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Årsberetning for Leieboerforeningen 2007

ÅRSBERETNING  
LEIEBOERFORENINGEN 

- 2007 - 
 
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 Leieboerforeningens tjenester fra medlemmer, organisasjoner, myndigheter, 
advokater og andre. I tillegg til juridiske rådgivning utfører foreningen ulike prosjektoppdrag/utredninger 
for eksterne oppdragsgivere, hovedsakelig offentlig myndigheter. Prosjektmidler utgjør en viktig del av 
foreningens arbeid. Leieboerforeningen deltar gjennom året på mange faglige og politiske arrangementer 
og blir ofte referert til i media. Leieboerforeningen drifter to nettsteder, utgir medlemsbladet Hus&Hjem 
og ulike brosjyrer, hefter og foldere. 

Styret 
Etter årsmøte 31 mai 2007 fikk styret følgende sammensetning:  

Navn Verv Periode 

Tore Hansen styreleder 2007-2009 

Kathrine Mauseth Woll nestleder 2006-2008 

Oddvin Forbord nestleder 2006-2008 

Håvard B Øvregård medlem 2006-2008 

Ingar Brattbakk medlem 2007-2009 

Elin Anne Gunleiksrud medlem 2006-2008 

Beate Svenningsen Medlem 2007-2009 

Per O Pallum  ans.rep. 2007-2008 
   
Reza Rezaee vara 2007-2008 

Jarle Vinje vara 2007-2008 

Iren Magnussen vara 2007-2008 

Ragnar Wiik vara 2007-2008 

Anne Helseth vara 2007-2008 

 
Styret har i 2007 avholdt syv styremøter og behandlet 69 saker.  

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av styreleder, to nestledere, ansattes representant og 
daglig leder. AU tar seg av løpende saker og forbereder saker for styret. AU har i 2007 hatt seks møter og 
behandlet 39 saker.  

Økonomi  
Årsregnskapet for 2007 viser et underskudd skudd på driften med kr 137.471,-. Tilsvarende for 2006 var 
et overskudd på kr 354.000,-.  Total omsetningen i 2007 var på 3,05 millioner som er kr 435.000,- lavere 
enn året før.  

Underskuddet i 2007 har flere årsaker. Sakførselsinntekter svinger noe fra år til år og nedgangen i 2007 
representerer en slik svingning, men er etter styrets oppfatning ikke uttykk for en mer varig trend. Det er 
videre oppdaget noen feilføringer fra tidligere år som må realiseres som tap i 2007.  
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Leieboerforeningen budsjetterte i 2007 med prosjektinntekter fra Husbanken og ansatte høsten 2007 en 
prosjektleder i 50% stilling. Det endelig tilsagnet på prosjektmidlene kom derimot ikke før i januar 2008 
og det er ikke adgang til å tilbakeføre midler. Dette ga oss reduserte prosjektinntekter og økte 
lønnskostnader i 2007 som ikke var budsjettert.  

Totale driftskostnader i 2007 var på 3,21 millioner mot 3,14 i 2006. På kostnadssiden stod 
personalkostnader for 1,96 mill mot 1,82 mill i 2006. Personalkostnadene utgjør nesten 2/3 av samlet 
omsetning. Det er i 2007 bokført avsetninger og tap advokatvirksomheten med i underkant av kr 35.000,- 
eller ca 4 prosent av omsetningen til advokatene. Tapene må sees i sammenheng med at mange brukere 
av Leieboerforeningens advokattjenester har lav inntekt/pensjon. Foreningens representerer et 
lavterskeltilbud for husholdninger som ofte ikke har økonomi til å la seg representere med egen advokat 
og foreningen må derfor også aksepterer at tapene i denne delen av foreningens virksomhet er relativt 
høye. 

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 budsjett

Nøkkeltall Leieboerforeningen 2004-2007
(inkl budsjett 2008)

Driftsinntekter
Driftskostnader
Over/underskudd
Egenkapital

 
Balanseregnskapet viser at foreningen ved inngangen til år 2008 hadde eiendeler til en verdi av kr. 1 186 
175,- og en gjeld på kr 608.096-. Med et driftsunderskudd på kr 137.476 i 2007 var den nye 
egenkapitalbeholdningen ved inngangen til 2008 på kr 578.085.  

Regnskapet for 2007 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  

Personalet 
Antall fast ansatte i Leieboerforeningen holdt seg stabilt gjennom 2007. Ved inngangen til 2008 bestod 
personalet av daglig leder, advokat, og en resepsjonist/medlemsansvarlig. En advokatfullmektig sluttet i 
desember 2007 og ny fullmektig har tiltrådt i mars 2008. Leieboerforeningen hadde i 2007 også fem 
jusstudenter på deltid, totalt åtte ansatte fordelt på 4,5 årsverk.  

