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KOSTRA
Det er innført nytt kostraskjema ”Skjema 13: 
Kommunale boliger” i 2009.  KBL- har deltatt 
med innspill for om mulig å få til et skjema 
som er lettere å bruke.

Boligkonferansen 2010 
– planleggingen er igang
Styret i KBL har startet opp jobben med å 
planlegge boligkonferansen i Tromsø 4. til 6. 
mai 2010. Vi ønsker innspill fra våre medlems-
kommuner om temaer som kan være aktuelle 
å belyse på konferansen. Innspill kan gjøres 
på e-post til laila.finkenhagen@porsgrunn.
kommune.no innen 1. november 2009.

Evalueringer av Bolig-
konferansen 2009
Boligkonferansen 2009, 5. - 7. mai i Larvik, 
ble evaluert til et gjennomsnitt på 4,6 (av de 
som svarte). Styret er fornøyd med at delta-
kerne fant boligkonferansen interessant. Det 
kom imidlertid noe kritikk som vi tar med 
oss i jobben videre med Boligkonferansen i 
Tromsø 2010.

Kurs i Husleieloven og 
Forvaltningsloven
KBL har sammen med Husbanken gjennom-
ført tre kurs i Husleieloven og Forvaltnings-
loven og tilbakemeldingene har så langt vært 
fantastiske. Styret vil komme tilbake med re-
sultatet etter evalueringene på kursene når de 
siste kursene er gjennomførte. Det er gøy å ar-
rangere et slik kurs og deretter få slik respons 
på innhold og gjennomføring. 

Artikler og informasjon 
på våre internettsider 
KBL har i den senere tid lagt ut mange nye ar-
tikler og linker til saker vi finner av interesse. 
Artikler om blant annet høring om oppret-
telse av gjeldsregister, endringer i gjeldsord-
ningsloven. Videre ligger link til evaluering av 
stategien ”På vei til egen bolig” og NIBR sin 
rapport ”Fra leie til eie” samt mye annet. Gå 
inn på våre internettsider på www.kbl.kom-
muner.no og les mer.

FOKuS på              BOligpOliTiKK Og BOligSOSiAlT ARBEid

Kommunale Boligadministrasjoners landsråd

Boligkonferansen i Tromsø 4.-6. mai 2010
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Kommunene har ventelister på kommunale 
boliger. De som ofte må vente lengst er perso-
ner som er bostedsløse. Dette skyldes at kom-
munene ikke har tilstrekkelig med egnede 
boliger. I tillegg er eksisterende boliger be-
nyttet maksimalt i forhold til å få gode trygge 
bomiljøer.

NIBRs kartlegging av bostedsløse viser en øk-
ning på landsbasis. For å avskaffe bostedsløs-
heten er det viktig å tenke langsiktig og jobbe 
systematisk med strategier og tiltak. Derfor 
er det viktig at satsingen holdes på 2009 nivå 
for å løse kortsiktig og langsiktige utfordrin-
ger i boligpolitikken i fremtiden. Dette er en 
løpende oppgave for både staten og kommu-
nene.

Jeg ser at det er en sak å skaffe bolig til van-
skeligstilte, men det å få vanskeligstilte til å bli 
boende og beholde boligen er en annen utfor-
dring.  Nabolag og omgivelser kan være med 
på å hindre at vanskeligstilte kan bo i trygt og 
godt. I flere anledninger registreres at nabolag 
for boligområder har ”frykt” for at vanskelig-
stilte kan være en belastning for bomiljøet og 
tryggheten. Her gjenstår mye arbeid og vi ser 
med spenning på boligprosjektet som pågår 
på Furuset – Bo sammen og samarbeide med 
borettslagene – hvordan lære å bli en bedre 
nabo.  

I tillegg er det mange som har vanskelig med å 
betale husleien. Dette kan ofte skyldes at inn-
tekten er for lav og utgiften for høy, samtidig 
som at inntekten varierer og er lite forutsig-
bar. Det er en glede at bostøtten styrkes og vi 
tror at dette vil bidra til at personer med lave 
inntekter lettere kan klare å beholde boligen. 
Bostedsløse trenger også praktisk hjelp i hver-

Kommunalminister Magnhild 
Meltveit Kleppa flagger 2009 
til et Boligsosialt år!

dagen for å mestre dagliglivet og boforholdet. 
Utfordringene er å gi tilstrekkelig hjelp til bru-
keren og at brukeren er tilgjenglig for tjenes-
teapparatet. Det er også sentralt at bruker selv 
ser nødvendigheten av hjelpen for å beholde 
boligen. Enkelte personer har ikke disponert 
egen bolig på mange år, eller har faktisk ikke 
aldri bodd alene i egen bolig.  Boligsosialt ar-
beid over tid og er avgjørende for å forebygge 
bostedsløshet.

