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STYRETS BERETNING  
  

- 2008 - 
 
Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon stiftet i 1933. 
Leieboerforeningen er leieboernes rettsvern og skal ivareta leieboernes interesser overfor utleiere og 
myndigheter både økonomisk, miljømessig og boligpolitisk. Leieboerforeningen skal bistå medlemmene 
slik at deres juridiske rettigheter blir ivaretatt.  

Det har i 2008 vært en økning i etterspørsel etter Leieboerforeningens rådgivningstjenester fra 
medlemmene. Foreningen har fått nesten 1100 nye medlemmer, og nyinnmeldte medlemmer har ofte med 
akutte tvister som krever rask behandling. I tillegg kommer henvendelser og forespørsler fra andre 
organisasjoner, myndigheter, advokater og media. Leieboerforeningen utfører ulike 
prosjektoppdrag/utredninger for eksterne oppdragsgivere, hovedsakelig offentlig myndigheter. 
Prosjektmidler utgjør en viktig del av foreningens arbeid og økonomi. Leieboerforeningens ansatte deltar 
gjennom året på flere faglige og boligpolitiske arrangement og foreningen var i 2008 gjenstand for 
rekordmange mediaoppslag. Leieboerforeningen drifter to nettsteder, utgir medlemsbladet Hus&Hjem, 
produserer brosjyrer, hefter og foldere. 

Styret 
Etter årsmøte 27. mai 2008 fikk styret følgende sammensetning:  

Navn Funksjon Funksjonsperiode 

Tore Hansen Styreleder 2007-2009 

Ingar Brattbakk Nestleder 2007-2009 

Katrine Mauseth Woll  Nestleder 2008-2010 

Elin Anne Gunleiksrud  Medlem 2008-2010 

Iren Magnussen Medlem 2008-2010 

Behroos Elyasi Medlem 2008-2010 

Therese Ustvedt Medlem 2008-2010 

Per O Pallum / Tanja Ch Øistad Medlem  Velges av ansatte 

Reza Rezaee Vara 2008-2009 

Jarle Vinje Vara 2008-2009 

Håvard B. Øvregaard Vara 2008-2009 

Ragnar Wiik Vara 2008-2009 

Anne Helseth Vara 2008-2009 

 

Styret har i 2008 avholdt åtte styremøter og behandlet 71 saker.  

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av styreleder, to nestledere, ansattes representant og 
daglig leder. AU tar etter behov opp løpende saker og forbereder saker for styret. AU har i 2008 
behandlet 8 saker.  
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Økonomi  
Årsregnskapet for 2008 viser et underskudd på 
driften med kr 387.955, mot et underskudd i 2007 
på kr 137.471,-. Total omsetningen i 2008 var på 
3,23 millioner som er kr 180.000,- mer enn året 
før.  

Underskuddet i 2008 henger sammen med at 
Leieboerforeningen mottok prosjektinntekter på 
1,05 mill fra Husbanken i 2008. Gjennomføringen 
av prosjektene ble forsinket som følge av stor 
arbeidsmengde for juristene.  
Av de mottatte prosjektinntekter måtte kr 410 000 
overføres til regnskapsåret 2009 og driften i 2008 
går dermed med underskudd.  

Totale driftskostnader i 2008 var på 3,61 millioner 
mot 3,21 i 2007. På kostnadssiden stod 
personalkostnader for 2,27 mill mot 1,98 mill i 
2007. Flere ansatte og økte pensjonskostnader er 
den viktigste forklaringen til veksten i 
personalkostnader.  

Det er i 2008 bokført avsetninger og tap 
advokatvirksomheten kr 25.000,-. Foreningen 
representerer et lavterskeltilbud og vi konstaterer at 
advokatvirksomheten er forbundet med noe tap. 

Balanseregnskapet viser at foreningen ved 
inngangen til år 2009 hadde eiendeler til en verdi 
av kr. 1,3 millioner og en gjeld på kr 1 million. 
Med driftsunderskudd i 2008 var den nye 
egenkapitalbeholdningen ved inngangen til 2009 
på kr 216.108.  

Styret har behandlet den alvorlige økonomiske 
situasjonen på flere styremøter og informert 
eksterne samarbeidsparter/myndigheter om 
situasjonen. Ulike løsninger for å styrke 
økonomien på kort og lang blir løpende vurdert. 
Styret har gjennom budsjett for 2009 lagt til grunn at egenkapitalsituasjonen ved utgangen av 2009 skal 
være omtrent som ved inngangen til 2008. For å klare dette er det både nødvendige å øke inntektene og å 
kutte i kostnadene for 2009. 