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

Lokaler 
Leieboerforeningen holder til i nye og moderne lokaler i Hausmannsgate 19. Kontoret ligger sentralt i 
forhold til offentlig transport. Foreningen hadde ved inngangen til 2008 to cellekontorer som var leid ut 
til eksterne leietakere.  

Hovedinnsatsområder  
Leieboerforeningen advokatkontor har i 2007 bestått av en advokat og en advokatfullmektig i tillegg til 
vår juridiske førstelinjetjeneste bestående av 4-5 jusstudenter, rekruttert blant studenter med husleierett 
som spesialfelt. Ordningen med jusstudenter som har ansvar for førstemottak av nye saker og enkel 
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juridisk rådgivning, fungerer tilfredsstillende. Ordningen har bidratt til en raskere og bedre 
saksbehandling – og det er ikke lenger ventetid av betydning for å få bistand. Økt saksbehandlerkapasitet 
gir advokatene mulighet til fokusere på tyngre og mer komplekse saker og som 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 2007.  

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 2007 er det gjennomført ca 650 møter mellom 
medlemmene og våre medarbeidere. Av dette har 249 saker resultert i skriftlig arbeid av ulik karakter. Av 
disse igjen har følgende antall blitt gjenstand for rettslig tvist: 
 

 Husleietvistutvalget (HTU): 20 
 Forliksrådet:       2 
 Tingretten:    16 
 Lagmannsretten:        3 

 
Som tidligere år ligger antall utkastelsessaker høyt, med en markant økning i antall henvendelser knyttet 
til oppsigelser. Det er ikke registrert nevneverdige endringer av øvrige sakstyper hvor hovedkategoriene 
er: 

 Mangelskrav 
 Husleieregulering 
 Husleiens størrelse 
 Kontraktstolking 
 Fremleie 
 Depositumsoppgjør 
 Mugg- og sopp  

 
Det relativt lave antall saker som tas inn for domstolene viser at Leieboerforeningens virksomhet i stor 
grad forebygger mer alvorlige konflikter på leiesektoren. 

Via foreningens internettsider www.leieboerforeningen.no kom det inn i underkant av 150 juridiske 
henvendelser fra ikke-medlemmer i 2007. I perioder med god kapasitet gir foreningen korte kommentarer 
til disse henvendelsene. Dette gir foreningen et positivt omdømme som på sikt vil bidra til et økt antall 
medlemmer.  

Det er noe færre enn tidligere som benytter seg av foreningens informasjonstelefon. 
Informasjonstelefonen er juridisk rådgivning for ikke-medlemmer og innringeren betaler kr 26,- pr min.  
 

Sosialkontoravtalen  

Leieboerforeningen har siden 1993 hatt en avtale med Oslo kommune om juridisk rådgivning til alle 
sosialsentrene. I 2007 besvarte foreningen omtrent 700 henvendelser fra sosialsentrene.  Foreningen holdt 
i tillegg to heldagskurs i boligrett og gjennomførte flere møter med både sosialsentre og 
namsfogdskontorer.   Leieboerforeningen utgir også et eget informasjonsskriv til sosialsentrene hvor 
husleierettslige temaer belyses og drøftes.  

 

Internett 

Leieboerforeningen drifter to internettportaler – www.leieboerforeningen.no og www.utkastelse.no. 
 
Innholdet på nettstedet www.boligjegeren.no ble i april 2007 overført til www.leieboerforeningen.no som 
ledd i en større oppdatering. Oppdateringen innebar videre en utvidelse av mengden medlemsstoff, 
personlige medlemssider, netthandel, nedlasting av dokumenter, håndbøker, kontrakter mv. Medlemmene 
har også tilgang på elektronisk saksbehandling og det er mulig å betale medlemskontingenten direkte på 
nettsidene.  
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Mye av innholdet på nettstedet er nå 
bare tilgjengelig etter at man har logget 
seg inn som medlem. I løpet av 2007 
hadde vi totalt 75.000 besøk på 
nettstedet og av disse er 58.000 definert 
som unike brukere. Totalt ble det gjort 
oppslag på mer enn 200.000 sider 
gjennom året. Dette er meget solide tall 
og viser at det er mange som finner 
nettportalen interessant og nyttig. En 
annen positiv effekt av omleggingen er 
at antall nye medlemmer er rekordstort. 
Med nesten 800 nye medlemmer har 
foreningen for første gang på flere år en 
positiv medlemsvekst. Ved at 
medlemmene selv kan administrere 
medlemskapet på internett håper vi å 
redusere frafallet ved at medlemmer 
glemmer å melde ny adresse etter 
flytting. Det er også tydelig at det er en økning i antall yngre medlemmer og vi har en større geografisk 
spredning enn tidligere. Arbeidet med å videreutvikle nettportalen vil skje kontinuerlig i tiden som 
kommer. 

