliaprosjekt boka 39 200
Sosialkontor-avtalen 380 000
Utkastelsesprosjektet 468 750
Bevilgning Somaliaprosjektet 60 000
 
Totale prosjektinntekter 2006 947 950

 
 
 
Alle kostnadene ved de ovennevnte prosjektene er bokført og presentert på de respektive linjer  
under Driftskostnader i regnskapet til Leieboerforeningen i Oslo. 
 
 
Note 6 OTP 
 
Foreningen har etablert OTP i henhold til lovens krav. 
 
Note 7 Klientansvar 
 
Klientansvarsmidler pr 31.12.06 var kr 68 857. 
 
Note 8 Personallån 
 
Det er pr 31.12.06 kr 40 347 utlånet til personallån. 
 
De ansatte kan låne inntil en måneds brutto-lønn som nedbetaels gjennom direkte trekk i lønn 
over 12 måneder. Nedbetalingsperioden kan utvides til 24 mnd – men da påløper det renter iht 
til vanlig regelverk. 
 




