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Forord  
 

Denne rapporten søker å belyse sentrale problemstillinger ved det private utleiemarkedet på Grønland som 

leietakere, utleiere og medarbeidere opplever i sine hverdager. I arbeidet med rapporten er det i hovedsak benyttet 

antropologiske, kvalitative metoder, som er velegnet for å gi dypere innsikt i menneskers liv og kunnskap om 

hvordan og hvorfor noe skjer. Med kvalitative intervju kommer man bak «filteret», som folk ofte har ved 

spørreundersøkelser, og ukjente tema som man ikke viste at man skulle spørre om kan komme opp underveis. 

Spørsmålene kan også tilpasses etter de relevante omgivelsene. Dette er med på å avdekke mønstre i våre 

forståelser og praksiser, og gi innsikt i hvordan de henger sammen med de situasjonene som de oppstår i, samt 

hvilke dynamikker som er på spill. Dette gir et dybdegående materiale som egner seg til å se menneskene bak 

«brukerne» og til tjenestedesign. Tjenestedesignmetodikken kan bidra til å gjøre menneskers liv bedre, ved at 

tjenester kan utvikles på innbyggernes premisser, innenfor bydelens kapasitet og rammebetingelser.  

Jeg har arbeidet med undersøkelsen som ansatt prosjektmedarbeider i Boligenheten i Bydel Gamle Oslo med ansvar 

for å planlegge undersøkelsen, innsamle data, analysere og utarbeide denne rapporten. Arbeidet bygger på mine 

tidligere erfaringer med stedsanalyse (Brattbakk og Hagen et.al 2015) og beboerundersøkelser (Bratseth 2016, 2017) 

i bydelen. Personlig har jeg erfaring med å leie bolig i Kristiansund, Aarhus og Oslo. Jeg har også bodd et halvt år i et 

japansk bofellesskap, i forbindelse med feltstudie der. Slik har jeg blitt kjent med forskjellene på å leie i en liten by og 

større byer med større konkurranse mellom leietakerne, samt forskjeller i lover og kulturelle praksiser for leietakere i 

ulike land. En gang har jeg opplevd ikke å få leie en bolig fordi jeg hadde et barn, ellers har jeg vært svært godt 

tilfreds i møte med mine utleiere. Jeg har i kortere og lengre perioder vært fremleier av egen leid leilighet eller av et 

rom i min leide leilighet. Siden 2016 har jeg vært aktiv i boligpolitiske spørsmål i Oslo. I forbindelse med denne 

undersøkelsen har jeg trukket meg noe vekk fra dette arbeidet, for å kunne stå i en mer tydelig undersøker-rolle. Jeg 

bor i dag i en eid borettslagsleilighet med min samboer og barn, i delbydel Helsfyr i Bydel Gamle Oslo. Mine egne 

boutgifter har blitt betydelig lavere etter kjøp av egen bolig. Dette er informasjon jeg deler fordi utleiemarkedet er et 

verdiladet tema, som krever høy grad av refleksivitet rundt egne erfaringer og holdninger. Da undersøkelsen skal 

bidra til å bedre boforholdene for en gruppe mennesker, vil den som sådan aldri kunne bli nøytral, kun refleksiv – 

reflektert i forhold til hvordan egne erfaringer påvirker undersøkelsen. Mitt fokus har hele veien vært å sette meg i 

leietakeres, utleieres og medarbeideres sted, for å forstå de ulike perspektivene på utleiemarkedet på Grønland. Det 

er innsikten fra deres perspektiver som ligger til grunn for denne undersøkelsen. 

Undersøkelsen viser at vi står overfor komplekse og sammensatte problemstillinger som ikke én aktør eller tjeneste 

kan løse alene. Det anbefales derfor å bruke denne rapporten som et felles kunnskapsgrunnlag for samskaping på 

tvers av offentlige, private og frivillige tjenester og tiltak. 

Hverken undersøkelsen eller denne rapporten kunne ha blitt til uten alle undersøkelsesdeltakerne som har gitt av sin 

tid og sine erfaringer. Tusen hjertelig takk for at dere har åpnet deres hjem og møtesteder for å dele og delta! 

Undersøkelsen hadde ikke blitt like god uten gode samarbeidspartnere. En spesiell takk til Leieboerforeningen, 

Huseiernes Landsforbund, Arbeidsforskningsinstituttet, Grønland Beboerforening, sameier, foreninger og 

møtesteder på Grønland for gode samarbeid! Takk til Boligenheten og Områdeløft Grønland for god støtte i 

arbeidet! Takk til Morten Bildeng for gode innspill til rapportutforming! Og takk til Ole Mjelstad i Sinklar for 

designarbeidet i rapporten! 

 

Katja Bratseth 
M.Sc. Antropologi 
Undersøkelsesansvarlig 
Boligenheten 
Bydel Gamle Oslo 



4 
 

Innhold 
Forord ......................................................................................................................................................................................... 3 

Innledning og sammendrag ................................................................................................................................................................ 5 

BAKGRUNN ......................................................................................................................................................................................... 9 

Undersøkelsens hensikt .................................................................................................................................................................. 9 

Bakgrunn og nøkkeltall ................................................................................................................................................................. 10 

Bydelsansatt som undersøker ...................................................................................................................................................... 12 

METODE ............................................................................................................................................................................................ 14 

Metode og datakilder ................................................................................................................................................................... 14 

DELTAKERE ........................................................................................................................................................................................ 16 

Kategorier ..................................................................................................................................................................................... 16 

MEDARBEIDERE ................................................................................................................................................................................ 17 

Medarbeiderblikk ......................................................................................................................................................................... 17 

Boligenheten ................................................................................................................................................................................ 19 

NAV ............................................................................................................................................................................................... 22 

LINK ............................................................................................................................................................................................... 23 

LEIETAKERE ....................................................................................................................................................................................... 24 

UTEN BOLIG .................................................................................................................................................................................. 26 

BOR TRANGT ................................................................................................................................................................................. 28 

NY I BYEN ...................................................................................................................................................................................... 30 

NY I LANDET .................................................................................................................................................................................. 32 

MANGLER STYRE I LEIEGÅRDEN ................................................................................................................................................... 34 

MELLOM BOSTØTTE OG STARTLÅN .............................................................................................................................................. 36 

OPPLEVER SPRÅKBARRIEREN........................................................................................................................................................ 38 

VIL VEKK ........................................................................................................................................................................................ 40 

FORNØYD ...................................................................................................................................................................................... 42 

Beboersurvey ................................................................................................................................................................................ 43 

Naboblikk ...................................................................................................................................................................................... 47 

UTLEIERE ........................................................................................................................................................................................... 50 

OPPSUMMERING OG INNSPILL ......................................................................................................................................................... 60 

Oppsummering ............................................................................................................................................................................. 60 

Innspill til aktivitetsområder ......................................................................................................................................................... 63 

Litteraturliste ............................................................................................................................................................................ 64 

VEDLEGG ........................................................................................................................................................................................... 66 

1. Prosjektoversikt ................................................................................................................................................................... 66 

2. Boligsosiale virkemidler ....................................................................................................................................................... 69 

3. Innbyggerreise ..................................................................................................................................................................... 72 

4. Innspill fra analyseverksted ................................................................................................................................................. 73 

5. Husleieloven møter undersøkelsesdeltakernes spørsmål ................................................................................................... 76 

 



5 
 

Innledning og sammendrag  
INNLEDNING 

Bolig utgjør sammen med helse og arbeid de tre grunnleggende hovedelementene i velferdssamfunnet. Bolig fyller 

mye i vår hverdag, både økonomisk og rent praktisk. Det er her vi våkner og det er her vi kommer hjem. Har vi ikke 

noen bolig, bor i en uegnet bolig eller er redd for å miste den boligen vi bor i, fyller bolig enda mer i livet. Noen 

ganger så mye at det blir vanskelig å ta vare på egen helse og tenke på jobb. En mor på Grønland som fikk helhetlig 

oppfølging via et prosjekt i NAV, uttrykte det slik etter at hun hadde fått hjelp til å skaffe seg bolig: «Jeg er så glad for 

når bolig er på plass, så klarer jeg å jobbe… Før så var jeg tilstede, altså jeg var fysisk tilstede, men ikke psykisk, fordi 

det var sånn; bolig, bolig, bolig.» Med en stabilisert bosituasjon kom hun seg i jobb og klarer å være mer tilstede 

både for seg selv og sine barn. Det er godt for denne kvinnen, for barna hennes, for nabolaget, samfunnet og 

samfunnsøkonomien vår. I den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Kommunal- og moderniserings-

departementet 2014) påpekes det også at et godt sted å bo ofte er en viktig forutsetning for integrering og 

deltakelse i samfunnet.  

Denne rapporten, og den kvalitative undersøkelsen som den bygger på, har til hensikt å gi en dypere forståelse for 

hvordan leietakere, utleiere og medarbeidere på Grønland opplever det private utleiemarkedet i området og danne 

et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med innbyggerrettede tjenester og tiltak i bydelen. Det vil også bli gitt 

innspill til mulige aktivitetsområder, basert på innbyggernes utfordringer og ideer.  

Det har blitt satt særlig fokus på delbydelen Grønland i Bydel Gamle Oslo, fordi det fremkom av stedsanalyse 

Grønland (2017) at det var store utfordringer knyttet til bolig og bomiljø i området. Videre ser vi at Grønland på 

mange områder har et boligmarked og en demografi som gjør at den nasjonale boligpolitikken ikke treffer helt etter 

sin hensikt i dette området. På Grønland leier 46,7 prosent (nasjonalt leier 23 prosent) sin bolig, noe som betyr at 

nesten halvparten av befolkningen her ikke nyter godt av den fordelaktige skattepolitikken rettet mot boligeiere.  

