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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TO KOMMUNALE 

BOSTØTTEORDNINGER 
 

Oslo kommune har flere kommunale bostøtteordninger. I dette høringsbrevet ber vi om innspill 

til endring av to av ordningene, Kommunal boligtilskudd (KBT) og Bostøtte for leietakere i 

kommunale boliger. 

 

1. Endring av Kommunalt boligtilskudd 

 

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2015 den 11.12.2014 følgende verbalvedtak: 

 

H6 (9.21) Kommunalt boligtilskudd lukkes for nye brukere 

Ordningen med kommunalt boligtilskudd lukkes for nye mottakere fra 01.01.2015. 

Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår. 

 

Pr. 31.12.2017 var det 3 723 mottakere i ordningen, og utbetalt støtte var 40, 5 mill. i 2017. 

Kommunalt boligtilskudd reguleres av Forskrift om tildeling av kommunalt boligtilskudd. 

Målgruppen for ordningen er alderspensjonister, uføretrygdede og etterlattepensjonister med 

lave inntekter. Det gis støtte til leid og egen eid bolig, med maksimalt kr 1000 i støtte pr. 

måned. Etter generell forvaltningsrett må kommunen fatte et nytt forskriftsvedtak dersom 

kommunen ønsker å endre eller oppheve en forskrift. Daværende Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester sendte i juni 2016 forslag til endringer i forskrift for tildeling av kommunalt 

boligtilskudd på høring. Saken har ikke blitt realitetsbehandlet, blant på grunn av behov for et 

nytt fagsystem for bostøtte. Vi mener nå at det vil være mulig å implementere bystyrevedtaket, 

og åpner for mulighet til å gi nye høringsinnspill til det vedlagte høringsbrevet fra 2016. 

Høringssvarene som ble avgitt i 2016 er vedlagt, og er fremdeles relevant for 

saksbehandlingen. 

 

2. Endring av Bostøtte for leietakere i kommunale boliger 

 

Ved innføringen av gjengs leie for kommunale boliger vedtok bystyret å opprette ordningen 

Bostøtte for leietakere i kommunal bolig, som skulle gi husstander med svak økonomi råd til å 

bli boende selv om husleiene økte. Ordningen er forbeholdt leietakere av kommunalt disponerte 

boliger, både kommunalt eide og innleide boliger. Forskriften har faste satser, som ikke følger 

pris- og lønnsveksten.  Beregningsreglene og satsene i ordningen er ikke justert siden år 2000. 
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Det har ført til at støtteprofilen i dag er en annen enn profilen på ordningen bystyret vedtok i år 

2000, ved at egenandelene beboerne skal betale er blitt relativt lavere. I denne saken foreslår 

bystyret å konvertere faste satser til en funksjon av folketrygdens grunnbeløp. 

 

Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (heretter BKB) er den største av 

bostøtteordningene i Oslo kommune. Ved utgangen av 2017 mottok 5 494 husstander BKB. I 

2017 ble det gitt BKB til en kostnad på brutto 414,1 mill. kr. Totalt netto støttebeløp, etter 

refusjon av statlig bostøtte var 245,1 mill. kr i 2017. 

 

For mottakerne av BKB gir støtten er trygghet for at selv med en lav inntekt, er det mulig å 

klare boutgiftene i et boligmarked under press. 

 

Endringsforslagene i dette høringsbrevet har ikke som formål å endre bostøtten til den enkelte 

mottaker, men å sørge for at satser som inngår i beregningen av BKB justeres i takt med pris- 

og lønnsveksten.  Vi har forsøkt å beregne en nær utgiftsnøytral omlegging av BKB-ordningen, 

og satsene løftes ut av forskriften og inn i den årlige budsjettbehandlingen. 

  

Den eksisterende forskriften for bostøtte for leietakere i kommunale boliger, Oslo kommune er 

svært teknisk, og selv om BKB-ordningen videreføres i samme form, er det ønskelig å lage en 

ny forskrift med enklere språk. 

 

Gjennomgang av foreslåtte endringer i BKB-forskriften 

 

 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser inneholder bestemmelser og forskriftenes formål og 

forholdet til andre bostøtteordninger. Den gamle bostøtteforskriften inneholdt også en 

bestemmelse om definisjoner. Målet er at forskriftsbestemmelsene skal være 

selvforklarende, og en egen bestemmelse med definisjoner er ikke lenger nødvendig. 