KBL gleder seg over en engasjert boligminis-
ter. Boligpolitikken for vanskeligstilte trenger 
et løft, det statsråden virkelig bidrar til.

 Med hilsen
 Laila Finkenhagen
 Leder KBL

lederen – oktober 2009

Det er en stor glede å se at regjeringen dobler sine mål med 
3000 utleieboliger i 2009. Dette er nødvendig og viktige tiltak 
sammen med styrking av rammene for startlån og bostøtte. 

”Jeg ser at det er en sak å skaffe 
bolig til vanskeligstilte, men det 
å få vanskeligstilte til å bli bo-
ende og beholde boligen er en 
annen utfordring. 



Husleietrekk i 
pensjonsutbetalinger

Boligmeldingen   |    nr 2 • 2009

V/ OLAV MyKLEBUST

Utfordringer for nAV:
NAV Pensjon Harstad skal utføre endringer i 
alle trekk, og starte nye trekk i utbetalinger av 
pensjon. Dette er slik jeg ser det en stor opp-
gave og det er viktig at ordningen ikke mis-
brukes, men brukes korrekt der det er nød-
vendig etter en konkret vurdering. Ukritisk 
bruk med tanke på å trekke alle kommunale 
leietakere i pensjon for alle mulige fordrin-
ger vil nok medføre at NAV blir strengere på 
praktiseringen av ordningen, og at den muli-
gens faller helt bort slik den i en periode så ut 
til å gjøre.

Hjemmelsgrunnlag:
Hjemmelsgrunnlaget for frivillig trekk i utbe-
taling av pensjon for husleie er hjemlet i Fol-
ketrygdloven § 22-6, med rundskriv 6 og 8 til 
kapittel 22.   

§ 22-6. Utbetaling til sosialkontor o.a. 
Dersom en person ikke er i stand til å disponere 
ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, psykisk 
utviklingshemning, alvorlig mental svekkelse, 
hjerneskade, eller misbruk av berusende eller 
bedøvende midler, kan ytelsen utbetales til 
en annen person eller til et sosialkontor. Det 
samme gjelder når en person åpenbart bruker 
sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en 
person som han eller hun forsørger eller plikter 
å forsørge. 

bakgrunn
Husleietrekk i pensjonsutbetaling blir brukt 
for å sikre at husleien blir betalt når beboerne 
av en eller annen grunn har problemer med å 
få utført selve betalingen eller har problemer 
med å disponere og prioritere de viktige tin-
gene innenfor sin økonomi. Dette er et viktig 
og effektfullt virkemiddel når man skal sikre 
at husleien blir betalt og at man slik sikrer at 
store restanser ikke oppstår. Det må her pre-
siseres at det er trekk av husleie i pensjon der 
leietaker har signert en frivillig avtale om slikt 
trekk, altså en mindre inngripende forvalt-
ning enn den tvungne forvaltning der NAV 
forvalter alle leieboerens inntekter.

Hvem trekker?
Utbetaling av pensjon og trekk i disse ble frem 
til og med desember 2008 administrert i de 
enkelte NAV-kontorene eller deres forvalt-
ningsseksjoner. Fra januar 2009 var det NAV 
Pensjon Harstad som skulle administrere alle 
utbetalingene av pensjon og trekkene i disse, 
både nyopprettede trekk og endringer av al-
lerede løpende trekk. 

Utfordringene for kommunene:
Det ble tidlig klart at dette medførte både 
innkjøringsproblemer med en del feil trekk 
og lignende, og at NAV Pensjon Harstad 
ikke ville igangsette nye trekk eller endre al-
lerede løpende trekk. Dette har medført at 
noen kommuner har opplevd oppbygging av 
restanser fordi de ikke har blitt varslet om at 
endringer i trekk ikke har vært ut-
ført samt at nye trekk ikke har blitt 
iverksatt. Dette medfører igjen 
utstrakt bruk av ressurser for å 
rydde opp i saker hvor dette 
strengt tatt ikke hadde vært 
nødvendig. I en ellers tra-
vel og stressende hverdag 
er dette frustrerende for 
de kommunale saksbe-
handlerne.