Leieprisene er høye; gjennomsnittlig pris for en fire-roms leilighet på Grønland, annonsert på finn.no i 2018 var på  

18 000 kr/mnd. Mange barnefamilier med lav inntekt bor derfor trangt, og opplever at de tjener for mye til å kunne 

motta bostøtte, men har for lite stabil inntekt til å kunne kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Mange av beboerne er 

dessuten nye i byen/ landet og kjenner derfor ikke til sine rettigheter/ plikter som leietakere, eller til de tilbudene 

som de kan benytte seg av når de står i vanskelige boforhold. Dette gjelder både for unge studenter som har vokst 

opp i foreldrenes eide bolig utenfor byen, samt innvandrere som ikke tidligere har leid bolig i Norge.  

Andelen beboere med kort botid i Norge (mindre enn 10 år), som bor på Grønland, har siden 2010 ligget relativt 

stabilt på 18,5 prosent. Dette fordrer tjenester, kommunikasjon og informasjon som tar høyde både for en høy andel 

beboere med begrensede norskkunnskaper og lite kjennskap til hvordan de skal finne frem til nødvendig kunnskap 

og hjelp. Naboer som eier sine leiligheter og engasjerer seg i sine sameier og beboerforeninger, og har gode 

norskkunnskaper, opplever det også som utfordrende å nå inn til riktig instans i bydelen og kommunen for å få hjelp 

til å ta tak i uheldige og ulovlige boforhold i sine nabolag.  Utleiere, særlig blant de 2/3 delene av utleierne på 

Grønland som regnes som småutleiere (leier ut 1-4 leiligheter), melder at de har behov for mer kunnskap om sine 

rettigheter og plikter for å kunne være gode utleiere. Generelt er det stor interesse blant både frivillige, ikke-

kommersielle og private aktører i området for å samarbeide med det offentlige for å finne gode løsninger på 

utfordringene i det private utleiemarkedet på Grønland.  

 

UTFORDRINGER  

Undersøkelsen, som denne rapporten bygger på, har avdekket en rekke store utfordringer knyttet til bolig, bomiljø 

og nabolag i det private utleiemarkedet på Grønland i Bydel Gamle Oslo. Den følgende tabellen gir en oversikt over 
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hovedutfordringene som leietakere, utleiere og medarbeidere i delbydelen har påpekt. Disse hovedutfordringene, 

hvordan de fremkom og hvilke mulige tiltak/ aktivitetsområder som kan være aktuelle blir belyst mer inngående i 

hoveddelene av denne rapporten. 

UTFORDRINGER  BOSTEDSLØSHET 
OG MANGEL PÅ 
DISPONIBLE 
LEIEBOLIGER 

LAVE 
INNTEKTER OG 
HØYE 
HUSLEIER/ 
VANSKELIG Å 
KJØPE 

MANGLENDE 
KUNNSKAP OM 
EKSISTERENDE 
LOVER, REGLER 
OG TILBUD 

UEGNEDE/ 
ULOVLIGE 
LEIEBOLIGER OG 
LITE OFFENTLIG 
KONTROLL 

UTFORDRENDE 
OG UTRYGT 
BOMILJØ  

EKSEMPLER  -Folk som bor 1-3 
år hos venner og 
familie, innen de 
finner egen bolig. 
-Diskriminering 
og utfordringer 
knyttet til å få leie 
bolig. 
-Penger betales 
«under bordet» 
fordi innbyggere 
er desperate 
etter å få et sted 
å bo.  
-Mange 
oppsigelser av 
leietakere 
grunnet kortsiktig 
kjøp og salg av 
boliger. 
-Høy risiko for å 
miste gode 
samarbeid 
mellom private 
utleiere og det 
offentlige, da de 
er meget 
personavhengige.  
 

-Lave satser for 
bostøtte gjør 
folk med faste 
ytelser avhengig 
av sosialhjelp. 
-Høye leiepriser, 
som ikke 
samsvarer med 
de offentlige 
satsene for 
godkjenning av 
husleiepris. 
-Stor andel 
lavinntekts-
familier som 
ikke har råd til å 
betale for store 
nok leiligheter. 
-Vanskelig for 
lavinntekts-
familier å flytte 
ut av Oslo, om 
de ønsker, fordi 
de boligrelaterte 
virkemidlene er 
internt rettet i 
kommunen. 
-Få familier har 
mulighet for å få 
startlån. 

-Utfordrende 
livssituasjoner 
der det er 
vanskelig å sette 
seg inn i regler/ 
søke hjelp.  
-Manglende 
kunnskap om det 
å bo.  
-Manglende 
kunnskap og 
informasjon om 
leie og kjøp av 
bolig.  
-Lite kunnskap 
om leietakeres 
plikter og 
rettigheter. 
Særlig blant «nye 
i byen/landet».  
-Vanskelig for 
innbyggerne å 
finne frem/ nå 
inn til hjelp fra 
det offentlige.  
-Språkbarrierer 
som vanskeliggjør 
innhenting av 
kunnskap/ hjelp.  
 

-Mangel på 
ventilasjon, 
brannfare, 
veggdyr, dårlig 
isolasjon, 
sopp/råte. 
-Ulovlig 
ombygging/ 
hyblifisering til 
«bolig-bur». 
-Lite kontroll og 
regulering av det 
private 
leiemarkedet. 
-Småutleiere med 
lite kjennskap til 
lovverket. 
-Manglende 
oppfølging av 
ulovlige/helse-
farlige 
ombygginger. 
-Lite samhandling 
mellom bydelene 
omkring ulovlige/ 
helsefarlige 
utleieobjekter 
fører til at andre 
bydeler bosetter 
vanskeligstilte i 
uegnede boliger. 

-Særlige 
utfordringer i 
private leiegårder 
uten egne 
beboerstyrer (til 
forskjell fra 
sameier, 
borettslag og 
kommunale 
gårder).  
-Få trygge 
væresteder for 
barn- og unge. 
-Barn som ikke får 
eller tørr å benytte 
sitt nærområde.  
-Kriminalitet i 
nabolaget skaper 
utrygghet og 
utleiere som 
vegrer seg for å 
leie ut til 
barnefamilier.  
 

EFFEKTER -Høy andel 
bostedsløse.  
-Større grad av 
reell 
trangboddhet, 
enn statistikken 
viser.  
-Utkastelser 
grunnet ubetalte 
husleier.  
-Økte 
utfordringer 
knyttet til å få leid 
egnet bolig. 
 

-Folk med stabil 
inntekt blir 
avhengig av 
sosialhjelp. 
-Frustrasjoner/ 
vanskelige 
økonomiske 
situasjoner.  
-Deler av husleie 
som betales 
«under bordet».  
-Vanskelig å få 
til positive 
endringer i 
boforhold. 

-Manglende 
dokumentasjon 
ved inn- og 
utflytting gjør at 
det er vanskelig å 
ta juridisk fatt i 
dårlige 
leieforhold.  
-Vanskelig å få 
luket ut de 
useriøse 
utleieaktørene, 
som ikke følger 
lovverket.  

 
-Vanskelig å 
jobbe når man er 
uten bolig eller 
bor i en uegnet 
bolig.  
-Utfordrende for 
barn og unge å få 
gjort lekser, samt 
kunne invitere 
venner på besøk. 
-Ulovlig 
utleievirksomhet. 

-Uro i bakgårder 
hvor barn- og unge 
samles fra et 
større område enn 
bygården selv.  
-Voksne som ikke 
tør å benytte egen 
bakgård.  
-Utrygge 
oppvekstsvilkår for 
barn og unge. 
-Vanskelig for 
barnefamilier å få 
leie bolig. 
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INNSPILL TIL AKTIVITETSOMRÅDER  

Bydel Gamle Oslo har lenge hatt et betydelig boligpolitisk engasjement. Bydelsutvalget vedtok i 2016 at bydelen skal 

bli en pilot på utprøving av ulike boligsosiale løsninger og i 2017 utarbeidet Programkontoret for områdeløftene på 

Tøyen og Grønland en bred eksempelsamling med relevante boligsosiale løsninger for bydelen (Prosser et.al. 2017). I 

tillegg til omfattende saksbehandling av boligsosiale virkemidler og booppfølging har bydelen på gang en rekke 

aktiviteter og prosjekter som innvirker eller vil kunne komme til å innvirke på innbyggernes utfordringer med bolig, 

tjenester, bomiljø, oppvekst og nabolag, jf. vedlegg 1. 

Mange av utfordringene som er registrert i denne undersøkelsen av det private utleiemarkedet er imidlertid svært 

krevende og innbyr til utvidet, langsiktig samarbeid om nye boligsosiale tiltak. 

Som første steg i en prosess med å finne frem til forbedrede arbeidsmåter og tiltak arrangerte undersøkelses-

ansvarlig 18.10.2018 et analyseverksted der foreløpige resultater fra foreliggende undersøkelse ble lagt frem.  

Sentrale representanter fra kategoriene av undersøkelsesdeltakere i undersøkelsen; medarbeidere, leietakere og 

utleiere, samt representanter fra flere av de sentrale samarbeidsaktørene deltok på verkstedet1 og ga en rekke 

innspill til virkemidler, aktiviteter og arbeidsmåter for bydelens videre boligsosiale innsats og samarbeid. 

På grunnlag av undersøkelsesresultatene, innspillene fra analyseverkstedet og kunnskapen om de eksisterende 

prosjektene i bydelen peker følgende aktivitetsområder seg ut som viktige i det videre arbeidet for å sikre trygge 

boforhold for leietakerne på Grønland:  

 Boligfremskaffelse 

- Bidra til at leietakere i det private markedet får trygge og gode boliger   

- Medvirke til at boligbyggelag kan tilby rimelige utleieleiligheter for innbyggere som står utenfor eie-

boligmarkedet  

- Legge til rette for at flere kan eie sin bolig. 

 Offentlig samarbeid om tilsyn 

- Fokusere på og samarbeide på tvers av etater og tjenester, for å sikre at ikke ulovlige og helsefarlige 

objekter leies ut 

- Samarbeide på tvers av bydeler, for å sikre at ikke bydeler bosetter sine vanskeligstilte i uegnede 

boliger i andre bydeler 

- Utføre fysisk tilsyn ved ombygninger, hvor det har kommet varsel om mulig ulovlige/helsefarlige 

forhold. 

