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1. Velferdsetaten skal analysere innretning og effekt av statlig og kommunal bostøtte i

Oslo

Det vises til oppdrag om å analysere innretning og effekt av statlig og kommunal bostøtte i

Oslo kommune. Vi håper at dette notatet er i samsvar med det byrådsavdelingen ønsket å få

belyst.

1.1 Samlet boligstøtte til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Den direkte boligstøtten til økonomisk vanskeligstilte i Oslo kan grovt sett deles i to kategorier.
l. Bostøtte

a. Statlig bostøtte

i. utbetales fra Husbanken

ii. statlig finansiert

iii. regelverkstyrt med klare inntektsgrenser og øvre boutgift

b. Kommunale bostøtteordinger

i. utbetales av Velferdsetaten

ii. kommunalt finansiert

iii. ulike regelverk

2. Økonomisk sosialhjelp til boligformål

Kommunalt finansiert

Strengt behovsprøvd fra måned til måned

Alle inntekter, inkl bostøtte, legges til grunn før beregning av støtte

En residual støtte

Notatet ser på effekter av de ulike bostøtteordningene. De henger tett sammen med utbetaling av
økonomisk sosialhjelp og det er derfor hensiktsmessig å starte med å se kort på utviklingen i
utbetalingene av alle ordningene.
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Figur1 utvikling samlet boligstøtte  i  Oslo, mill  kroner
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Figur 1 viser utviklingen utbetalingene i samlet boligstøtte  i  Oslo  fra  201 1 frem til  i dag.  Beløpene
er ikke korrigert for prisutvikling. Figuren viser tydelig at mens den statlige boligstøtten har holdt
seg tilnærmet konstant så har de kommunale støtteordningene vokst betydelig. Nominelt er det
utbetalingene av sosialhjelp til bolig som har vokst mest, mens prosentvis har veksten vært høyest i
bostøtte for leietakere  i kommunale boliger.  Sistnevnte har vokst med  hele 150prosent fra 2011 til
2018.

1.2 Kommunal bostøtte 2018

Kommunal bostøtte består i hovedsak av fire forskjellige ordninger
1.

2.

3.

4.

Bostøtte til leietakere  i kommunale boliger (BKB).  Dette er den største ordningen både  i antall

mottakere og utbetalt beløp.

Kommunalt boligtilskudd (KBT) går til personer på minsteytelser, enten uføretrygd eller

alderspensjon. Denne er ment  å  avhjelpe med boutgiftene. Maksimalt utbetalt beløp er l 000

kroner. Ordningen ble lukket for nye mottakere 1.januar i âr.

Saneringsstøtte ble innført i forbindelse med byfomyelsen for  å  redusere de økte utgiftene for

beboere i berørte boliger. Ordningen er i praksis lukket

Husleietilskudd ble innført for  å  bidra til at leietakere med lang botid og svak økonomi i

husleieregulerte leieforhold i Oslo, skulle klare sine boutgifter etter opphør av

husleiereguleringen.

Tabell  1  antall mottakere utbetalt kommunale

BKB 5  315 280,7

KBT 3  628 40,6

Saneringsstøtte 60 4,5

Husleietilskudd 13 0,7

7.



Det er stor forskjell på både utbetalt beløp og antall mottakere i ordningene. Saneringsstøtte og

husleietilskuddet er små ordninger som er lukket og de vil ikke bli omtalt videre i notatet. KBT

er også lukket men det er ett betydelig antall mottakere igjen i ordningen og den vil derfor bli

drøftet kort i notatet. Den største ordningen er BKB, den har både flest mottakere, de høyeste

utbetalingene og den øker fra måned til måned. Under er det denne ordningen som vil bli mest

drøftet.

1.3 BKB  -  Bostøtte for leietakere i kommunale boliger

Kort om ordningen

Ble innført i år 2000 i forbindelse med opphevingen av husleiereguleringen og innføringen av

gjengs leie i de kommunale boligene.