Språket i bestemmelsene er forenklet, men det er ingen innholdsmessige endringer i 

kapittel 1. 

 

 Kapittel 2. Vilkår for å få kommunal bostøtte 

Vilkårene for å få kommunal bostøtte er ikke endret gjennom den nye forskriften. Det er 

gjort språklige endringer i forskriftsteksten. 

 Kapittel 3. Beregning av bostøtte 

Siden beregningsreglene for bostøtte er knyttet til faste satser som ikke er regulert siden 

år 2000, har bostøttemottakerne egenbetaling av husleie blitt stadig lavere etter hvert 

som lønninger, pensjoner og andre støtteordninger har blitt lønns- og prisjustert. I denne 

saken forslås det å ta ut de faste satsene av forskriften, og i stedet legge opp til justering 

av satsene som inngår i beregning av bostøtte gjennom den årlige budsjettbehandlingen.  

Det vil gi bystyret større mulighet til å følge med på utviklingen av bostøttenivået. 

Bostøtten har så langt blitt beregnet med opplysningene fra siste tilgjengelige ligning. I 

dette forslaget foreslår vi å legge løpende faktisk inntekt til grunn for beregningen. Vi er 

oppmerksom på at mottakere av statlig bostøtte har kommet uheldig ut ved omlegging 

av inntektsgrunnlaget for statlig bostøtte, og vil ta hensyn til at mottakere med ytelser 

som utbetales i 14 dagers intervaller ikke skal komme uheldig ut ved beregning av 
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bostøtte for leietakere i kommunal bolig. Det foreslås en overgangsordning i § 11, slik 

at opplysninger fra sist tilgjengelige ligning benyttes frem til en teknisk løsning for 

innhenting av løpende faktisk inntekt er klar. Selve beregningsreglene er ikke foreslått 

endret. Regelen om bortfall av støtte er bare skrevet litt om, og det innholdsmessige er 

uforandret. 

Det er gjort flere alternative beregninger av satser for justering av bostøtte, og det er 

krevende å finne en sats for justering som er mest mulig utgiftsnøytral og ikke reduserer 

støtten til mottakerne med svakest økonomi.  

 

Vi ber om høringsinstansenes vurdering av de forskjellige alternativene. 

 

Alternativ 1 – 0,55G – bostøtteprosent på 90 og kr 6000 i minste årlige husleie 

 
 

 
 

Ved dette alternativet får ingen mottakere redusert bostøtte. Gjennom å konvertere det 

innslagspunktet i beregningsmodellen fra dagens faste sats på kr 50 000 til  0,55G blir det noen 

flere mottakere og en økning i brutto utbetalt BKB på 2,2 mil mer enn budsjettert i ordningen. 

Det blir ingen økning i sosialhjelpsutgiftene. 

 

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe, 1 persons husstand

Støtte dagens 

regler 50 000 

6000 og 90%

0,55 G             

6000 og         

90 %

Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 7 841 7 841 0 655 655

1-50 tusen kr 7 458 7 458 0 225 225

50-100 tusen kr 7 194 7 219 25 205 205

100-150 tusen kr 6 098 6 140 42 389 389

150-200 tusen kr 3 867 3 877 10 1245 1254

Over 200 tusen kr 2 219 2 261 42 379 385

Sum 3098 3113

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe - øvrige husstander

Støtte dagens 

regler 50 000 

10500 og 90%

0,55 G            

10500 og         

90 %

Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 11 119 11 119 0 329 329

1-50 tusen kr 11 034 11 034 0 173 173

50-100 tusen kr 10 958 10 965 7 148 148

100-150 tusen kr 9 849 9 901 52 176 176

150-200 tusen kr 7 531 7 620 89 365 365

Over 200 tusen kr 5 323 5 314 9 525 534

Sum 1716 1725
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Alternativ 2 – 0,55G – bostøtteprosent på 90 og kr 7200 i minste årlige husleie 

 
 

 
 

Forskjellen fra alternativ 1 er at minste årlig husleie er økt fra kr 6000 til kr 7 200 for enslige og 

fra kr 10 500 til kr 12 600 for fler-personhusholdninger. Da vil husstandene i de laveste 

inntektsgruppene få redusert bostøtte. En høy andel av disse vil få tilsvarende økt sosialhjelp. 