 Informasjon om rettigheter og plikter 

- Samskape med private og frivillige aktører, for å nå ut med kunnskap og hjelp til leietakere og 

utleiere, som er usikre på sine rettigheter og plikter 

- Fortsette arbeidet med språklig og kulturelt tilpasset informasjon om leie og kjøp av bolig 

- Styrke innovasjonsarbeidet i tjenestene, for å sikre større grad av innbyggersentrert hjelp og 

veiledning. 

 

 Nabolags- og bomiljøutvikling 

- Sette fokus på bomiljøene i private leiegårder, som preges av dårlig vedlikehold og helsefarlige 

forhold, i tett samarbeid med relevante aktører  

- Skape flere trygge væresteder for barn- og unge i nabolaget der de bor, slik at de tør benytte større 

deler av sitt nærområde 

                                                           
1
 Se vedlegg 4 for en nærmere redegjørelse for deltakere og oversikt over innspillene. 
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- Etablere et møtested på Grønland, hvor sentrale offentlig, private og frivillige aktører kan bidra til å 

gi innbyggerne et samlet tilbud om hjelp til å løse sine boligutfordringer  

- Sikre langsiktig og planlagt innsats i bomiljøarbeidet  

 

For at Bydel Gamle Oslo skal kunne lykkes i arbeidet med disse aktivitetsområdene er det behov for utvidet 

samarbeid og samskaping med offentlige, private og ikke-kommersielle/ frivillige aktører. Samarbeidet bør kunne 

omfatte både påvirkning av økonomiske, politiske og økonomiske rammebetingelser, utforming av virkemidler og 

gjennomføring av tiltak.   
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BAKGRUNN 

 

Undersøkelsens hensikt  
Undersøkelsen skal gi økt kunnskap om private utleieforhold på Grønland, basert på tjenestedesignmetodikk med 

fokus på innbyggernes perspektiver og behov. Gjennom innbyggernes medvirkning i utforming av fremtidige tiltak 

kan Bydel Gamle Oslo bidra til bærekraftige og samskapende tjenester for bedre og mer stabile boforhold. 

Undersøkelsen er gjennomført som en kvalitativ kartlegging av private utleieforhold på Grønland. Hovedfokuset har 

vært bygårdene hvor det også er kommunale leiligheter, og bygårder hvor fattigdom og andre sosiale utfordringer er 

mest kjent og markante. Samtidig er det søkt å oppnå en bredest mulig geografisk og demografisk representativitet.  

Kartleggingen synliggjør også sentrale aktører i offentlig, ideell og privat sektor som kan være aktuelle 

samarbeidspartnere i arbeidet med å skape gode bomiljø, og bidra til trygge og gode leieforhold i det private 

utleiemarkedet. 

 

 

Kartleggingsskjema ble benyttet i fokusgruppeintervjuene for å samle oversiktsdata og sentrere samtalene rundt deltakernes eventuelle 

erfaringer med utfordringene i det private leiemarkedet på Grønland. 



10 
 

Bakgrunn og nøkkeltall  
I følge Oslo kommunes ‘Faktaark om bydelenes befolkning, levekår og boforhold’ bodde, pr. 1.1.2015; 46,7 prosent 

av husholdningene på Grønland i leid bolig, tilsvarende tall for byen samlet var 29,9 prosent. 

Etter andre verdenskrig har leiesektoren spilt en underordnet rolle i norsk boligpolitikk, og over tid har leiemarkedet 

endret karakter. Livslange leieforhold har blitt erstattet med midlertidige og kortvarige leieforhold, og den 

profesjonelle gårdeieren med mange utleieboliger er delvis erstattet av private småskalautleiere som leier ut deler 

av egen bolig eller en ekstrabolig de eier (Sørvoll og Sandlie 2014). Personer som leier ut sin egen bolig, del av egen 

bolig eller èn ekstra bolig utgjør 65 prosent av leiemarkedet i Norge (Guldbrandsen og Nordvik 2007). I AFIs online 

beboersurvey som ble gjort blant beboere på Grønland i 2017 svarte om lag to av tre (62 hushold) at de leier 

leiligheten av en privatperson, mens én av tre (34 hushold) oppgir å leie av en større profesjonell utleier som leier ut 

flere leiligheter i gården og/eller i ulike gårder/ steder (Brattbakk 2018). Privatpersonene som leier ut bolig(er) 

betrakter ofte boligen(e) som formueplasseringer, og dersom det er hensiktsmessig kan eieren når som helst legge 

de ut for salg. Dette gjør at utleiemarkedet fremstår som fragmentert og lite transparent. Det vanskeliggjør også 

myndighetenes oppgave om å håndheve lover og regler, samt informere utleiere og leietakere om deres rettigheter/ 

plikter. Endringene på leiemarkedet er også synlige blant de som etterspør leieboliger. Fra å være et boligmarked for 

folk flest, har leiemarkedet i økende grad blitt et boligmarked for personer og hushold som ikke ønsker eller ikke 

makter å etablere seg som boligeiere (Sørvoll og Sandlie 2014).  

I Stedsanalysen av Grønland, som ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag for Bydel Gamle Oslo 

(BGO) i 2017, kom det frem at det var store utfordringer knyttet til det private utleiemarkedet på Grønland. Derfor 

ønsket Boligenheten i bydelen å se nærmere på hvor utbredt disse utfordringene er og hvilke tiltak som eventuelt 

burde settes inn. 

I stedsanalysens rapport ‘På sporet av det nye Grønland’ (Brattbakk og Andersen m.fl. 2017) kom det frem at 46,7 

prosent av husholdningene på Grønland leier sin bolig. 40,5 prosent av husholdningene leier sin bolig privat. På 

landsbasis falt andelen som leier bolig fra 47 prosent i 1920 til 23 prosent i 2011 (Sandlie 2013). I 2017 var det 23,1 

prosent av husholdningene i Norge som leide sin bolig (SSB 1). Det vil si at Grønland, i forhold til andel leietakere 

tilsvarer det Norske leiemarkedet i 1920, og skiller seg ut fra den generelle boligstatistikken i Norge i dag. En trygg 

leiesektor står derfor sentralt i arbeidet med å skape trygge og gode boforhold i dette området. Leiesektoren er 

dessuten svært viktig for innbyggere som av ulike grunner ikke ønsker eller har mulighet for å kjøpe egen bolig. Dette 

gjelder særlig målgruppen for boligsosial politikk rettet mot vanskeligstilte (Turner 2012). Det er en klar 

sammenheng mellom inntekt og boligeierskap. Blant den fjerdedelen av de norske husholdningene med lavest 

inntekt leier 52 prosent, mens 7 prosent av husholdningene med høyest inntekt leier. Eierandelene er også relativt 

små blant husholdninger som har mottatt bostøtte eller sosialhjelp, henholdsvis 30 og 33 prosent (SSB 2). Fordi ikke 

alle ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig er det nødvendig å se på tiltak som kan gi gode, trygge og 

forutsigbare leieboliger. En trygg og god boligsituasjon anses som et viktig fundament for de aller fleste, og for 

barnefamilier i særdeleshet. 

Blant undersøkelsesdeltakerne som forskerne ved AFI hadde snakket med, var det flere som fortalte om svært 

dårlige boforhold og bekymrende utfordringer knyttet til det private utleiemarkedet. Stedsanalysen belyste at det 

leies ut privat både i borettslag og boligsameier, men denne praksisen er mest utbredt i boligsameiene på grunn av 

gjeldende lovverk. De seks boligsameiene på Grønland som hadde rapportert inn til AFI, meldte at 50-70 prosent av 

leilighetene i deres bygårder leies ut av private utleiere. AFI-rapporten fremhevet også at hver tredje beboer på 

Grønland er på flyttefot årlig. 
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Utfordringer knyttet til det private utleiemarkedet på Grønland, som nevnes i Stedsanalyse Grønland er: 

• Utkastelser uten forvarsel 

• Penger under bordet 

• Høyere husleier enn kontraktene viser 

• Veggdyr/ fukt/ råte 

• Mange flere beboere enn dem som er registrert der (personer uten oppholdstillatelse og bostedsløse venner 

av rusmisbrukere) 

• Leiligheter stuet fulle av køyesenger (hvor folk leier én seng) 

• Mye airbnb-utleie 

• Mange flytter hyppig 

• Barna har ikke eget rom og kan ikke ta med venner hjem 

• De sosiale boforholdene reduserer barnas tro på fremtiden 

 

Når vi i denne rapporten omtaler Grønland, mener vi dette avgrensede området, som er del av Bydel Gamle Oslo: 

 

 

Avgrensningen er en anbefaling fra AFI, gitt i ‘På sporet av det nye Grønland’ (2017). 
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Dette for å ha et felles utgangspunkt for undersøkelsen, da Tøyen og Grønland delvis går over i hverandre, og det 

kan være vanskelig å bli enig om hvilke gater som er «nedre Tøyen» eller «øvre Grønland». Det samme gjelder 

avgrensningen mot Galgeberg i øst, sentrum i vest og Barcode/ Sørenga i sør. 

Det avgrensede området avviker noe fra den statistiske delbydelen Grønland, slik den er avgrenset i Oslostatistikken, 

men avvikene er ikke større enn at vi kan benytte nøkkeltall for delbydelen i beskrivelsen av det avgrensede 

området. 

 

NØKKELTALL  

 

9522 Innbyggere2  

40,05 % leier sin bolig privat3  

5480 Husholdninger, herav 55 prosent aleneboende, 16 prosent barnehusholdninger4 

18,5 prosent av befolkningen er innvandrere med kort botid (2010->)5 

60 prosent av barna er norskfødte med innvandrerforeldre6     

        

Gjennomsnittlig husleie i leiekontrakter for 3. kvartal 2018 for bydelene Gamle Oslo, Grunerløkka og Sagene: 

Hybel: 8 093 kr/mnd.  