Går kun til beboere i de kommunale boligene.

Skal sikre at de med lave inntekter og høye boutgifter klarer  â  leie kommunal bolig i  Oslo.

Ikke boutgiftstak og dekker 90 % av utgiftene etter at egenandel er trukket fra.

Gjennomsnittsutbetaling er over 6 000 kroner i måneden.

Tar hensyn til uførereformen og sikrer at personer på minsteytelse kommer like godt ut som før.

Utbetales forskuddsvis og går til fratrekk i husleien.

For å få BKB må mottaker søke statlig bostøtte og Oslo kommune tar refusjon i den statlige

bostøtten.

Innretningen av BKB har ikke endret seg nevneverdig siden innføringen i år 2000, satsene i

ordningen er de samme og i stor grad basert på inntektsnivået ved innføringen. Satsene er

som følger:
«Som rimelig boutgift, regnes 15 %  av  en årlig inntekt til og med kr 5 0. 000 for enslige og kr

80. 000 for husstander på to personer, med tillegg av kr 10. 000 pr. husstandsmedlem ut over to

personer. Rimelig boutgift øker med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr 10.000 i

inntekt øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på

kr 80. 000 for enslige og kr 110. 000f0r husstander på to personer, med tillegg av kr 10. 000 pr.

husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen med ett prosentpoeng for

hver påbegynt økning i  inntekten på kr 5. 000.»

Antall mottakere og utvikling

Figur  2  Antall husholdninger som mottok BKB desember
kilde statistikkbanken oslo kommune
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Figur  2  viser veksten i antall husstander som mottar BKB. Fra 2013 til 2018 vokste antall

husstander som mottok BKB fra 4 248 mottakere til 5 510, en vekst på nesten 30 prosent.

Figur 1 i innledningen viste at veksten i netto utbetalt beløp har vært enda høyere, fra 153,7

millioner i 2013 til 280,7 millioner i 2018 en vekst på 82 millioner kroner.

Figur 3 Antall kommunale boliger totalt
kfldebofigbygg
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Figur 3 viser at veksten i antall mottakere har vært høyere enn veksten i de kommunale

boligene og dermed at andelen som mottar BKB i de kommunale boligene er økende. Fra 44

prosent av beboerne i 2013 til 50 prosent i 2018.

Bydelsvis er det store variabler i hvor mange mottakere det er. Dette har sammenheng med at

det er store forskjeller i antallet kommunale boliger i de ulike bydelene. Bydelene med flest
kommunale boliger har også naturligvis flest husstander som mottar kommunal bostøtte.

Tabell 2 antall mottakere BKB desember 12

BKB 2018

Bydel Gamle Oslo 1 117

Bydel Grünerløkka 630

Bydel  Sagene 1 067

St. Hanshaugen 288

Bydel Frogner 393

Bydel Ullern 69

Bydel Vestre Aker 161

Bydel Nordre Aker 162

Bydel Bjerke 160

Bydel Grorud 239

Bydel Stovner 186

Bydel Alna 293

Bydel  Østensjø 271

Bydel Nordstrand 242

Søndre Nordstrand 232
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Det er flest kommunale boliger i sentrumsbydelene og det er også her det er flest mottakere av

BKB. Tabell  2  viser at mens det var 1 1 17 husstander som mottok kommunal bostøtte i Bydel

Gamle Oslo var det kun 69 husstander som mottok det i Bydel Ullem. Mye av forskjellen kan

forklares med ulike sosioøkonomiske utfordringer i bydelene men det viser også at BKB

begrenses som virkemiddel for økonomisk vanskeligstilte av omfanget av kommunale boliger.