Ytelsen skal disponeres til beste for den som har 
rett til den. 
 Departementet gir forskrifter om utbetaling og 
forvaltning av ytelser etter denne paragrafen.

Vedlegg 8 til kap. 22 - Retningslinjer knyttet 
til pålegg om trekk i løpende stønad 
7.1 Husleietrekk
Folketrygdloven § 22-6 gir tilstrekkelig hjemmel 
til å trekke husleie, det forutsetter imidlertid at 
vilkårene for tvungen forvaltning er tilstede, 
kravet til dokumentasjon og saksbehandlings-
prosess må sees i sammenheng med hvor inn-
gripende vedtaket er. Gjelder ordningen kun 
trekk av husleie legges det til grunn at det kan 
skje en forenklet saksbehandlingsprosess. Når 
ordningen er frivillig står brukeren fritt til å 
trekke sitt samtykke. Det er ikke tilstrekkelig 
rettslig grunnlag for å sette som vilkår at bruke-
ren da først skal kontakte kommunen, selv om 
kommunen ønsker dette.
 Dersom Arbeids- og velferdsetaten foretar 
trekk, kan det oppstå problemer når det fore-
ligger ulike typer namsmannstrekk. Trekk med 
vanlig tvangsgrunnlag skal dekkes før husleien 
kan trekkes. Resultatet kan være at klienten får 
for lite penger igjen å leve for. Etter dekningslo-

”

Sett i lys av det som NAV har praktisert 
i den senere tiden vil jeg si at det ikke 
akkurat bidrar til å oppnå målene om 
reduksjon i fravikelser/utkastelser av 
kommunale leieboere. 

”

Fortsetter neste side
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Styret 2009/2010

Dersom du er nysgjerrig på hva som har 
vært skrevet i tidligere boligmeldinger 
kan du gå inn på KBL sine nettsider 
under:

www.kbl.kommune.no

Velg ”Boligmeldingen” under 
venstremenyen og her ligger 
utgavene av boligmeldingen 
tilbake til 2004.

Nysgjerrig?

laila Finkenhagen, leder, Porsgrunn kommune 
Telefon: 35 54 74 94/ 996 16 548 
e-post: laila.finkenhagen@porsgrunn.kommune.no     

Geir langeland, nestleder, Bergen kommune 
Telefon: 55566043 / 982 35 710  
e-post: geir.langeland@bergen.kommune.no    

Anne karine dogger, sekretær, Trondheim kommune 
Telefon: 72 54 26 13 
e-post: anne-karine.dogger@trondheim.kommune.no  

olav Myklebust, redaktør, Arendal kommune
Telefon: 37 01 32 35 
e-post: olav.myklebust@arendal.kommune.no 

Janne Fevang, kasserer, Larvik kommune 
Telefon: 33 17 10 20 / 99483815 
e-post: janne.fevang@larvik.kommune.no  

torstein Fuglseth, styremedlem, Molde kommune 
Telefon: 71 11 12 90/ 480 83 366 
e-post: torstein.fuglseth@molde.kommune.no    

roar Stangnes, styremedlem, Tromsø kommune
Telefon: 77 79 01 27 / 456 66 940  
E-post: roar.stangnes@tromso.kommune.no 

Anne Marie Wiik, styremedlem, Oslo kommune
E-post: annemarie.wiik@hev.oslo.kommune.no 

VAr AMedleMMer 
torill berentsen, Stavanger kommune 
Telefon: 51 50 74 24 
E-post: toberents@stavanger.kommune.no  

karl-Inge relling, Ålesund kommune 
Telefon: 70 16 28 37 
e-post: karl.relling@alesund.kommune.no  