1 rom: 10 436 kr/mnd. 

2 rom: 13 415 kr/mnd. 

3 rom: 16 508 kr/mnd. 

4 rom: 21 025 kr/mnd. 

5 rom: 24 321 kr/mnd.7 

 

Bydelsansatt som undersøker 
At det er en bydelsansatt som er undersøkelsesansvarlig, legger både fordelaktige og ufordelaktige premisser for 

undersøkelsen. Noe som det må redegjøres for, for å sikre vitenskapelig evidens.  

Det har selvsagt betydning for undersøkelsen hvem som har betalt for undersøkelsen, hvilket kontaktnett jeg som 

undersøkelsesansvarlig hadde i forkant og hvilke erfaringer jeg har gjort meg tidligere. Disse erfaringene innbefatter 

at jeg tidligere har leid bolig både i Danmark og Norge, samt at jeg har vært engasjert i boligpolitiske utfordringer og 

                                                           
2
 Tall hentet fra Oslo kommunes statistikkbank 2018 

3
 Tall hentet fra Stedsanalyse Grønland (Brattbakk et.al 2017) 

4
 Tall hentet fra Oslo kommunes statistikkbank 2018 

5
 Tall hentet fra Oslo kommunes statistikkbank 2018 

6
 Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og bomiljø. Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans. Februar 2017 

7
 Tall hentet fra Boligbygg sin leieprisveileder for utleieboliger i Oslo. Gjennomsnittlig husleie i leiekontrakter som er inngått siste kvartal utgjør 

den forventede markedsleien. Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Finn.no for Boligbygg Oslo KF. 



13 
 

muligheter de siste årene. I den nye rollen som bydelsansatt antropolog har det vært viktig å opplyse 

undersøkelsesdeltakerne om min rolle i bydelen og om min taushetsplikt. På Grønland har det vist seg relativt 

fordelaktig å være hvit/ikke-muslimsk kvinnelig antropolog, med en kvinnelig samarbeidspartner med lignende 

sosio-kulturell status, men med utenlandskfødte foreldre, fra Leieboerforeningen (LBF). Både kvinner og menn har 

invitert oss inn i deres hjem og møtesteder. Den ene gangen vi hadde en mannlig advokat med fra 

Leieboerforeningen, til en bolig med flere kvinnelige muslimske beboere krevde besøket noen flere forberedelser 

knyttet til påkledning, før mannen kunne komme inn. Hverken i moskeene eller på de mannlige møtestedene 

opplevde vi det utfordrende å være kvinner i vår posisjon. 

En utfordring har vært at det i noen tilfeller har vært vanskelig for undersøkelsesdeltakerne å skille mellom 

undersøkelsesansvarlig sin rolle i bydelen, de andre tjenestene i bydelen og Leieboerforeningen som vi har 

samarbeidet tett med ute i felten.  

Flere av de som har deltatt i undersøkelsen har hatt en oppfatning av at alle som jobber i/med bydelen kjenner 

hverandre og videreformidler informasjon til hverandre, til tross for at det har blitt informert både muntlig, skriftlig 

og eventuelt ved tolk om at det er anonymt å delta i undersøkelsen, samt at det vi samler inn av erfaringer skal 

brukes til en rapport og utvikling av tjenester på sikt. Deltakerne har ikke vært skeptiske til undersøkeren på grunn 

av rollen som bydelsansatt, men heller sett denne kontakten som en «mulig vei inn» og en «kommunikasjons- eller 

informasjonskanal» og forventet rådgivnings- og saksbehandlingstjenester som ikke har blitt utført.  

Samtidig som det til tider har vært utfordrende, har det vært en stor fordel for undersøkelsesansvarlig å være 

ansatt i bydelen, med lett tilgang til offentlige registre og informasjoner fra mennesker som arbeider med tiltak 

rettet mot den type boligproblematikker som er kjent å finne sted på Grønland. Dette har gjort det mulig å 

utarbeide en rapport som belyser både innbyggernes perspektiver og de offentlige tjenestenes mulighetsrom for å 

utvide sine tjenester. 

Samarbeidet med Leieboerforeningen har vært svært givende i møte med leietakere som har hatt utfordringer de 

ønsket å få hjelp til å løse her og nå. Samarbeidet har bestått av at en representant fra Leieboerforeningen, med 

taushetsplikt, har vært til stede under intervjuene med leietakerne. Etter at de har fortalt om sine erfaringer knyttet 

til leie av privat bolig på Grønland, har de fått tilbud om gratis rådgivning fra Leieboerforeningen, basert på det som 

har kommet opp under intervjuet. Dette samarbeidet har vært mulig å få til fordi Leieboerforeningen, parallelt med 

undersøkelsen, har hatt et aktivt prosjekt med fokus på å gi gratis rådgivning til leietakere på Grønland. Dette har 

muliggjort at folks historier ikke «bare» ble hørt, men at undersøkelsesdeltakerne også fikk konkret hjelp og 

rådgivning i de sakene hvor det var aktuelt.  

I løpet av undersøkelsen har vi også kommet i kontakt med utleiere som manglet råd og veiledning. De har fått 

skriftlig informasjon fra vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund, om hva de kan tilby huseiere, og blitt 

oppfordret om å ta kontakt med dem. 

 

 

Tanja fra Leieboerforeningen og Katja undersøkelsesansvarlig antropolog fra Boligenheten i Bydel Gamle Oslo - på «taket av Grønland». 
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METODE 
 

8 

Kvalitativ undersøkelse Kunnskapsdeling  Politikk og plan for  Politisk og administrativ  

        samskapende arbeid implementering 

 

 

Metode og datakilder  
I arbeidet med undersøkelsen har det blitt lagt vekt på at innbyggerne skal ha mulighet for å forbli anonyme, 

samtidig som deres stemmer blir hørt.   

De kvalitative metodene legger til rette for at innbyggere, som ellers ikke kommer så lett til ordet, kommer frem 

med sin stemme og gis rom til å medvirke, både gjennom å fortelle om sine personlige erfaringer og komme med 

løsningsforslag. Dette er viktig for mange, særlig når det er snakk om temaer som det kan være vanskelig å snakke 

om – i dette tilfelle utfordrende leie- og utleieforhold. I fokusgruppene så vi at det kun var i grupper hvor folk 

allerede kjente hverandre og hadde tillit til hverandre, at de åpnet opp for å snakke om disse temaene.  

Ved å oppsøke folk mer direkte der de er – der de bor og møtes – senkes terskelen for deltakelse betraktelig. 

Kvalitative intervju hjemme hos folk gir mer fortrolige samtaler i den relevante konteksten; boligen. 

 

Kvalitative intervju hjemme hos folk gir mer fortrolige samtaler i undersøkelsesdeltakerens egen kontekst. 

 

                                                           
8
 Prosess-illustrasjonen er hentet fra ‘Bolig for velferd – en innføring i tjenestedesign (Husbanken og DOGA 2016), satt sammen med relevant 

tekst for prosessfasene i dette prosjektet.  
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Dataene som denne rapporten bygger på har blitt innhentet gjennom: 

Kvalitative intervju med leietakere, utleiere, naboer, medarbeidere og andre interessenter på Grønland. Dette er 

hovedkilden til kunnskapen som formidles i denne rapporten. Intervjuene har blitt brukt både til å skape leietaker- 

og utleierportretter, samt i analyser av hvilke tematikker som er gjennomgående blant leietakere og utleiere på 

Grønland.  

De kvalitative intervjuene med medarbeidere i bydel og kommune fant i all hovedsak sted fra august til september 

2018, et enkelt ble utført i oktober og et aller siste et i november. Som ansatt i Bydel Gamle Oslo opplevdes det 

relativt lett å komme i kontakt med aktuelle medarbeidere.  

Intervjuene med leietakerne fant sted i perioden august til oktober. Det viste seg lettest å komme i kontakt med folk 

ved å banke på dører i oppganger hvor vi allerede hadde delt ut flyers om den pågående undersøkelsen, samt via 

åpne møter på allerede etablerte møtesteder (i fritidsklubb, hos Kirkens Bymisjons sine tilbud og i moskeene). Vi 

kom også i kontakt med aktuelle undersøkelsesdeltakere via lokale nøkkelpersoner og sosiale medier. I noen tilfeller 

var vi de første som leietakerne fortalte om sine utfordringer, fordi de opplevde det som vanskelig å snakke med 

bekjente om. Alle leietakerne som ble intervjuet var svært glade for at de også kunne få gratis rådgivning fra 

Leieboerforeningen. 

Intervjuene med utleierne fant sted i perioden september til november. I starten virket det vanskelig å nå utleierne 

via telefon, men etter å ha oppsøkt noen av deres kontorer ble det lettere. Så snart de forstod hva undersøkelsen 

gikk ut på og hadde som formål, ønsket de fleste å delta. 

Innspillsmøte i regi av Leieboerforeningen ble avholdt i juni, da undersøkelsen var i planleggingsfasen, og dannet 

dermed grunnlag for samarbeid og felles kunnskap blant ulike engasjerte aktører i området. 

Brainstormingsmøte med medarbeidere i bydelen dannet et godt utgangspunkt for videre undersøkelser og innsikt i 

hvilke utfordringer som medarbeiderne allerede var kjent med, samt overblikk over aktuelle tiltak og aktører. 

Deltagende observasjoner i og rundt bygårdene på Grønland har blitt benyttet i forbindelse med de kvalitative 

intervjuene og i prosessen med å komme i kontakt med aktuelle undersøkelsesdeltakere. 

Fokusgruppeintervju med leietakere og utleiere ble benyttet under veis i undersøkelsesfasen. Ett av disse 

gruppeintervjuene fant sted under et åpent møte vi hadde invitert til på Kafé Saba i Hollendergata, de andre tre fant 

sted under møter vi hadde avtalt eller invitert til via ulike etablerte møtesteder på Grønland. 