Husstandsstørrelser mottakere av BKB

Tabell  3  BKB mottakere etter størrelsen på husstanden, januar 2018 og 2019

Husstands-størrelse Antall 18 Antall 19 Andel  18 Andel 19

l 3097 3260 64 % 64 %

2 484 533 10 % 10 %

3 403 421 8 % 8 %

4 323 376 7 % 7  %

5 255 261 5 % 5 %

6 138 154 3 % 3 %

7ellerflere 113 112 2% 2%

Tabell 3 viser BKB husstandene fordelt etter husstandsstørrelsen. Den viser at majoriteten av

mottakerne er enslige husstander og at kun 26 prosent av husstandene som mottar BKB har tre

eller flere medlemmer. Totalt bodde det i januar 10 188 personer i husstandene som mottar

BKB. Vi har ikke statistikk på hvor mange av hustandsmedlemmene som er barn, men om en

gjør et forsiktig anslag på at alle hustandsmedlemmer over to personer er barn, så vil det si at

cirka 3 200 bam bor i husstander som mottar BKB. Om dette anslaget stemmer så utgjør barna

rundt en tredjedel av personene som bor i husstand med BKB.

1.4 Statlig bostøtte

a. Regelverk og målgruppe

Statlig bostøtte er en rettighetsbasert støtteordning for husstander med lave inntekter og høye

boutgifter. Alle som er bosatt i Norge kan søke bostøtte, den er uavhengig av inntektssikring og

om en leier eller eier. En kan få bostøtte om følgende krav er oppfylt:

0  er over 18 år og ikke i førstegangstjeneste eller under 18 år og har barn

0  bor i egnet bolig med

o egen inngang

o eget bad og toalett

o kjøkkenløsning

o mulighet for hvile

0  inntekten og formuen er under øvre inntektsgrense:

Tabell  4  Øvre inntektsgrense per måned

 l person  I  personcfl pcrsoneH pcrsoncrí personer

Oslo 19 937 22  629 25 535  28 488  31  482

Gruppe 2 19 303 22 013 24 794 27 719 30 730

Gruppe 3 18 797 21 525 24 282 27 214 30 195

Gruppe 4 17 767 20 436 23 222 26 058 29 054
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(u personer' 7  pcrso11cI'8 pcrsnncr‘) personer' lll personer 
Gruppe 1  33 731  35  979  38 228 40  477 42 725

Gruppe  2  32 925 35120 37 315 39 510 41705

Gruppe 3 32 352 34 509 36 665 38 822 40 979

Gruppe 4 31 129 33 204 35 279 37 355 39 430

Tabell 4 viser de ordinære inntektsgrensene, i tillegg er det egne inntektsgrenser for personer

med ung ufør og personer som er omfattet av overgangsordningen for uførel.

Inntektsgrensene i bostøtteordningen er resultatet av en funksjon som fastsetter egenandelen

utfra vedtatte parametere og høyeste boutgiftz. Det blir også fastsatt en høyeste grense for

godkjente boutgifter. Oslo har her noe høyere beløp enn landet for øvrig. Tabell 5 viser øvre

boutgift pr måned pr 1. januar 2019 for Oslo.

Tabell  5  Øvre inntektsgrense per måned

5 personer
l personl personerf» personer-l personer

eller ller

Oslo  7  416 8 246 9 076 9 906 10 737
 

b.  Antall mottakere

Figur  4  Antall mottakere  i  løpet av året
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Figur 4 viser antallet husstander i Oslo som har mottatt statlig bostøtte minst en måned i løpet

av kalenderâret. Antallet mottakere i Oslo har vært relativt stabilt i hele perioden, med en liten

økning i 2017 som gikk ned igjen i 2018. l. januar 2017 endret Husbanken inntekstgrunnlaget

som bostøtten ble beregnet utfra, fra siste tilgjengelig ligning til månedlig inntekt fra A-

ordningen. Denne endringen har ikke medført at det har blitt færre mottakere året under ett,
men om en ser på antall mottakere i hver enkelt måned så er endringen tydelig.