 

Blant bostøttemottakere med null eller lav likningsinntekt er det flere hundre husstander som 

har høyere løpende inntekt på grunn av at de enten er i Introduksjonsprogram eller deltar i 

Kvalifiseringsprogram og mottar 2G i skattepliktig stønad. En stor del av disse er nylig bosatte 

flyktninger og personer som hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde siste likningsår. Det kan 

derfor være hensiktsmessig å øke minste årlig husleie for å sikre reell likebehandling. 

På den andre siden er det mulig å endre regelverket for bostøtte slik at det er anledning til å 

utmåle BKB basert på løpende inntekter for mottakere av introduksjonsstønad og 

kvalifiseringsstønad. 

 

Sum utbetalt bostøtte pr år -  samlet                   Dagens regler Justert BKB Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 105 531 036 105 531 036 0 984 984

1-50 tusen kr 43 042 068 43 044 249 2 181 398 398

50-100 tusen kr 37 158 936 37 233 172 74 236 353 353

100-150 tusen kr 49 266 036 49 573 455 307 419 565 565

150-200 tusen kr 90 753 204 91 711 639 958 435 1 610 1 619

Over 200 tusen kr 43 628 604 44 495 828 867 224 904 919

Sum 369 379 884 371 589 379 2 209 495 4 814 4 838

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe, 1 persons husstand

Støtte dagens 

regler 50 000 

6000 og 90%

0,55 G           

7200 og         

90 %

Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 7 841 7 752 -89 655 655

1-50 tusen kr 7 458 7 380 -78 225 225

50-100 tusen kr 7 194 7 219 25 205 205

100-150 tusen kr 6 098 6 140 42 389 389

150-200 tusen kr 3 867 3 877 10 1245 1254

Over 200 tusen kr 2 219 2 261 42 379 385

Sum 3098 3113

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe - øvrige husstander

Støtte dagens 

regler 50 000 

10500 og 90%

0,55 G           

12600  og         

90 %

Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 11 119 10 962 -157 329 329

1-50 tusen kr 11 034 10 877 -157 173 173

50-100 tusen kr 10 958 10 876 -82 148 148

100-150 tusen kr 9 849 9 901 52 176 176

150-200 tusen kr 7 531 7 620 89 365 365

Over 200 tusen kr 5 323 5 314 9 525 534

Sum 1716 1725
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Tabellen under viser at en slik justering gir noen flere mottakere og en økning i brutto utbetalt 

BKB på 0,2 mill. i forhold til det som er budsjettert til ordningen. For de laveste 

inntektsgruppene blir bostøtte redusert med 1,9 mill. En stor del av denne reduksjonen blir 

erstattet med sosialhjelp. 

 

 
 

Alternativ 3 – 0,7G – bostøtteprosent på 85 og kr 6000 i minste årlige husleie 

 
 

 
 

Denne løsningen er en mindre omfattende løsning enn alternativ 4. Det er på grunn av at minste 

årlige husleie ikke er oppjustert. 

 

Her er innslagspunktet økt til 0,7G. Det betyr at flere mottakere i de to høyeste 

inntektsgruppene i tabellen over får rett til BKB. Noe som isolert sett bidrar til økt kjøpekraft 

Mange av disse er alders- og uførepensjonister med minstepensjon/lav pensjon. Dersom 

bostøtteprosenten på 90 % hadde blitt opprettholdt, ville BKB kostet 30 mill. mer årlig.  Ved å 

redusere bostøtteprosenten til 85 % sikrer budsjettmessig dekning og at insentivet til å skaffe 

seg egen bolig blir noe forsterket. Denne løsningen bidrar imidlertid også til større reduksjon i 

bostøtte for husstandene med lavest inntektsnivå.  