Dokumentanalyser av tidligere forskningsrapporter, stortingsmeldinger, offentlige strategier og evalueringer av 

tidligere prosjekter i området. 

Analyser av leiekontrakter som ble sendt inn til Boligkontoret i juli måned, i forbindelse med søknader om bostøtte, 

ble gått igjennom for å se på leiepriser, depositumspraksis og utforming av kontrakter. 

Kartlegging av innkomne telefoner til Boligkontoret, ble utført for å få innblikk i hvilke typiske utfordringer og 

spørsmål innbyggerne kontakter Boligkontoret for å få løst. 

Statistikk fra Boligbyggs Leieprisveileder for utleieboliger i Oslo ble innhentet for å gi innsikt i prisnivået på 

leieboliger i området. 

Nye uthentinger av tall fra AFIs beboer survey ble bestilt fra forskningsinstituttet, for å få en mer kvantitativ innsikt i 

leietakernes perspektiver på Grønland. 

Nøkkeltall fra Oslo kommunes statistikkbank har blitt innhentet for å gi bakgrunnstall og kvantitativ oversikt over 

målbare utfordringer. 
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DELTAKERE 

Kategorier  
De sentrale kategorier av undersøkelsesdeltakere som har bidratt til dette kunnskapsgrunnlaget er medarbeidere, 

leietakere og utleiere på Grønland. Det er perspektivene til de forskjellige kategoriene vi i det følgende ønsker å se 

nærmere på, for å få en dypere innsikt i de ulike utfordringene og mulighetene som denne undersøkelsen har 

kommet frem til. Gjennom å sette oss i de ulike undersøkelsesdeltakernes sted – forstå deres «verden» - kan det 

legges til rette for forbedringer, videreutvikling og innovasjon i de boligsosiale velferdstjenestene.  

Vi starter først med medarbeiderne for å få innsikt i hva som allerede er kjente utfordringer, få et innblikk i hvordan 

de arbeider og hva de ser i sin hverdag. Deretter blir vi kjent med leietakernes forskjellige perspektiver, utfordringer 

og muligheter. Dette gjør det mulig å legge til rette for det mennesker, som leier bolig på Grønland, trenger. Vi ser 

menneskene bak «brukerne». Til slutt blir vi kjent med forskjellige utleiere og de utfordringene og behovene de ser. 

Dette er sentralt for å kunne forstå hvordan man skal kunne samarbeide tettere og bedre med utleiere, for å skape 

tryggere og bedre utleieforhold på Grønland.   

 

 

LEIETAKERE 

     

MEDARBEIDERE       UTLEIERE 
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MEDARBEIDERE 

 

Medarbeiderblikk  
Ansatte fra Helsetiltak barn og unge, Team Familie i NAV, Booppfølgingstjenesten og Boligkontoret i Bydel Gamle 

Oslo ga under et brainstormingmøte den 21. juni 2018, som undersøkelsesansvarlig innkalte til, uttrykk for at de 

kjente til mange utfordringer knyttet til innbyggeres boligsituasjon i det private utleiemarkedet på Grønland. Dette 

er de punktene som medarbeiderne nevnte som kjente utfordringer, basert på erfaringer fra egne arbeidshverdager: 

 

Utfordringer 

• Høye husleier 

• Høyere husleiepriser for minoritetsnorske 

• Trangboddhet 

• Utleiere som leier ut til maks antall folk 

• Fremleie i egen liten bolig 

• Mange vil bo på Grønland til tross for små leiligheter. 11 personer i en to-roms er et ekstremt eksempel. 

• Usikkerhet knyttet til hjelpetiltak/ kontroll. Eks.: «Vil de på Helsestasjonen si noe videre til NAV?» 

• Ødelagte leiligheter og usikkerhet knyttet til hvem som skal ta regninga (det offentlige/ leietakeren/ utleier). 

• Veggdyr og andre skadedyr. I noen tilfeller kommer folk til tjenestene med veggdyr på glass. 

• Sopp og fukt i leilighetene 

• Kalde leiligheter om vinteren 

• Leietakere som er uerfarne med å bo i Norge 

• Mangelfull informasjon fra private utleiere til leietakere  

• Utleiere som ikke forholder seg til lover eller kontrakter 

• Penger betales under bordet, fordi det gir adgang til å leie bolig 

• NAV har ikke ressurser til å sjekke om folk bor der de opplyser at de bor 

• Leietakere som havner i «dårlige sirkler». F.eks. at de ikke kan jobbe, fordi de da vil miste retten til «trygg» 

kommunal bolig med høy bostøtte. 

• Usaklige oppsigelser fra utleiere, resulterer i familier som «settes på gata». 

• Plutselige husleiestigninger 

• Hyppig flytting 
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• Utleiere har lite kontroll med hvor mange som egentlig bor i leilighetene. F.eks. ved familiegjenforening, 

flytter ofte familier med mange barn inn i fars lille leilighet. 

• En del beboere er registrert på «feil» adresse, muligvis fordi de oppholder seg i utlandet. 

• Vanskelige lære- og oppvekstvilkår for barn i små leiligheter 

•        Barn som oppholder seg mye på gata til sent på kveld 

• Mange gjenger, med barn ned i 12-13 års alder, er registrert av Politiet i Bydel Gamle Oslo 

 

Denne undersøkelsen har benyttet denne kunnskapen som et bakgrunnsteppe, innen de kvalitative intervjuene ble 

utført.  

I det følgende redegjøres nærmere for hvordan ulike virksomheter (Boligenheten, NAV og LINK) i bydelen arbeider 

med boligrelaterte spørsmål, og hvordan medarbeiderne ser og opplever utleiemarkedet på Grønland gjennom sitt 

daglige virke. 
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Boligenheten  

Boligenheten i Bydel Gamle Oslo (BGO) består av: Boligkontoret, som tar seg av saksbehandlingen av boligsosiale 

virkemidler9 og forvaltningen av bydelens innleide boliger, inkludert tildeling av konkret kommunal bolig. 

Booppfølgingstjenesten som gir bydelens beboere oppfølging slik at de kan mestre sin bosituasjon og beholde 

boligen. I tillegg driftes flere ulike prosjekter, slik som denne undersøkelsen av det private utleiemarkedet på 

Grønland. 

 

BOLIGKONTORET 

Boligkontoret mottar søknader om kommunale boliger fra bydelens innbyggere, saksbehandler og tildeler. I 2018 

mottok Boligkontoret 1015 søknader om kommunal bolig10. Av de 946 søknadene som ble behandlet i 2018 leide 250 

av husstandene sin bolig privat og 209 av husstandene var uten bolig. 118 av husstandene som leide privat bolig fikk 

innvilget sin søknad om kommunal bolig og 132 fikk avslag. Boligkontoret anser det som mulig at noen av de private 

leietakerne som fikk avslag på kommunal bolig bor i uegnet bolig, men det foreligger ikke tilstrekkelig 

dokumentasjon til å kunne fastslå dette, og Boligkontoret har ikke kapasitet til å undersøke dette nærmere. 134 av 

husstandene uten bolig fikk innvilget kommunal bolig og 75 fikk avslag.11 De uten bolig som fikk avslag på søknad om 

kommunal bolig har Boligkontoret vurdert til selv å ha kapasitet til å skaffe seg en egen egnet bolig. 

Bydelen disponerer ca. 1750 boliger, dette inklusive de mange Obos-boligene. I tillegg er det 153 Omsorg+ boliger. 

På grunn av politisk fokus på spredning av kommunale boliger har det vært et nedsalg av kommunale boliger i 

bydelen de siste årene, til tross for et stort behov for kommunale boliger i bydelen. I starten av 2018 innhentet 

Velferdsetaten i Oslo informasjon fra bydelenes kartlegging av dem som er uten egnet bolig og som trenger 

kommunens hjelp til å fremskaffe bolig. Husstandene er registrert med behov for den boligløsning som bydelene 

anser som riktig for husstanden, leie av kommunal bolig, leie av privat bolig eller kjøpe egen bolig. Bydel Gamle Oslo 

rapporterte samlet 510 husstander, herav 482 husstander med behov for kommunalt disponert bolig og 28 

husstander med behov for annen anbefalt boform (VEL 2018). Bydel Gamle Oslo er dermed den bydelen i Oslo med 

flest husstander med behov for kommunalt disponert bolig. Gamle Oslo innrapporterte behov utgjorde 21,4 prosent 

av det samlede behovet i byen. Til sammenlikning har bydelen 8,9 prosent av byens husstander. Det er ikke nok 

kommunale boliger til alle innbyggere som søker om kommunal bolig og oppfyller kravene for dette, derfor må 

Boligkontoret prioritere slik at de med flest utfordringer tilgodeses. Som resultat av Tøyenavtalen fikk Bydel Gamle 

Oslo mulighet til å tildele 200 kommunale boliger i andre bydeler i perioden 2015-2018. Dette har i noen grad møtt 

behovet for boliger i bydelen, samtidig med nedsalget, men mange av de som har behov for kommunal bolig velger å 

takke nei til tilbud om bolig i andre bydeler, på grunn av nettverk, barnehager og skoler i bydelen. 

Medarbeidere ved Boligkontoret opplever at det største problemet blant de som ringer inn i Boligkontorets 

telefontid (12-14 hver ukedag), er: 

«Jeg har ikke råd til å betale husleia, og er desperat etter hjelp.» 

Mange ringer for å prøve å fremskynde saksbehandlingen av sin søknad om bostøtte. Dette er ikke mulig, da 

Boligkontoret kun forholder seg til faste frister. Ellers er det også en del spørsmål knyttet til det å søke bostøtte. Det 

er forskjellige regler, etter som hvilken type inntekt man har. En del av innbyggerne som ringer til Boligkontoret har 

vanskelig for å forstå den relevante informasjonen på norsk. Derfor må det anses som en stor fordel at det blant de 

nåværende medarbeidere ved Boligkontoret snakkes både norsk, engelsk, amharisk, tyrkisk, arabisk og russisk.  