1  https://husbanken.no/bostotte/inntektsgrenser/

2  https://Iovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283
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Figur  5  Gjennomsnittlig antall mottakere per

måned
kilde  Husbanken
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Figur 5 viser tydelig at innføringen  av nytt  inntektssystem medførte en nedgang i  antall
månedlige mottakere  av  bostøtte. Fra et snitt på 18 069 i 2016 til 16 217 mottakere i 2017. Det

vil si at det i snitt var 10 prosent færre husstander som mottok bostøtte i Oslo hver måned.

Dette betyr  at  bostøtten for mange husstander har blitt en mer volatil stønad etter innføringen

av nytt inntektsgrunnlag. Fra å bli beregnet på grunnlag av en gjennomsnittsinntekt blir den nå

beregnet på grunnlag av månedlig inntekt. Den månedlige inntekten kan være mye mer

varierende og det medfører større variasjon i antall mottakere og det medfører også usikkerhet

for den enkelte bostøttehusstanden. Det er særlig husstander med litt arbeidsinntekt som bli

rammet av dette, for husstander med uføre eller alderspensjon har stabile faste inntekter.

Tabell 6

2018

Gamle Oslo 3 232

Grunerløkka 2 830

Sagene 2 409

St.  Hanshaugen 1 731

Frogner 1 877

Ullern 534

Vestre Aker 759

Nordre Aker 1 087

Bjerke 1 227

Grorud 1 218

Stovner 1 374

Alna 1 536

Østensjø 1 251

Nordstrand 1 036

Søndre 1 642

Nordstrand

Tabell 6 viser antall husstander som mottok bostøtte i løpet 2018 fordelt på bydelene. Den viser

at det er de tre østlige sentrumsbydelene, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene som har flest

mottakere av statlig bostøtte. Disse tre bydelene har til sammen over en tredjedel (36 prosent)

av husstandene som mottar bostøtte.
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c.  Utbetalt beløp

Figur 6  Ãrlig utbetalt  bostøtte  (mill. kroner)
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Figur 6 viser årlig utbetalt  bostøtte  til husstander i Oslo i perioden  2013 -  2018 i nominell

verdi. Det vil si  at  de årlige utbetalingene i alle de 6 siste årene har ligget rett under 700

millioner kroner, med unntak av 2016 hvor det ble utbetalt  724,9  millioner kroner. Oslos andel

av de totale bostøtteutbetalingene i Norge har økt i perioden, men det skyldes da en reduksjon

av de nominelle utbetalingene på landsbasis og ikke at det har blitt utbetalt mer i Oslo.

d. Brukerguppe

Husbanken kategoriserer mottakeme etter inn i følgende grupper basert på inntektskilde:

0 Unge uføre

0 Uføre for øvrig

0 Eldre (alderspensjonister)

0 Husstander med midlertidige trygdeytelser (AAP, dagpenger, introduksjonsstønad,

kvalifiseringsstønad m.m.)

0 Husstander uten trygdeytelser (lønnsinntekt, sosialhjelp m.m)

Inndelingen er opplistet i hierarkisk rekkefølge, slik at om det mottas ulike inntektskilder i

husstanden så blir husstanden kategorisert etter den inntektstypen som er øverst i hierarkiet.

Dersom en husstand mottar både AAP og uføre vil den bli kategorisert som ufør.
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Figur  7  Antall mottakere desember
kilde Husbanken
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Figur  73 viser utviklingen antall mottakere av statlig bostøtte i  desember  fra 2011 til 2016. Den

viser at  den statlige  bostøtten i  Oslo  i mindre og mindre grad  er  en  ytelse for husstander med

varige  trygdeytelser og at den  i  økende grad er en  stønad for personer på enten lave

lønnsinntekter eller på sosialhjelp og midlertidige  trygdeytelser. Dette illustreres også ved  at
inntektsgrensene for åmotta bostøtte i Oslo er lavere  enn  minsteutbetalingen uføre og unge

uføre på minsteytelse får  i  bruttoinntekt. Desember 2018 var  en måned med  tre AAP

utbetalinger for  mange  mottakere, derfor ble antallet på  midlertidige  ytelser relativt lavt. I

november 2018 var det 4 716 mottakere.

e. Disposisjonsform  (eie/leie)

Leieandelen blant bostøttemottakerne i Oslo  er  høy, over 90 prosent av mottakerne leier bolig.