eva rivedal, Askøy kommune 
e-post: eva.rivedal@askoy.kommune.no   

ven § 2-7 kan skyldnere da kreve trekket redu-
sert. Arbeids- og velferdsetaten er forpliktet til 
å trekke, og spørsmålet blir da hvem som skal 
bistå brukeren overfor kreditorene. Det å få satt 
ned løpende namsmannstrekk krever relativt 
mye dokumentasjon om brukers livssituasjon 
som kommunen etter sosialtjenesteloven nok er 
den nærmeste til å ta. Videre må kommunen 
sørge for at det i en viss periode gis nødvendig 
nødhjelp til mat og husleie.
 Dersom kommunen og arbeids- og velferds-
etaten blir enige om at husleietrekk er en god 
løsning, bør det inngås en samarbeidsavtale 
hvor følgende blir regulert:
· Kommunen foretar en vurdering av om bru-
keren fyller kravene etter § 22-6, og har et ansvar 
for å stanse trekket dersom vilkårene faller bort.
· Kommunen har ansvar for å informere bru-
kerne om at ordningen er frivillig og kan sies 
opp overfor Arbeids- og velferdsetaten.
· Det utarbeides rutiner slik at Arbeids- og vel-
ferdsetaten sørger for at kommunen raskt blir 
varslet, dersom det nedlegges nye namsmann-
strekk.
· Ved oppstart av nytt husleietrekk, fastsetter 
Arbeids- og velferdsetaten frister for å melde 
inn trekket i forkant av utbetalingen slik at 
kommunen kan sikre at brukeren ikke kommer 
på etterskudd med husleien i oppstartsfasen. 
 Det er ikke anledning til å avtale husleietrekk 
med mindre vilkårene i folketrygdloven § 22-6 
er oppfylt.

Vurderinger av hjemmelsgrunnlag:
Vedlegg 6 til kapittel 22 er tilnærmet identisk 
med punkt 7.1 i vedlegg 8 til kapittel 22.

Som det fremgår av folketrygdloven § 22-6 er 
det listet opp en rekke tilstander som kvali-

fiserer til tvungen forvaltning. Videre ligger 
det i 2 ledd at det ikke er nødvendig at disse 
tilstandene er tilstede så fremt, eksempelvis 
leietakeren, åpenbart disponerer ytelsen til 
skade for seg selv eller andre vedkommende 
faktisk forsørger og plikter å forsørge. Dette 
er typisk barn, ektefelle/samboer og registrert 
partner. 

Vi som jobber i kommunene opplever vel at 
det er en kombinasjon av at brukere har en 
lidelse som nevnt i § 22-6 første punktum og 
en generelt skadelig disponering av sine ytel-
ser som nevnt i 2. punktum.

I Vedlegg 8 til kapittel 22, punkt 7.1 sies det 
at § 22-6 gir tilstrekkelig hjemmel for frivil-
lig trekk i trygd men at vilkårene i 22-6 må 
være oppfylt. Dersom trekket gjelder husleie 
legges det til grunn at det kan skje en for-
enklet saksbehandlingsprosess. Hva som lig-
ger i dette er ikke klart, men etter samtaler 
med NAV Pensjon Harstad må det fremgå av 
trekkavtalen at vilkårene i folketrygdloven 
§ 22-6 er vurdert og oppfylt. Representant 
fra KBL i Tromsø kommune er i dialog med 
NAV Pensjon Harstad for å lage en avtale 
som oppfyller de vilkårene som må være til-
stede for at NAV skal godkjenne det nye trek-
ket. Det har også blitt sagt fra NAV Pensjon 
Harstad side at det jobbes med retningslinjer 
som muligens strammer inn på praksisen av 
i dag om at kommune og NAV vurderer vil-
kårene i § 22-6.

Trekkavtalen som Tromsø utarbeider vil bli 
lagt ut på KBL sine hjemmesider slik at den 
kan lastes ned og tilpasses bruk i alle kom-
muner.

betraktninger:
Regjeringen har satset friskt på det å skaffe 
boliger til vanskeligstilte først i prosjekt bo-
stedsløse 2001-2004, deretter i prosjektet på 
vei til egen bolig 2005-2007. Prosjekt på vei 
til egen bolig hadde et klart uttalt delmål om å 
redusere begjæringer om fravikelse med 50% 
og en reduksjon på 30 % i de faktisk gjennom-
førte fravikelsene. Sett i lys av det som NAV 
har praktisert i den senere tiden vil jeg si at 
det ikke akkurat bidrar til å oppnå målene om 
reduksjon i fravikelser/utkastelser av kom-
munale leieboere. 

Husleietrekk i pensjon er et virkemiddel som 
er treffsikkert med tanke på å hindre opp-
bygging av restanser og deretter utkastelser 
av kommunale boliger og andre boliger. Det 
burde vært en selvfølge at dette skulle tilbys av 
NAV og at kommunene burde slippe å kjempe 
for å få opprettet nye trekk og justert de alle-
rede løpende trekkene.

Kommunale Boligadministrasjoners landsråd