 
Prosjekt færre utkastelser 
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 ble avsluttet i 
desember 2007. Hovedinnholdet i prosjektet har vært juridisk bistand og rådgivning til enkeltpersoner, 
økt kompetanse om utkastelser i de medvirkende kommunen, utarbeidelse av informasjonsmateriell og en 
egen nettside – www.utkastelse.no. Ved utgangen av 2007 hadde prosjektet fått mer enn 400 
henvendelser fra enkeltpersoner/husstander og 250 av disse fikk aktiv bistand i en utkastelsessak.  

Leieboerforeningen ble av Husbanken anmodet om å videreføre og videreutvikle prosjektet i 2007 og 
finansieringen av videreføringen er våren 2008 på plass. 
 

Høringsuttalelser og annen utadrettet virksomhet 

Leieboerforeningen har avgitt høringsuttalelse/innspill i følgende saker:  
• Forslag til endringer i Husleieloven 
• Forslag til nye representanter i Husleietvistutvalget – HTU 
• Regjeringens arbeid med bostedsløse  
• Oslo kommune i forbindelse med utarbeidelse av ny boligmelding 
• Behov for nasjonal organisering av leieboere 

 
Leieboerforeningen har avholdt deputasjon for: 

• Oslo kommune, Helse og sosialkomiteen i forbindelse med forslag til budsjett for Oslo 
kommune 2008 

• Stortingets kommunalkomité i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. 
 
Leieboerforeningen har deltatt med innledninger/foredrag på følgende arrangementer: 

• Årsmøte til Tempe leieboerforening 
• Boligskolen SAFIR 
• Regionalt kontaktforum (Husbanken) 
• Kommunalteknisk foreningen 
• Riverside Ungdomshus 
• Unginfo 
• Sagene SV om kommunale boliger 
• Fattigdomshøringen 
• Batteriet 
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Leieboerforeningen har hatt kontaktmøter med blant annet følgende: 

• Kommunal- og regionaldepartementet – KRD 
• Oslo kommune – Fri Rettshjelp 
• Oslo kommune – Helse og velferdsetaten 
• Oslo kommune – Vokseopplæringen 
• Trondheim kommune - boligseksjonen 
• Husbanken  
• IMDI 
• Velferdsalliansen 
• Arbeiderpartiet 
• Sosialistisk Venstreparti 
• Rød Valgallianse 
• Velferdsalliansen 
• FAFO 
• Huseiernes Landsforbund - HL 
• UNGINFO 
• JussBuss 
• Juridisk rådgivning for kvinner - JURK 
• Oslo kommunale Leieboerorganisasjon - OKL  
• International Union of Tenants – IUT 
• Deutsche Mieterbund 

 
Boligpolitisk aktivitet 

Leieboerforeningen har i 2007 gjennom ulike kanaler markert at de er behov for en styrking av leieboeres 
situasjon, blant annet gjennom økt nasjonal organisering. Det har vært møter med Kommunal- og 
regionaldepartementet, med stortingsrepresentanter og andre. I forbindelse med behandling av 
statsbudsjettet for 2008 uttrykte et flertall i Kommunalkomiteen på Stortinget en anbefaling om at det 
settes i verk tiltakt for å styrke leieboerorganiseringen. Komiteen uttaler at det vil være en styrke for 
boligpolitikken om leierne organisatorisk får styrket sin posisjon og viser til blant annet 
Leieboerforeningen som utfører ulike oppgaver og tar på seg prosjekter på vegne av offentlige 
institusjoner. En landsomfattende leietakerforening vil styrke leietakernes posisjon på boligmarkedet. 
Arbeidet med å konkretisere dette vil fortsette i 2008. 
 
Høsten 2007 sendte Kommunal- og regionaldepartementet forslag til endringer i Husleieloven på høring. 
Leieboerforeningens hadde på forhånd tidligere innspill er innarbeidet i lovteksten, men det er fortsatt 
behov for å styrke lovgivningen til fordel for leieboere. Fristen for høring er våren 2008. 
Leieboerforeningen planlegger en betydelig politisk innsats når lovendringene oversendes Stortinget til 
endelig behandling.  
 