 Regnskapet for 2008 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  

 

Personalet 
Antall fast ansatte i Leieboerforeningen økte i 2008. Ved inngangen til 2009 bestod personalet av daglig 
leder, en advokat, to advokatfullmektiger og en resepsjonist/medlemsansvarlig. Leieboerforeningen 
hadde i 2008 også mellom fire jusstudenter ansatt på deltid, totalt ni ansatte fordelt på 5 årsverk. 
Ansvarlig advokat var i foreldrepermisjon siste kvartal 2008, og foreningen hadde i denne perioden to 
innleide advokater ansatt. 

Foreningen har lavt sykefravær og et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Målt i årsverk er det flere 
kvinner enn menn i foreningen, i forhold til antall ansatte flere menn enn kvinner.  
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Lokaler 
Leieboerforeningen holder til i et nyoppført bygg i Hausmannsgate 19. Kontoret ligger sentralt i forhold 
til offentlig kommunikasjon. Foreningen hadde ved inngangen til 2009 to cellekontorer som var leid ut til 
eksterne leietakere.  

Hovedinnsatsområder  
Leieboerforeningen advokatkontor hadde fram til august 2008 en advokat og en advokatfullmektig. I 
august ble ytterligere en advokatfullmektig ansatt. I tillegg har foreningen en juridisk førstelinjetjeneste 
bestående av fire jusstudenter, rekruttert blant studenter med husleierett som spesialfelt. Ordningen med 
jusstudenter som har ansvar for førstemottak av nye saker og enkel juridisk rådgivning bidrar til en 
raskere og bedre saksbehandling 

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 2008.  

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 2008 er det registrert 730 saker. Av dette igjen 
har 330 saker resultert i skriftlig arbeid av ulik karakter. Av disse igjen har 68 saker blitt gjenstand for 
rettslig tvist: 

Rettslige tvister: 2008 2007 

Husleietvistutvalget (HTU) 26 20 

Forliksrådet 8 2 

Tingretten 32 16 

Lagmannsretten 2 3 

 
Som tidligere mottar foreningen et stort antall saker knyttet til utkastelse og oppsigelse. De øvrige 
hovedkategoriene er: 

 Mangelskrav 
 Husleieregulering 
 Husleiens størrelse 
 Kontraktstolking 
 Fremleie 
 Depositumsoppgjør 
 Mugg- og sopp  

 
Det relativt sett lave antall saker som defineres som rettslig tvist viser at Leieboerforeningens virksomhet 
forebygger at saker utvikler seg til mer alvorlige konflikter og som involverer rettsvesenet. 

Via foreningens internettsider www.leieboerforeningen.no kom det inn 120 henvendelser fra ikke-
medlemmer i 2008. Leieboerforeningen har ikke hatt kapasitet til å bistå ikke-medlemmer i 2008..  

Som følge av høyt arbeidspress har Leieboerforeningens informasjonstelefon for ikke-medlemmer vært 
stengt store deler av året, og tilbudet er besluttet stengt fra 2009. 

Sosialkontoravtalen  

Leieboerforeningen har siden 1993 hatt en avtale med Oslo kommune om juridisk rådgivning til alle 
sosialsentrene. I 2008 besvarte foreningen 800 henvendelser fra sosialsentrene. Foreningen holdt i tillegg 
ett heldagskurs i boligrett og gjennomførte flere fagmøter med både sosialsentre og namsfogdskontorer.  
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Internett 

Leieboerforeningen drifter to  
nettportaler – www.leieboerforeningen.no 
og www.utkastelse.no som til sammen 
hadde 92.000 besøkende i 2008. Dette er en 
økning på 12 % i forhold til 2007. Totalt 
ble det gjort oppslag på mer enn 230.000 av 
våre nettsider gjennom 2008. Fire av fem 
besøk er til www.leieboerforeningen.no  

 
Prosjekter 

I 2008 fikk foreningen finansiering fra 
Husbanken til tre prosjekter. Prosjektet 
Færre utkastelser av leieboere har som 
målsetning å redusere antall utkastelser i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Arbeidet består 
på den ene siden av juridisk bistand til enkeltbeboere som er i en akutt fare for å bli kastet ut. Den andre 
delen består i faglig bistand og opplæring til kommuner og namsmenn, utarbeidelse av 
informasjonsmateriell mv. Varslingsprosjektet går ut på å utvikle modeller for bedre samarbeid mellom 
utleiere og sosialtjenesten i Oslo for å hindre at husleierestanser fører til begjæring og gjennomføring av 
utkastelse. Prosjektet henger sammen med en ny bestemmelse i husleieloven fra 2007 (§9.11) som gir 
utleiere er rett til å varsle sosialtjenesten ved husleierestanser. Erfaringer tyder på at denne bestemmelsen 
sjelden benyttes. Det tredje prosjektet het Teater som metode i boligsosialt arbeid og var en innføring i 
Forumteater som særlig i Storbritannia har vært benyttet i arbeidet med bostedsløse. I forprosjektet fikk 
en gruppe på 10 personer anledning til å delta på et innføringskurs og det ble vist to forestillinger som en 
del av dette arbeidet. Leieboerforeningen har søkt om finansiering til å videreføre og utvide 
teaterprosjektet i 2009.  