Dette viser blant annet  at  muligheten for  å  bruke bostøtte som virkemiddel for  å  få  flere
husstander over  i leid  bolig er  meget begrenset. Av bostøttemottakerne som leier så bor ca 40

prosent i  en  kommunal bolig og de resterende 60 prosentene bor i  en  privat leiebolig.

3  Økningen i  antallet  med midlertidige  ytelser fra  2016-2017  skyldes blant annet en ny kategorisering av enkelte

ytelser fra  2016  til  2017.  Det  er  også derfor  det er en nedgang for husstander uten trygdeytelser.
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Figur  8  Bydelsvise leiandeler 2018
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Figur 8 viser de bydelsvise leieandelene for bostøttemottakere i 2018. Andelen leiere av

bostøttemottakerne er over 90 prosent i 2018  i  både sentrumsbydelene, de vestlige bydelene og

bydelene Bjerke og Nordstrand. For de øvrige bydelene i Groruddalen, Søndre Nordstrand og

Østensjø er andelen lavere enn 90 prosent, lavest er den i bydelene Grorud og Alna. Bydelene

med lavere leieandel er også de bydelene som har lavest boligpriser, noe som understreker at

bostøtten i Oslo ikke fungerer som ett virkemiddel for vanskeligstilte som skal etablere seg som

eiere, kanskje med unntak av de bydelene hvor det er lavest boligpriser. Figuren viser også at

leieandelen er høy for samtlige bydeler.

1.5  KBT

KBT er en bostøtteordning som retter seg mot minstepensj onister og personer på minste
uførestønad i Oslo. I motsetning til BKB så er den uavhengig av disposisjonsforrn. Men

enkeltutbetalingene er betraktelig lavere med maksimal nivå på 1 000kroner per måned og de

har ikke blitt justert på mange år. Ca 3 500mottakere får utbetaling hver måned og de aller

fleste av disse får den maksimale beløpet. Denne ordningen ble stengt for nye mottakere per l

januar 2019.

1.6 BKB, statlig bostøtte, leienivå og disponibel inntekt effekter

Når en skal se på effekter av ordningene er det praktisk og fomuftig å se på utviklingene for en

enslig ufør på minstesats, dette fordi det er praktisk med en fastsatte inntekt som det er lett å

regne på, samtidig som dette er en viktig målgruppe for ordningen.
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Figur  9  Utvikling uf¢rest¢nad  og leiepriser
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Figur 9 viser utviklingen i leienivåene  og netto  utbetalt uførestønad  etter  skatt. Den viser at

veksten i stønaden  og veksten i leieprisene, både gjengs leie  og markedsleie, har vært ganske

like  og at en ufør  og en ung ufør på minstesats nominelt sitter igjen med tilnærmet  samme
beløp før eventuelle bostøtter. For en ufør utgjør dette beløpet i overkant av 3 000 kroner  og for

en ung ufør cirka 6  000  kroner. Dette er  små  beløp og særlig i 2018 er det ingen  som  kan leve

på dette beløpet. Det er dette bostøtten er ment  å  kompensere for og det er derfor interessant  å
se  om  de  to  ulike bostøtteordningene (BKB  og statlig bostøtte) kompenser for dette. Først

analyseres BKB  og så ser vi på den statlige bostøtten.

Figur 10 Utvikling disponibel inntekt etter husleie kommunal

bolig
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Figur 10 viser utviklingen i disponibel inntekt for en ufør på minstesats i kommunal bolig med

BKB. Den viser også stønadssatsen for sosialhjelp og SIFO-satsen for en enslig husstand.