I oktober 2007 ble NIBRs rapport om beboere i husleieregulerte boliger offentliggjort. Rapporten 
Husleieregulering – status før avviklingen i 2010 – dokumenterer som Leieboerforeningen lengde har 
hevdet at den økonomiske situasjonen for mange er svært kritisk og livskvaliteten er forringet. Gjennom 
høsten 2007 har foreningen vært aktive for å holde saken politisk varm og det er forventet at 
kommunalministeren vil lanserer økonomiske tiltak for beboerne i løpet av 2008.  
 
 
Annen virksomhet 

Hus&Hjem kom i 2007 ut med fire utgaver i farger og medlemsbladet blir godt mottatt av medlemmene.  

Håndbok i husleierett – rettigheter og plikter for leieboere ble revidert og trykket opp i to nye opplag i 
2007. I perioder brukes boken i vervekampanjer. Medlemmer kan laste ned boken gratis på våre nettsider 

Foreningen har hatt god kontakt med Tempe Leieboerforening i Trondheim som er assosiert medlem og 
vi har deltatt på årsmøte i Tempe leieboerforening. Foreningen har også ved to anledningen hatt møter 
med Trondheim kommune med tanke på et nærere samarbeid for å styrke leieboeres kår.  
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Leieboerforeningen har holdt flere kurs for JussBuss og Jurk. Det er innledet et samarbeid med 
Boligskolen på Safir som innebærer kursing i ulike boligrelaterte emner og foreningen har stilt med gratis 
advokat på Unginfo i Oslo.  

Medlemssituasjonen  
Foreningen hadde ved 
utgangen av årsskifte 
3283 medlemmer. I 
tillegg til disse hadde 
foreningen ca 300 
kollektivt tilsluttede 
medlemmer.  

Foreningen fikk i året 
som gikk 770 nye 
medlemmer. Dette er ny 
rekord og skyltes blant 
annet at det er nå er mulig 
å melde seg inn og betale 
direkte på våre nettsider. 
I 2007 var det 353 
utmeldinger slik at netto 
vekst i antall individuelle 
medlemmer var 417.  

Det er fremdeles slik at 
medlemmer som skifter 
bosted uten å melde ny 
adresse er den gruppen 
som dominerer. 
Foreningen forsøker å 
finne tilbake til de som 
flytter – men mangler 
ofte tilstrekkelig 
informasjon til spore den 
opp. Gjennom vår nye 
medlemsdatabase er det 
nå enklere for 
medlemmer å endre 
adresse og enklere å få ta 
i de som har flyttet – men 
glemt å melde 
adresseforandring.  

Vi har i 2007 en klar 
økning i antall 
medlemmer fra utenfor 
stor-Oslo. Det er omtrent 
like mange kvinner som 
menn som er medlem. 
Leieboerforeningen har som mål å få tusen nye medlemmer i 2008 som gir et gjennomsnitt på 2,7 nye 
medlemmer hver dag gjennom hele året. Til sammenlikning fikk vi 2,1 nye medlemmer pr dag i 2007. 
Første kvartal 2008 ligger nyinnmeldte medlemmer pr dag på 3,4. 

Norges Leieboerforbund (NLF) 
Norges Leieboerforbund (NLF) vedtok på ekstraordinært styremøte 15.9.2006 å legge ned det nasjonale 
forbundet og NLF opphørte formelt den 31.12.2006.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Antall

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Utmeldinger fordelt på type

Strøket - ikke betalt
Død/sykehjem mv 
Utmedling pga mangelfull adr
Ordinære utmeld.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nyinnmeldinger

Antall medlemmer

3135

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007



 

 

 
 

  Side 7 

Årsberetning for Leieboerforeningen 2007

International Union of Tenants (IUT)  
Leieboerforeningen er styremedlem i International Union of Tenants og deltok i 2007 på ett styremøte i 
Berlin (Tyskland) og ett i Geneve (Sveits). Styremøte i Berlin ble holdt i forkant av IUTs Kongress som 
avvikles hvert tredje år 
 
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 mye informasjon om boligsektoren i 
medlemslandene og aktuelle boligpolitiske spørsmål. 
 
IUT besluttet i 2007 og opprette et eget kontor i EU-kontor i Brüssel fra og med 2008. 
Leieboerforeningen har besluttet å bidra med kr 15.000 i støtte til drift av EU-kontoret som ble opprettet i 
mars 2008. 