 

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 
• Forslag til Oslo kommune i forbindelse med melding om sosiale boligvirkemidler  
• Forslag til en økonomsk støtteordning for leieboere i husleieregulerte boliger 
• Forslag til Konkurransetilsynets vedr økning av leien i husleieregulerte boliger 

 
Leieboerforeningen har avholdt deputasjoner/møter for: 

• Oslo kommune, Helse og sosialkomitéen, i forbindelse med 2009-budsjett for Oslo 
• Stortingets kommunalkomité i forbindelse med 2009-statsbudsjettet. 
• Stortinget kommunal komité i forbindelse med revisjon av husleieloven 

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

• Boligskolen SAFIR 
• Regionalt kontaktforum (Husbanken) 
• Bomiljøforum – Oslo kommune 
• Konferanse om ungdomsboliger arrangert av Venstres stortingsgruppe 
• Om kommunal boligpolitikk - Hausmania 
• Finanskrisen og boligsektoren i Kommunal- og regionaldepartementet 

 
Leieboerforeningen har hatt kontaktmøter med blant annet følgende: 

• Kommunalminister Kleppa 
• Administrasjonsminister Grande Røys 
• Arbeidsminister Hansen og Andersen 
• Kommunal- og regionaldepartementet – KRD 
• Byråd for velferd og sosiale tjenester - Kallmyr  
• Oslo kommune – avdeling for velferd og sosiale tjenester  
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• Oslo kommune – Fri Rettshjelp 
• Oslo kommune – Helse og velferdsetaten 
• Moss, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik kommune 
• KS – kommunenes interesseorganisasjon 
• Husbanken  
• Velferdsalliansen 
• Batteriet  
• Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Høyre 
• FAFO 
• NIBR 
• Huseiernes Landsforbund – HL 
• UNGINFO 
• JussBuss 
• Juridisk rådgivning for kvinner - JURK 
• Oslo kommunale Leieboerorganisasjon - OKL  
• Aksjonsgruppen mot opphevelse av husleieregulering 
• International Union of Tenants – IUT 

 
 
Boligpolitisk aktivitet 

Leieboerforeningen hadde i 2008 økt fokus på situasjonen for beboerne i de husleieregulerte boliger. Ved 
inngangen til 2010 vil reguleringen oppheves og anslagsvis 3500 leieboere i Oslo og Trondheim får 
innført markedsbaserte husleier. Det har i 2008 vært avholdt en rekke møter med beboere, organisasjoner, 
politiske representanter og myndigheter. En underskriftsaksjon med krav om frysing av husleiene ble 
overlevert statsråd Heidi Grande Røys høsten 2008. Statsråden valgte senere å følge Leieboerforeningens 
anbefaling om ikke å øke leiene med mer enn konsumprisindeksen.  
 
I desember arrangert Leieboerforeningen en fakkelmarkering foran Stortinget. I tillegg til økt 
oppmerksomhet om husleiereguleringen ble det pekt på behovet for å bedre forholdene i leiesektoren. 
Markeringen fikk støtte fra 16 andre organisasjoner og om lag 200 møtte fram. Det ble holdt appeller fra 
politikere, organisasjoner og beboere, og markeringen fikk bred oppmerksomhet i media. 
 
Kraftig vekst i leieprisene gjennom 2007 og 2008 førte til stort fokus på leiesektoren gjennom hele 2008, 
noe som igjen medførte et rekordartet antall mediaoppslag. Økt mediafokus ga foreningen anledning til få 
fram viktige boligpolitiske saker. 
 
Gjennom 2007 og 2008 har Leieboerforeningen fokusert mye på den pågående revisjon av husleieloven. 
Leieboerforeningen har fått gjennomslag for en flere viktige endringer og avklaringer i loven. Også under 
stortingsbehandlingen har foreningen fått inn ytterligere presiseringer etter tett dialog med de politiske 
partiene. Revidert husleielov ble vedtatt i desember 2008 og endringene vil trolig tre i kraft i løpet av 
sommeren 2009.  
 
 
Annen virksomhet 

Hus&Hjem kom i 2008 ut med fire utgaver 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 
2008. Medlemmer kan laste ned boken, standardmateriell, leiekontrakter, Fakta-ark etc. gratis på våre 
hjemmesider.  