Figuren viser tydelig at BKB kompenser for de høye boutgiftene og sørger for at den disponible

inntekten ligger over både SIFO og sosialhjelpssats.

Om man derimot ser på en enslig ufør som leier en bolig til markedspris i Oslo er situasjonen

veldig annerledes.

Figur 11 Disponibelt etter husleie
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Figur 1 1 ser på disponibel inntekt for ulike typer enslige trygdemottakere etter at skatt og

husleie er betalt i landets fire største byer og landet som helhet. Til grunn for leieprisene

benyttes SSB sin leiemarkedsundersøkelse for 20184. En enslig uførepensjonist på minstesats

som leier en to roms bolig til markedspris i Oslo har en disponibel inntekt på cirka 5 000

kroner, dette er vesentlig lavere en SIFO-satsen for en enslig på 7 800 kroner. Det er også

lavere en veiledende sosialhjelpssats fra regjeringen. For de som ble uføre før 2018 kan KBT

supplere inntekten med inntil 1 000 kroner i måneden, men de er fortsatt godt under SIFO

satsen. Også nå en sammenligner med uføre i andre store kommuner og landet som helhet

kommer en enslig uføri Oslo dårlig ut. Denne forskjellen skyldes at Oslo har vesentlig høyere

leiepris enn resten av landet. Grunnen til at uføre kommer så mye dårligere ut en f.eks.

minstepensjonister er ene og alene at de ikke mottar statlig bostøtte. Minstepensjonister og

uføre får like utbetalinger etter skatt men fordi uføres brutto inntekt er høyere mottar de ikke

bostøtte om de ikke er omfattet av Husbankens overgangsordning. Også minstepensjonister og

unge uføre kommer vesentlig dårligere ut i Oslo enn i resten av landet. Dette skyldes at øvre

boutgift i statlig bostøtte treffer dårligere i Oslo enn i landet for øvrig. Tabell 7 under illustrerer

dette.

Tabell  7, andelen husstander med boutifter over øvre boutiftsgrense.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hele landet 63,7 67,5 70,9 72,1 74,7 76

Oslo 71,9 76,7 78,8 81,5 83,3 84,3

BKB fimgerer for de som er berettiget ordningen fordi dette ikke er noen øvre boutgift, derfor

blir mottakeme fullt ut kompensert for husleieøkningene. Det er av samme grunn den statlige

bostøtten ikke klarer å kompensere for boutgiftene. Om den statlige bostøtten skal være ett

effektiv boligvirkemiddel må øvre boutgift heves betraktelig, helst over gjennomsnittlig

4  Leiemarkedsundersgakelsen — SSB
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utleiepris eller fjemes helt. Samtidig som BKB fungerer slik at de som bor i kommunal bolig

med en lav inntekt er sikret en minimums inntekt har den klare utfordringer knyttet til mulige

innelåsningseffekter. Dette kan illustreres ved å se på ulike disponible beløp etter husleie for

ulike inntekter:

Tabell 8 disponibel inntekt etter skatt og husleie for enslig mottaker med

husleie på 13 000 per måned

Årsinntekt Disponibel BKB Disponibel
inntekt inntekt etter

etter skatt skatt

per måned og husleie per
måned

144 000 10 547 8 352 5 999

168  000 12 130 7164 6  394

192  000 13 687 5796 6 583

216 000 15  242 4248 6 590

240  000 16 594 2700 6  394

Tabellen viser at for en enslig beboer i en kommunal bolig med en husleie på 13 000 kroner, så

sitter han/hun igjen med tilnærmet det samme i disponibel inntekt om de tjener  144  000 kroner

i året eller  240  000 tusen kroner i året. Dette gir ikke mottaker noe økonomisk insentiv til å øke

sin inntekt. Uavhengig av hva som gjøres med gjengs leie i de kommunale boligene bør BKB

justeres slik at disse effektene blir mindre.

Med hilsen

/f iC, /7/ may
ur1 er o {Of  Kia Baardseth

direktør avdelingsdirektør
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