                                                           
9
 I vedlegg 2 omtales kort sentrale virkemidler som Boligkontoret kan benytte overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. 

10
 Noen husstander har søkt om kommunal bolig flere ganger i løpet av 2018, så antallet søknader tilsvarer ikke helt antallet husstander. 

11
 Tall fra ‘Boforhold tallrapport’, GOBO, Bydel Gamle Oslo, februar 2019. 
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Vanlige tematikker for innbyggerne som ringer til Boligkontoret i telefontiden12  er at de ønsker informasjon om 

bostøtte, har spørsmål knyttet til avslag om bostøtte, ønsker å vite status på sin søknad om bostøtte eller status på 

sin søknad om kommunal bolig. En del ringer også for å gi beskjed om flytting. Noen har ikke sett sitt svar via digital 

post og ønsker derfor et muntlig svar, andre ønsker informasjon om startlån. Det hender også at det er private 

utleiere som ringer, fordi de ønsker å komme i kontakt med NAV i bydelen.  

I svært mange tilfeller kan ansvarlig medarbeider for innkomne telefoner i telefontiden, svare på innbyggernes 

spørsmål. En del henvises også til sin aktuelle saksbehandler ved Boligkontoret, som tar imot henvendelser løpende. 

Det er svært variert hva som kommer inn av henvendelser til saksbehandlerne, men mange av dem knytter seg i stor 

grad til bolig, startlån og behov for å komme i kontakt med andre tjenester. I noen tilfeller er det innbygger som har 

blitt rådet av NAV til å kontakte saksbehandler ved Boligkontoret for å få utdypende informasjon om hva som er 

viktig å legge ved en søknad om bostøtte. Per 31.12.2018 var det 2181 husstander som mottok statlig bostøtte og 

1117 husstander som mottok kommunal bostøtte i Bydel Gamle Oslo. De fleste husstander i kommunal leid bolig har 

samordnet statlig og kommunal bostøtte. 158 husstander mottok kommunalt boligtilskudd. En del spørsmål 

omhandler søknad om startlån.  I slike tilfeller gir saksbehandlerne individuell rådgivning basert på søkerens inntekt, 

gjeld, bosituasjon, familie og bakgrunn. Slik får innbyggeren peilet ut en retning, og informasjon om de fyller 

kravene for startlån eller kan komme til å gjøre det, ved at de for eksempel får ryddet unna forbrukslån med høy 

rente før de søker om startlån. I 2018 fikk 54 husstander kjøpt bolig ved hjelp av startlån (til sammen fikk de 54 

husstandene 136 millioner i startlån) fra Bydel Gamle Oslo. I forhold til husstander med to voksne, og at begge må ha 

en fast inntekt, sier en av saksbehandlerne at: 

«Vi har tradisjonelt vært litt strenge med det, fordi i forhold til startlån så heter det at man skal ha utnyttet 

inntektspotensialet i en husstand… Det har litt med at det er gitt noen føringer på det fra Husbanken og på den 

andre siden, så er det noe med demografien i denne bydelen. Det er en befolkning her som er lavinntekt og under 

fattigdomsgrensa – det er mye fattigslig… og det er en gjennomfartsbydel.» 

Saksbehandleren forteller at de har hatt noen forsøk med leie til eie, men det de nå vil satse på i 2019 er 

«at 30 husstander som nå bor i kommunal bolig skal over til egen eid bolig i 2019.» 

Det har allerede blitt gjort en del forarbeid for å få til dette. Det vil generelt bli mer fokus på å hjelpe familier med 

barn over i egen eid bolig. En utfordring, for de som ønsker å bli boende i sitt nabolag er at det er så dyrt å kjøpe 

bolig i bydelen. Samtidig som boligprisene er svært høye og mange oppfyller ikke kravene til startlån. Arbeidet med å 

hjelpe flere til å kunne kjøpe bolig med hjelp av startlån er noe som vil bli prioritert i 2019, i tråd med Boligenhetens 

resultatmål.13 Dette krever mye individuell tilpasset veiledning både før, under og etter innvilget søknad om startlån. 

Samtidig anses det som helt nødvendig å kunne benytte tilskudd for å få folk over fra kommunal bolig til egen eid 

bolig i Bydel Gamle Oslo. I 2018 fikk 26 av de 54 husstandene som fikk startlån også utbetalt tilskudd (i 

størrelsesorden 61 000 – 600 000 kr.) Det er også sentralt å få nådd ut med riktig informasjon om startlån. Som 

saksbehandler uttrykker det:  

«I bydelen har jeg jo hørt at fra medarbeidere her at; det er ikke vits å søke startlån, for du for du får så lite 

penger at du får ikke kjøpt noe. Men det er helt grunnleggende feil! For de som faktisk får startlån får et lån slik at 

de faktisk skal kunne kjøpe.» 

 

 

 

                                                           
12

 Kartleggingen av innkomne telefoner til Boligkontoret ble gjort i tett dialog med medarbeideren som tok imot samtalene, og foregikk over 

fem dager i perioden 12.-21. september 2018. 
13

 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2019, s. 59 
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BOOPPFØLGINGSTJENESTEN 

Booppfølgingstjenesten gir bydelens beboere oppfølging slik at de kan mestre sin bosituasjon og beholde boligen. 

Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes behov for booppfølging og eventuelt hvilken type oppfølging leietaker skal få i 

egen bolig. Booppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte leietaker mest 

mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold. Arbeidet er primært knyttet opp mot boforholdet, men kan også 

omfatte andre forhold i leietakerens liv. Oppfølgingen kan omfatte veiledning, opplæring og ferdighetstrening 

gjennom deltakelse i beboerens hverdag (Helse- og velferdsetaten 2005). I de store norske byene i Norge ses det et 

stadig økende behov for booppfølgingstjenester, som konsekvens av avinstitusjonalisering siden slutten av 1980-

tallet og et stadig mer behovsprøvd boligtildeling med en kraftig økning av leietakere med behov for 

oppfølgingstjenester for å kunne opprettholde et trygt og godt boforhold (Sørvoll 2018). 

Booppfølging gis i dag primært til personer som leier kommunal bolig i bydelen. Noen av disse har fått vilkår om å ta 

i mot booppfølging, før de får tildelt kommunal bolig. Når bydelen har mottatt bekymringsmeldinger kan 

booppfølging være et aktuelt tiltak i etterkant.  

 

BOLIGENHETENS PROSJEKTER 

I tillegg til denne undersøkelsen, som er et av Boligenhetens prosjekter, har Boligenheten også to mer praksisrettede 

sosialfaglige prosjekt: ‘Særskilt satsing i kommunale bomiljøer med særlige utfordringer’ og ‘Sammen om bolig’. 

Bomiljøarbeid  

Prosjektet ‘Særskilt satsing i kommunale bomiljøer med særlige utfordringer’ sitt overordnede formål er å øke 

fokuset på barn og unge i utvalgte kommunale bomiljøer, hvor det er høy konsentrasjon av personer med 

sammensatt problematikk og bomiljøene er utfordrende for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Det prosjektbaserte bomiljøarbeidet i bydelen viser at det tar tid å etablere tilbud, bygge tillit og kontakt. 

Bomiljøarbeiderne erfarer at prosjektperioden for deres arbeid ofte slutter i det folk har begynt å bli kjent med dem 

og de tilbudene som finnes. Dette anser de ikke som hensiktsmessig, om målet er varige forbedringer i bomiljø og 

nabolag. Bomiljøarbeiderne som har arbeidet både med dette prosjektet og tidligere bomiljøprosjekter på spesifikke 

adresser i bydelen, etterlyser en mer langsiktig plan for bomiljøarbeidet i Bydel Gamle Oslo. De mener dette vil 

kunne bidra til å skape en balanse mellom kortsiktige og langsiktige tiltak, samt sikre behovet for faste 

kontaktpersoner inn mot bomiljøer med særlige utfordringer.  

Graffiti-workshop med barn og unge i en kommunal leiegård. Foto: Jackline Dias, Avdeling barn og unge. 

  

Sammen om bolig 

Det boligsosiale innovasjonsprosjektet ‘Sammen om bolig’, som er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo og 

Velferdsetaten, har som formål å utveksle erfaringer og finne nye løsninger for innbyggere med lav bostabilitet og 

store utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Dette skal bidra til at bydelen kan nå sitt resultatmål om at 30 brukere 

fra Velferdsetatens institusjoner skal ha flyttet ut til egen bolig eller annet tiltak i løpet av 2019.14 

                                                           
14
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NAV  
Hvis en innbygger er i en situasjon som gjør at den ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet, skal NAV-

kontoret medvirke til å skaffe bolig, jf. Lov om sosiale tjenester. Hos NAV-kontoret får innbyggerne råd, veiledning og 

hjelp til å sikre at bosituasjonen blir tilfredsstillende. NAV skal hjelpe innbyggere med å finne midlertidige botilbud 

hvis man helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde seg.15 Klarer man ikke selv å finne en varig bolig, skal man 

kunne få hjelp av boligfremskaffer i NAV til å finne bolig i det private leiemarkedet eller å søke om kommunal bolig 

via Boligkontoret. Både i det private og det kommunale leiemarkedet er det som hovedregel bare ett tilbud som det 

offentlige plikter å tilby, takker man «nei» til dette tilbudet, dekkes ikke midlertidige botilbud lengre og det er 

vanskelig å få mer hjelp til å skaffe seg en bolig. 

Grønland fremstår for medarbeidere i NAV Gamle Oslo som en delbydel som er «litt enten eller»; enten har man 

veldig lyst til å bo der på grunn av sitt nettverk i området, eller så har man ikke lyst å bo der fordi man ønsker å 

komme seg vekk fra dårlig opplevelser i området. Ellers skiller Grønland seg ikke noe særlig fra de andre delene av 

Bydel Gamle Oslo, sett fra medarbeidernes perspektiv. Det er store utleieaktører, små utleie aktører, bra boliger og 

dårlige boliger. 