Leieboerforeningen har også hatt tett kontakt med Rivertske beboerforening i Oslo. Foreningen har også 
et samarbeid med Tempe Leieboerforening i Trondheim. Leieboerforeningen har for øvrig holdt kurs for 
JussBuss og Jurk, Boligskolen Safir, sosialsentre i Oslo og i de største byene på Østlandet.  

Leieboerforeningen jobber aktivt mot alle former for diskriminering i boligsektoren. Foreningen mottar 
relativt få, men et økende antall henvendelser knyttet til ulike former for diskriminering i leiesektoren, 
fortrinnsvis knyttet til etnisitet. Leieboerforeningen deltar i ulike forum/nettverk hvor diskriminering blir 
drøftet. I 2008 har foreningen bl.a. bistått Husbanken, NIBR og Barne- og likestillingsdepartementet ift 
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til kartlegging av diskriminering på boligmarkedet. Foreningen har også uttalt seg til media i saker om 
diskriminering. 

Medlems- 
situasjonen  
Foreningen hadde ved utgangen av 2008 
3483 medlemmer. I tillegg hadde 
foreningen ca 300 kollektivt tilsluttede 
medlemmer.  

Foreningen fikk i året som gikk 1094 nye 
medlemmer, som er ny rekord. Av disse 
meldte 70 % seg inn og betalte via nettsiden 
www.leieboerforeningen.no.  

Med 746 utmeldinger i 2008 ble netto 
medlemsvekst på 348.  

Utmeldingene fordeler seg med 233 som er 
strøket på grunn av manglende 
kontingentbetaling i 2 år, 158 strøket som 
følge av mangelfull adresse og 44 er 
utmeldt grunnet høy alder, dvs de flyttet på 
pleiehjem, sykehjem mv. 302 medlemmer 
har meldt seg ut på ordinært vis.  

Leieboerforeningen har som mål å fortsette 
å øke antallet nyinnmeldinger i 2009.  

Samtidig er det viktig å forsøke å redusere 
utmeldingene/strykningen fra 
medlemsdatabasen. Med foreningens nye 
medlemsregister er det et økende antall som 
registrerer epostladresse og mobiltelefon. 
Dette medfører at det er enklere for 
foreningen å spore opp medlemmer som har 
flyttet uten å melde adresseendring.  

International Union of 
Tenants (IUT)  
Leieboerforeningen er styremedlem i 
International Union of Tenants og deltok i 
2008 på tre styremøter hvorav ett på nye ny 
kontoret i Brüssel. 
 
Det internasjonale Leieboerforbundet IUT ble stiftet i Zurich i 1926. Formålet til IUT er å ivareta og 
bedre leieboeres interesser. Organisasjonen har 58 medlemmer fra 50 ulike land og det er hovedkontor i 
og i Brüssel. 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 opprettet i 2008 et eget EU-kontor i Brüssel og Leieboerforeningen besluttet å bidra med kr 15.000 i 
driftsstøtte til Brüssel-kontoret. 
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Planlagte aktiviteter 2009 

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

 
• Færre utkastelser av leieboere 
• Tilby kommunene økt kunnskap om boligrett 
• Integrering og boforhold for minoritetsgrupper 
• Økt kompetanse om EU og boligrelaterte spørsmål i Europa 
• Redusere antall utmeldinger/strykninger i Leieboerforeningen 
 

 

Oslo, 31. desember 2008 / 21. april 2009 

I styret for Leieboerforeningen 

 

 
Tore Hansen /s/ 

styreleder 

Katrine Mauseth Woll /s/ 
nestleder  

Ingar Brattbakk /s/
nestleder  

Iren Magnussen /s/ 
medlem 

Behroos Elyasi /s/ 
medlem 

Elin Anne Gunleiksrud /s/
medlem  

Therese Ustvedt /s/ 
medlem  

Tanja Ch Øistad /s/
ansattes representant  

Lars Aasen /s/ 
daglig leder  
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Oslo, 31. desember 2008 / 21. april 2009 
I styret for Leieboerforeningen 

 
 
Katrine Mauseth Woll /s/ 
nestleder 

Tore Hansen /s/ 
styreleder 

Ingar Brattbakk /s/
nestleder

 
 
Iren Magnussen /s/ 
medlem 

Behroos Elyasi /s/ 
medlem 

Elin Anne Gunleiksrud /s/
medlem

 
 
Therese Ustvedt /s/ 
medlem 

Tanja Ch Øistad /s/ 
ansattes representant 

Lars Aasen /s/ 
daglig leder

 Regnskap Leieboerforeningen 2008
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