Sum utbetalt bostøtte pr år -  samlet                   Dagens regler Justert BKB Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 105 531 036 104 206 932 -1 324 104 984 984

1-50 tusen kr 43 042 068 42 506 597 -535 471 398 398

50-100 tusen kr 37 158 936 37 075 424 -83 512 353 353

100-150 tusen kr 49 266 036 49 573 455 307 419 565 565

150-200 tusen kr 90 753 204 91 711 639 958 435 1 610 1 619

Over 200 tusen kr 43 628 604 44 495 828 867 224 904 919

Sum 369 379 884 369 569 874 189 990 4 814 4 838

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe, 1 persons husstand

Støtte dagens 

regler 50 000 

6000 og 90%

0,7G  6000 

og 85 %
Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 7 841 7 406 -435 655 655

1-50 tusen kr 7 458 7 044 -414 225 225

50-100 tusen kr 7 194 6 914 -280 205 205

100-150 tusen kr 6 098 6 059 -39 389 389

150-200 tusen kr 3 867 4 039 172 1245 1255

Over 200 tusen kr 2 219 2 471 252 379 406

Sum 3098 3135

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe - øvrige husstander

Støtte dagens 

regler 50 000 

10 500 og 90%

0,7G  10500 

og 85 %
Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 11 119 10 501 -618 329 329

1-50 tusen kr 11 034 10 421 -613 173 173

50-100 tusen kr 10 958 10 368 -590 148 148

100-150 tusen kr 9 849 9 522 -327 176 176

150-200 tusen kr 7 531 7 624 93 365 365

Over 200 tusen kr 5 323 5 409 86 525 556

Sum 1716 1747
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Tabellen under viser at en slik justering gir noen flere mottakere og en reduksjon i brutto 

utbetalt BKB på 2,9 mill. For de laveste inntektsgruppene blir bostøtte redusert med 10,9 mill. 

En stor del av denne reduksjonen blir erstattet med sosialhjelp. 

 

 
 

Alternativ 4 – 0,7G – bostøtteprosent på 85 og kr 7200 i minste årlige husleie 

 
 

 
 

Forskjellen fra alternativ 3 er at minste årlig husleie er økt fra kr 6000 til kr 7 200 for enslige og 

fra kr 10 500 til kr 12 600 for fler-personhusholdninger. Da vil husstandene i de laveste 

inntektsgruppene få redusert bostøtte. En høy andel av disse vil få tilsvarende økt sosialhjelp. 

 

Tabellen under viser at en slik justering gir noen flere mottakere og en reduksjon i brutto 

utbetalt BKB på 4,8 mill. For de laveste inntektsgruppene blir bostøtte redusert med 12,8 mill. 

En stor del av denne reduksjonen blir erstattet med sosialhjelp. 

 

Sum utbetalt bostøtte pr år  alle 

husstander
Dagens regler Justert BKB Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 105 531 036 99 673 023 -5 858 013 984 984

1-50 tusen kr 43 042 068 40 652 901 -2 389 167 398 398

50-100 tusen kr 37 158 936 35 422 234 -1 736 702 353 353

100-150 tusen kr 49 266 036 48 392 689 -873 347 565 565

150-200 tusen kr 90 753 204 94 216 594 3 463 390 1 610 1 620

Over 200 tusen kr 43 628 604 48 128 134 4 499 530 904 962

Sum 369 379 884 366 485 575 -2 894 309 4 814 4 882

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe, 1 persons husstand

Støtte dagens 

regler 50 000 

6000 og 90%

0,7G  7200 

og 85 %
Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 7 841 7 321 -520 655 655

1-50 tusen kr 7 458 6 970 -488 225 225

50-100 tusen kr 7 194 6 914 -280 205 205

100-150 tusen kr 6 098 6 059 -39 389 389

150-200 tusen kr 3 867 4 039 172 1245 1255

Over 200 tusen kr 2 219 2 471 252 379 406

Sum 3098 3135

Estimert snitt utbetalt pr. måned etter 

inntektsgruppe - øvrige husstander

Støtte dagens 

regler 50 000 

10 500 og 90%

0,7G  12600 

og 85 %
Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 11 119 10 353 -766 329 329

1-50 tusen kr 11 034 10 272 -762 173 173

50-100 tusen kr 10 958 10 285 -673 148 148

100-150 tusen kr 9 849 9 522 -327 176 176

150-200 tusen kr 7 531 7 624 93 365 365

Over 200 tusen kr 5 323 5 409 86 525 556

Sum 1716 1747
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 Kapittel 4 Regler om saksbehandling 

Siden beregningsreglene for bostøtte er knyttet til faste satser som ikke er regulert siden 

år 2000, har bostøttemottakerne egenbetaling av husleie blitt stadig lavere etter hvert 

som lønninger, pensjoner og andre støtteordninger har blitt lønns- og prisjustert. I denne 

saken forslås det å ta ut de faste satsene av den kommunale forskriften, og i stedet legge 

opp til justering av satsene som inngår i beregning av bostøtte gjennom den årlige 

budsjettbehandlingen, slik det gjøres for økonomisk sosialhjelp. Det vil gi bystyret 

større mulighet til å følge med på utviklingen av bostøttenivået. 