Medarbeidere ved NAV Gamle Oslo opplever at utleiere i Oslo leier ut til folk med bistand fra NAV. Daglig kommer 

det inn folk med en privat leiekontrakt som de ønsker å få godkjent, i forbindelse med økonomisk bistand.16 De 

opplever at utleiere i Oslo har blitt mer villige til å godta NAV garanti, og de tror dette skyldes at NAV- kontorene har 

fått et bedre omdømme i forhold til å rydde opp i de sakene der det oppstår problemer mellom leietaker og utleier. 

Men det er fortsatt mange brukere som opplever problemer knyttet til å finne utleiere som aksepterer å leie til dem 

når de nevner at de vil stille garanti ved hjelp av NAV. For disse er det ekstra viktig at NAV har en egen 

boligfremskaffer som kan hjelpe dem både med boligsøkerkurs og kontakt til utleiere som ønsker å leie ut til folk 

med NAV garanti. Boligfremskafferen er også, ved å være mer tilgjengelig enn saksbehandlerne på NAV, med på å 

skape et tillitsforhold til utleierne, som gjør at utleierne føler seg mer trygge på at de kan få hjelp om det oppstår 

problemer med leietakerne.  

Medarbeiderne ved NAV peker på en tendens til at  de private utleierne ber om garantier på mer enn tre måneder 

(inntil seks måneder). NAV tilbyr også folk lån til å betale kontant depositum til utleier. Generelt opplever NAV at 

utleierne trenger en «gulrot» for å leie ut til deres brukere, dette får de som regel i form av litt høyere husleie enn de 

vil få i markedet ellers. I løpet av de siste par årene, siden satsen for å motta bostøtte ble hevet og kommunale 

boliger i bydelen begynte å bli solgt ut, har medarbeiderne likevel erfart at det er flere som leier privat som har 

behov for booppfølging og færre som klarer å betale husleien uten sosialhjelp. Det er derfor viktig å sikre nok boliger 

til de som ikke klarer å bo privat, samt øke ressursene til booppfølging blant de som trenger hjelp til å klare å bo i en 

privat leid leilighet. 

Generelt opplever medarbeidere i NAV Gamle Oslo at det er utleiere av alle slag i Oslo: 

«Fra de mest snille og greie, til de som over hodet ikke bryr seg om boforhold eller hvordan det går i forhold til 

utkastelser, og de som ikke forholder seg til reglene… noen (utleiere) prøver å leie ut rom uten vindu og så videre. 

Det er mye rart som er ute å gå.» 

Derfor er det viktig med tett samarbeid mellom etatene og med frivillige/ private aktører. NAV Gamle Oslo ønsker 

mer kontakt med store profesjonelle utleieaktører, slik at de ikke hele tiden skal bruke sine ressurser på å finne frem 

til nye utleiere, men kan fokusere på å bygge sterke samarbeid med rom for å delegere, gå igjennom kontrakter og 

holde felles møter. 

                                                           
15

 Hentet fra www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/bolig 
16

 I vedlegg 2 omtales NAV-garanti og NAV depositum mer detaljert. 
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En annen utfordring knyttet til det private utleiemarket er det manglende samarbeidet mellom bydelene om å dele 

informasjon om ulovlige og helsefarlige objekter. Tidvis møter NAV utleiere som spekulerer i å leie ut mangelfulle 

boliger til en høyest mulig pris.   

En utleier på Grønland har presset NAV Gamle Oslo til å godta hans høye leiepriser, ved å si: 

«Hvis dere ikke har noen aktuelle brukere som kan bo her så tar jeg kontakt med en annen bydel.» 

 

HELHETLIG OPPFØLGING AV BARNEFAMILIER  

Et sentralt NAV-prosjekt i arbeidet med bolig i Bydel Gamle Oslo er ‘Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier’, som 

er et forskningsprosjekt i samarbeid med Arbeid- og velferdsdepartementet. Det har pågått i ett år, når denne 

rapporten skrives og skal avsluttes i 2019. 

Prosjektet går ut på å gi vel 20 familier i bydelen svært tett oppfølging, knyttet til økonomi, barnas situasjon, arbeid 

og bolig. Prosjektarbeidet viser betydningen av at boligproblemer løses først. Prosjektleder gjengir et av de mange 

eksemplene på hvordan bedrede boforhold endrer familienes situasjon: 

«Jeg hadde en mamma som fikk tildelt en ny bolig, og det førte til at hun nå er… i kvalifiseringsprogrammet, og 

det vil si at hun ikke lengre er del av sosialtjenesten… Og hun er så fornøyd!» 

Mammaen i dette eksempelet har selv fortalt at: 

«Jeg er så glad for når bolig er på plass, så klarer jeg å jobbe… Før så var jeg tilstede, altså jeg var fysisk tilstede, 

men ikke psykisk, fordi det var sånn; bolig, bolig, bolig.» 

 

 

LINK  
LINK-kontoret i Bydel Gamle Oslo tilbyr ekstra språklig og kulturell oversettelse og hjelp til innbyggere som har 

vanskelig for å kommunisere med det offentlige. Her får folk hjelp til å forstå brev/vedtak, skrive søknader/klager og 

finne ut hvem de trenger å kontakte for å få hjelp til å håndtere de utfordringene de står i. LINK-prosjektet startet 

opp i 2016 i Aktivitetshuset K1 på Tøyen og har arbeidet tett med booppfølgere, NAV, Boligkontoret, JURK og 

JussBuss17. 

 I 2017 hadde link 2300 registrerte henvendelser, av disse omhandlet 363 av henvendelsene seg om bolig. LINK-

medarbeiderne melder at de i 2018 hadde 400-500 personer innom sitt kontor hver måned. Mange kjenner ikke sine 

rettigheter og lovverket. En av medarbeiderne forteller: 

«Vi treffer mennesker som egentlig er veldig sårbare. Både ressursmennesker og svakstilte kommer innom her. 

Men de har ting i felles; at alt er nytt for dem. Det er vanskelig å gjøre seg forstått med saken. De antar at det 

(som) utleier eller andre sier er sant. På den måten blir de også utnyttet veldig mye.» 

LINK-medarbeiderne opplever at de fyller et hull som andre instanser ikke greier å fylle. LINK erfarer at mange har 

opplevd at private utleiere har utnyttet deres uvitenhet om og evne til å stå opp for sine rettigheter, derfor er det 

mange som ønsker kommunal bolig, da dette anses som et tryggere leieboligalternativ med mer stabilitet og 

ordnede forhold. LINK-medarbeiderne peker på at det kommunale leiemarkedet ikke er innrettet til å møte behovet 

for langsiktig og stabil bolig for alle som har følt seg utnyttet i det private leiemarkedet. 

                                                           
17

 JURK og JussBuss er gratis juridiske rådgivningstjenester drevet av jusstudenter. 
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LEIETAKERE 
Leietakerportretter 

Disse leietakerportrettene er etnografiske portretter som representerer en gruppe leietakere (innbyggere) med 

lignende praksis knyttet til boligutfordringer og muligheter, kunnskap, kommunikasjon og livssituasjon. 

Tjenestedesignere kaller denne type portretter for arketyper. De hjelper oss å se ting fra innbyggernes ståsted og 

føle empati. Slik kan vi lettere finne innbyggervennlige tiltak og løsninger. 

Portrettene er bygget opp på bakgrunn av 30 dybdeintervju med leietakere, og fem fokusgrupper med til sammen 37 

deltakere. Det er mønstrene vi har sett i disse dybdeintervjuene som ligger til grunn for portrettene. Alle navn og 

adresser er anonymiserte, men utsagnene og kunnskapen som vises gjennom portrettene kommer fra reelle 

innbyggere. 

De fleste intervjuene ble gjort i den relevante konteksten for denne undersøkelsen, nemlig hjemme hos leietakerne. 

Slik har vi sikret oss en større innsikt i folks praksis, motivasjoner og holdninger som ellers kan være vanskelig å 

avdekke gjennom en spørreundersøkelse. 

Det har imidlertid vært vanskelig å finne personer som er villige til å snakke om visse typer utfordringer. Dette 

innbefatter det å betale «penger under bordet» og flytte videre med veggdyr. Dette er likevel utfordringer som vi 

har dokumentert ved hjelp av medarbeidere, utleiere og andre aktører i området. 

Vi håper at portrettene skal brukes aktivt i utviklingen av tjenester og tiltak i Bydel Gamle Oslo, slik at 

tjenesteutviklingen bygger på forståelse og innsikt i de forskjellige innbyggernes behov. 

 

ALDERSSAMMENSETTING 

Undersøkelsesdeltakerne, og profilene som er laget på bakgrunn av disse, gjenspeiler aldersprofilen på Grønland. Da 

dette er et område med lavere antall barn og unge fra 6-19 år, høyere andel 20-49 åringer og lavere andel i alderen 

50+. 

HUSHOLDNINGSSAMMENSETTING 

I undersøkelsen og de følgende leietakerprofilene, er barnefamiliene noe overrepresentert. Til tross for at «bare» 16 

prosent av husholdene på Grønland er barnefamilier, har vi valgt å representere disse i ekstra grad, fordi vi er kjent 

med at levekårsutfordringene knyttet til boligmarkedet i særlig grad påvirker disse. Fem av de ni profilene (55,6 

prosent) er derfor personer som lever i et hushold med barn. 

MINORITETSBAKGRUNN 

Grønland er en av de mest flerkulturelle områdene i Oslo (og Norge). Både på grunn av beboersammensettingen, 

næringsvirksomhetene, kulturtilbudene og de tilreisende. Det er dog et fåtall18 av dem man møter på gata på 

Grønland som rent faktisk bor her. Folk kommer til Grønland fra hele Oslo og randsonene rundt for å handle 

matvarer, gå på cafe, be og benytte seg av møteplassene. Men mange av beboerne er også flerkulturelle. 56,1 

prosent av beboerne i delbydelen Grønland har innvandringsbakgrunn (Brattbakk et.al 2017). Leietakerprofilene 

gjenspeiler denne beboersammensetningen. 