Planlagte aktiviteter 2008 

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  
• Færre utkastelser av leieboere 
• Økt kompetanse om boligsosiale arbeidsmetoder 
• Integrering og boforhold for minoritetsgrupper 
• Gjennomføre en større anlagt Leieboerkonferanse høsten 2008  
• Øke kompetansen om EU og boligrelaterte spørsmål. 
 

 

Oslo, 31. desember 2007 / 22. april 2008 

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

Beate Svenningsen 
medlem  

Per O Pallum
ansattes representant

Lars Aasen 
daglig leder  



Driftsinntekter og dirftskostnader Note 2007 2006

Kontigenter 745 043 733 513
Driftsbevilgninger 560 000 560 000
Prosjekt inntekter 5 737 036 947 950
Sakførselsinntekter 894 637 1 078 570
Salgsinntekter 114 308 165 651

Sum drifsinntekter 3 051 025 3 485 684

Lønn og sosialekostnader 2,3 1 884 547 1 766 138
Pensjonskostnader 6 96 139 77 597
Lokalkostnader 266 934 274 184
Regnskap og revisjonshonorar 190 183 218 057
Data og kopikostnader 104 907 91 502
Kostnader Hus & Hjem 88 280 92 394
Kostnader Fredskorpset 0 0
Tap på krav 5 259 88 211
Andre driftskostnader 573 407 532 855

Sum driftskostnader 3 209 655 3 140 938

Driftsresultat -158 630 344 746

Finansinntetker og finanskostnader
Annen finansinntekt 21 159 9 682
Annen finanskostnad 0 131
Resultat av finansposter 21 159 9 551

Årsresultat -137 471 354 297

Overføringer
Dekket av annen egenkapital -137 471
Overført fra annne egenkapital 354 297

Resultatregnskap
Leieboerforeningen



Eiendeler Note 2007 2006

Anleggsmidler

Premiefond 21 430 21 430

Sum anleggsmidler 21 430 21 430

Omløpsmidler

Kundefordringer 139 653 178 687
Andre fordringer 2,8 122 674 73 277
Bankinnskudd og kontanter 4 798 190 1 017 017
Klientmidler 7 104 234 68 857

Sum omløpsmidler 1 164 750 1 337 837

Sum eiendeler 1 186 180 1 359 267

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Annen Egenkapital 715 556 361 259
Årets resultat -137 471 354 297

Sum egenkapital 578 085 715 556

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 105 159 74 851
Skattetrekk og andre trekk 59 818 293 754
Annen kortsiktig gjeld 338 885 206 250
Klientansvar 7 104 234 68 857

Sum kortsiktig gjeld 608 096 643 711

Sum gjeld 608 096 643 711

Sum egenkapital og gjeld 1 186 180 1 359 267

Balanse
Leieboerforeningen
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I styret for Leieboerforeningen 

  

 
Tore Hansen 

styreleder 
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Oddvin Forbord
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Ingar Brattbakk 
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Elin Anne Gunleiksrud
medlem

Beate Svenningsen 
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Per O Pallum
ansattes representant

Lars Aasen 
daglig leder  
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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 465 816         0 
Lån 8 000          0 
   
Antall ansatte   
Gj.snittlig antall årsverk i 2007                                  4,5  
   
Revisor  Revisjon Annen konsulentbistand 
Honorar  31 500 0 

 
 
Note 3  Spesifikasjon av lønnskostnadene 
 
 
 2007 2006
Lønn, Feriepenger 1 583 445 1 513 405
Arbeidsgiveravgift 240 005 219 651
Andre sosiale kostnader 61 096 33 082
Sum lønnskostnader 1 884 547 1 766 138
 
 
 
Note 4  Bankinnskudd 
 
Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 55 513 
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.07 utgjør kr. 56 502. 
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Note 5  Prosjekter 
 
Prosjektinntekter spesifisert: 
Somaliaprosjekt boka          75 786 
Sosialkontor-avtalen        380 000 
Utkastelsesprosjektet        281 250 
 
Totale prosjektinntekter 2007      737 036  
 
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 
 
Klientmidler pr 31.12.07 var kr 104 234. 
Kllientansvar pr 31.12.07 var kr 104 234 
 
Note 8 Personallån 
 
Det er pr 31.12.07 kr 8 000 utlånet til personallån. 
 
De ansatte kan låne inntil en måneds brutto-lønn som nedbetales gjennom direkte trekk i lønn 
over 12 måneder. Nedbetalingsperioden kan utvides til 24 mnd – men da påløper det renter iht 
til vanlig regelverk. 
 
 
      