Selve beregningsreglene er ikke foreslått endret. Regelen om bortfall av støtte er bare 

skrevet litt om, og det innholdsmessige er uforandret. 

 Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 

Byrådet har i dag fullmakt til å gi detaljerte og/eller utfyllende retningslinjer etter 

forskriften. Søkerne skal finne nok informasjon om hva forskriften gir rett og plikt til 

gjennom å lese forskriften, og ikke lete opp annet regelverk i tillegg. Denne 

bestemmelsen er derfor modifisert i forslaget til ny forskriftstekst, slik at det bare er 

detaljerte opplysninger om saksbehandlingen byrådet kan gi retningslinjer til. 

 

Forslag til ny forskriftstekst: 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

 
§ 1 Formål 

Kommunal bostøtte skal leietakere med lav inntekt gi økonomisk støtte til å betale husleie i kommunal 

bolig. 

§ 2 Forholdet til andre kommunale bostøtteordninger 

Leietakere som har rett til andre kommunale bostøtteordninger, kan velge en annen bostøtteordning. 

Leietaker har bare rett til løpende støtte fra en av de kommunale bostøtteordningene. 

Kapittel 2. Vilkår for å få kommunal bostøtte 

§ 3 Vilkår 

Sum utbetalt bostøtte pr år  alle 

husstander
Dagens regler Justert BKB Endring 

Antall 

husstander 

dagens BKB

Antall 

husstander 

ny ordning

null inntekt 105 531 036 98 417 658 -7 113 378 984 984

1-50 tusen kr 43 042 068 40 145 119 -2 896 949 398 398

50-100 tusen kr 37 158 936 35 273 712 -1 885 224 353 353

100-150 tusen kr 49 266 036 48 392 689 -873 347 565 565

150-200 tusen kr 90 753 204 94 216 594 3 463 390 1 610 1 620

Over 200 tusen kr 43 628 604 48 128 134 4 499 530 904 962

Sum 369 379 884 364 573 906 -4 805 978 4 814 4 882
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Rett til kommunal bostøtte har søkere som: 

a) Har fått vedtak om rett til å leie en kommunalt disponert bolig. For leieforhold eldre enn 

01.01.2004  gjelder ikke krav om vedtak om rett til å leie kommunal bolig. 

b) Har søkt om statlig bostøtte fra Husbanken. Ved søknad om kommunal bostøtte, gir søker også 

kommunen adgang til å kreve refusjon i statlig bostøtte for kommunalt boligtilskudd, som gis 

som forskuttering av husleie.  

c) Leier en kommunalt disponert bolig med gjengs leie eller markedsleie. 

 
Kapittel 3. Beregning av bostøtte 

§ 4 Beregning av bostøtte for leietakere i kommunale boliger 

Bostøtte for leietakere i kommunale boliger er behovsprøvd. Bostøtten beregnes av en fastsatt prosent 

av differansen mellom husleie og en minste egenandel. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens 

husleie, samlede inntekt og antall personer i husstanden. Egenbetaling av husleien blir fastsatt ut fra 

inntekten og formuen til husstanden.  

Husbankens til enhver tid gjeldene regler for behandling av formue i forbindelse med beregning av 

statlig bostøtte nyttes også for den kommunale bostøtten for leietakere i kommunale boliger. 

Satser for egenbetaling av husleie og bostøtteprosenten for mottakere av kommunal bostøtte blir fastsatt 

av bystyret ved budsjettbehandlingen. 

Husstandens løpende dokumenterte inntekter legges til grunn for utmålingen. 

Det beregnes ikke støtte av årlige boutgifter som er lavene enn den sats for minste boutgift bystyret 

bestemmer ved den årlige budsjettbehandlingen. 

Det utbetales ikke kommunal bostøtte dersom støttebeløpet blir mindre enn kr 600 pr. år. 

§ 5 Bortfall av støtte 

 

Retten til bostøtte faller bort når bostøttemottaker ikke lenger bor i boligen det er gitt bostøtte til. 

 

Kapittel 4 Regler om saksbehandling 

§ 6 Utbetaling 

Kommunal bostøtte gis etter søknad. Støtten løper fra den 1. i den måneden søknad om bostøtte mottas 

og stopper ved utgangen av den måneden rett til støtte opphører. Kommunal bostøtte trekkes fra 

bostøttemottakerens brutto husleie. Støtten utbetales direkte til den enhet i kommunen som forvalter 

leieforholdet. 

§ 7 Følgen av at der er gitt uriktige opplysninger 

Har noen fått utbetalt for mye kommunal bostøtte fordi vedkommende, eller noen som har handlet på 

vedkommendes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt gitt uriktige opplysninger eller fortiet 

opplysninger, skal for mye bostøtte som hovedregel betales tilbake. 
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§ 8 Klage 

Klage på enkeltvedtak etter forskriften sendes den instansen som fattet vedtaket for endelig behandling i 

Oslo kommunes klagenemnd.  

§ 9 Administrasjon av ordningen 

Bostøtte for leietakere i kommunal bolig administreres av den virksomhet som er tildelt myndighet av 

byrådet/ansvarlig byråd. 

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 

§ 10 Delegering av myndighet til å gi detaljerte retningslinjer 

Byrådet gis fullmakt til å fastsette detaljerte retningslinjer om saksbehandling etter denne forskriften  

§ 11 Overgangsordning 

Inntektsopplysninger fra sist tilgjengelige ligning benyttes ved beregning av bostøtte frem til en teknisk 

løsning for innhenting av løpende faktisk inntekt er klar. 

§ 12 Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer. 

3. Høringsfrist 

 

Vi ber om høringssvar innen 01.11.2018. Høringssvarene adresseres til 

postmottak@byr.oslo.kommune.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Svein Lyngroth 

kst. kommunaldirektør 

Knut Egil Asprusten 

seksjonssjef 
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Anne-Mari Egeland;Borgenbakken 5 A; ; 

Audhild Freberg Iversen;Kåresvei 30;1185 OSLO; 

Audhild Freberg Iversen; ; 

Bjørn Erikson;Bregneveien 9;0875 OSLO; 

Bjørn Erikson; ; 

Bydel Alna;Postboks 116 Furuset;1001 OSLO; 

Bydel Bjerke;Postboks 13 Økern;0508 OSLO; 

Bydel Frogner;Postboks 2400 Solli;0201 OSLO; 

Bydel Gamle Oslo;Postboks 9406 Grønland;0135 OSLO; 

Bydel Grorud;Ammerudveien 22;0958 OSLO; 

Bydel Grünerløkka;Postboks 2128 Grünerløkka;0505 OSLO; 

Bydel Nordre Aker;Postboks 4433 Nydalen;0403 OSLO; 

Bydel Nordstrand;Postboks 98 Nordstrand;1112 OSLO; 

Bydel Sagene;Bentsebrugata 20;0476 OSLO; 

Bydel St. Hanshaugen;Postboks 6999 St. Olavs plass;0130 OSLO; 

Bydel Stovner;Karl Fossums vei 30;0985 OSLO; 

Bydel Søndre Nordstrand;Postboks 180 Holmlia;1203 OSLO; 

Bydel Ullern;Postboks 43 Skøyen;0212 OSLO; 

Bydel Vestre Aker;Sørkedalsveien 150 B;0754 OSLO; 

Bydel Østensjø;Postboks 39 Bogerud;0621 OSLO; 

Det sentrale eldreråd;Rådhuset;0037 OSLO; 

Helseetaten;Postboks 4716;0506 OSLO; 

Leieboerforeningen;C. J. Hambros plass;0164 OSLO; 

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo;Rådhuset;0037 OSLO; 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo;Rådhuset;0037 OSLO; 

Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR);Møllergata 3;0179 OSLO; 

Velferdsetaten;Postboks 30 Sentrum;0101 OSLO; 

 

 