 

                                                           
18

 Da antropologen og representanten fra Leieboerforeningen stoppet forbipasserende på gata, på fredags ettermiddager i juni, var en av ni 
forbipasserende beboere i området. 
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39 år 

Boligsøker 

Kone og fire barn 

Ingen  

Leter i hele Oslo  
(ikke Stovner og Holmlia)  

Yonis: er uten bolig 

«Jeg har problemer med bolig. 

Akkurat nå har jeg ikke noe 

bolig. Jeg har fire barn. Vi gikk 

ut derfra (den tidligere 

leiligheten) fordi det har vært 

mye vannlekkasje og tull. Vi 

fikk oppsigelse. Jeg har vært 

mye på visning, men det er 

sjanseløst når du kommer med 

40 personer, og så kommer jeg 

og sier at jeg har fire barn, da 

bare snur de seg nesten… nå er 

det veldig slitsomt.» 

MÅL 

• Finne leilighet til seg og familien 

• Kontor på Grønland hvor det er lett å få hjelp 

• Hjelp til å skape tillit til utleier 

 

FRUSTRASJONER 

• Har vært på mange visninger uten å få noen bolig 

• «Jeg kan ikke bytte meg selv, eller gå og male meg gul 

foran andre folk» 

• Jeg kjenner mange som har samme problem 

 

BIOGRAFI 

Etter at Yonis og familien måtte flytte fra sin tidligere bolig, 

hvor det var vannlekkasje og de «levde på betong», har han 

lett etter bolig i tre måneder. Barna kan heldigvis være hos 

bestemor, og trives på sine skoler, men det er ikke ideelt å bo 

slik i lang tid. Han forteller at han ikke hadde energi til å kreve 

noe av sin tidligere utleier, fordi det var en slitsom situasjon å 

stå i. Han føler at han skulle vært så godt integrert nå, etter 

lang botid i Norge, at han slapp å be om hjelp til å finne bolig. 

Desperat Selvstendig «Dømt på forhånd» 

«Men hvordan skal jeg greie å få tak i 

bolig? Kan du hjelpe meg med det? Det er 

mange her på Grønland, som står i 

lignende situasjon, og trenger et sted hvor 

de kan få hjelp.» 
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UTEN BOLIG  
 

Vi vet at den offentlige statistikken kun gir oss opplysninger om den folkeregistrerte befolkningen på Grønland 

(Brattbakk et.al 2017). I denne kvalitative undersøkelsen har vi også snakket med beboere som ikke er registrert som 

beboere i delbydel Grønland, men som bor her på sofaen til en venn/ familie.  

En av undersøkelsesdeltakerne som var uten bolig, forklarte situasjonen med at: 

«Det er vanskelig å få leid bolig når du heter Mohammed eller Mahad… det er klart mange som blir lei av å prøve 

å søke når de ikke får noe, og da resulterer det i at man havner hos en venn eller noe…» 

 På spørsmål om hva som kunne ha hjulpet folk i en slik situasjon, svarer han: 

«Det kunne ha vært et prosjekt som inkluderer alle. For eksempel gi muligheter til nye landsmenn. Gjennom 

introduksjonsprogrammet så kan man få en praksisplass og få sjansen til å vise at man kan jobbe. Men det er ikke 

noe sånt i forhold til bolig.» 

Han mener at det må bygges opp tillit, slik at utleiere ser at de kan stole på folk med utenlandskklingende navn. Han 

foreslår også et statlig fond, etter mønster fra Lånekassen, med rentefritak og betalingsutsettelse, der man kan låne 

penger til depositum. 

Norsk-somaliere er i denne undersøkelsen overrepresentert i gruppen som er uten egen bolig, både fordi de ofte 

havner bakerst i boligkøen i det private leiemarkedet og fordi den kulturelle praksisen tilsier at man ikke kan la være 

å tilby venner og bekjente husly når de står i en vanskelig boligsituasjon. En undersøkelsesdeltaker vi møtte fortalte: 

«Jeg kjenner mange fra Somalia her på Grønland, de har samme problem, når du har lyst kan jeg hente alle, 

kanskje to-tre hver dag… det er mange damer som har ikke bolig og jeg prøver å hjelpe de å gå på visning. Og når 

de går på visning, de får ikke leie.» 

En annen norsk-somalisk uttalte: 

«Det har kommet nesten 40.000 somaliere som ikke har penger, og det er ikke lett å komme inn på 

arbeidsmarkedet med en gang, og i tillegg er det et eget problem knyttet til at det er haram19 å låne penger. Og de 

har ikke arvet penger til å kjøpe bolig... De greier ikke å integrere seg med storsamfunnet når de ikke har bolig.» 

Den sosiale entreprenørvirksomheten Ramaas Bolig på Tøyen har parallelt med denne undersøkelsen gjort en 

boligsurvey med fokus på finansiering av bolig blant norsk-somaliere i Norge. Blant de 106 norsk-somaliske 

respondentene fra Bydel Gamle Oslo, som har respondert på undersøkelsen, var 61 prosent i arbeid. 88,2 prosent av 

disse respondentene leier bolig, samtidig som 95 prosent ønsker å kjøpe bolig. Grunnen til at mange norsk-

somaliere, som økonomisk sett kan kjøpe bolig, ikke gjør dette, til tross for at de ønsker det, er at de ikke ønsker å ta 

opp lån med rente. Undersøkelsen påviser et stort behov for finne nye metoder for å gi innbyggere, som ikke ønsker 

å ta opp lån med rente, mulighet for sikrere bolig (Awadnur 2018). 

 

Det ses generelt behov for flere innsatser rettet inn mot utfordringene knyttet til mangel på disponible leieboliger, 

diskriminering20 i det private leiemarkedet, kunnskapsheving/ hjelp til bostedsløse og løsninger knyttet til å kunne 

sikre seg en stabil bosituasjon uten å ta opp lån med renter.   

 

                                                           
19

 Haram er en islamsk betegnelse for alt som er forbudt og moralsk forkastelig. 
20

 Se spørsmål 21 i vedlegg 5 for definisjon og råd knyttet til diskriminering. 
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«Vi er seks personer og det er 

bare to rom. Jeg er 14 år, 

søsteren min er 17, en lillebror 

på 11 og en på 8. Vi deler alle 

rom. Det går ikke bra. Så det er 

problemet vårt. Fordi du vet 

det er gutter, de spiller 

Playstation og det er kaos.» 

Taraneh: bor trangt 

Flau  Ryddig    Kommunikativ 

MÅL 
• Familien finner en leilighet med tre soverom  
• Plass til å gjøre lekser hjemme  
• Kunne ta med venner hjem 
 
 
FRUSTRASJONER 
• Det er trangt når vi sover, det lukter og blir varmt  
• Jeg og søsteren min har ikke plass til skrivebord  
• Er så flau av å bo trangt at hun svarte læreren sin at hun 

hadde eget rom, da hun ble spurt om det 

 

BIOGRAFI 
Taraneh har bodd i den lille leiligheten med familien sin i vel fem 

år. De har prøvd å finne en større leilighet. Når de ringer til 

private utleiere får de ikke komme på visning. De fikk et tilbud om 

kommunal leilighet, men den hadde to soverom (som de har nå), 

pluss et mini- rom hvor det kun ville være plass til en enkeltseng, 

og dermed ville de være like langt – en av søstrene måtte fortsatt 

ha bodd sammen med brødrene og de ville ikke fått plass til 

skrivebord. 

 14 år 

Skoleelev 

To foreldre og tre søsken  

Tre-roms leilighet 

Liker nabolaget  

«Jeg eller søsteren min oversetter 

alltid for mamma, fordi hun føler at 

hun ikke forstår norsk godt nok. Da er 

det lett å lese et brev som har kommet 

i posten eller være med henne til en 

samtale med noen som kan hjelpe. 

Noen ganger skriver jeg brev eller e-

poster for familien. Selv liker jeg best 

sms og annen mobil-kommunikasjon.»  
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BOR TRANGT  
 

73 prosent av barn og unge på Grønland, under 16 år, er minoritetsnorske (Brattbakk et.al 2017). Grønland skiller 

seg også ut som et område med en svært høy andel fattige familier med barn (ibid.). Norges offentlige utredninger 

(2011) viser at barn i lavinntekts familier ofte bor dårligere og trangere enn andre, og sjeldnere i bolig som familien 

selv eier. 

Taraneh er stemmen til én av disse barna, som opplever at trangboddheten påvirker både hennes skolegang, sosiale 

relasjoner og nattesøvn. De har bodd slik i 5-6 år, og når de prøver å finne bolig i det private leiemarkedet opplever 

de at de ikke en gang får komme på visning. Foreldrene i trangbodde familier opplever ofte at de har få virkemidler 

de kan benyttes seg av for å få familien ut av denne trangboddheten. De bekymrer seg for situasjonen og opplever i 

noen tilfeller psykiske helseutfordringer knyttet til boligsituasjonen.  

Taraneh forteller at: 

«Min far blir mer dårligere av å tenke. Fordi han tenker veldig mye på bolig og sånt. Noen ganger moren min 

hjelper han, og noen ganger moren min trenger hjelp. Og onklene mine bor rett her i nærheten. De kommer hit. 

Hele familien bor her (på Grønland og Tøyen)». 

Familien hennes har søkt om kommunal bolig, og fått bekreftet at de har krav på dette, men da de kom på visning 

hadde den kommunale leiligheten bare to soverom med plass til mer enn ett menneske, og bosituasjonen deres ville 

derfor ikke ha endret seg slik at de to jentene kunne ha fått et eget rom. De takket derfor nei til boligen, og har da 

ikke rett på flere tilbud. Flere trangbodde familier prøver å søke om hjelp fra det offentlige, men opplever ikke alltid 

at det nytter. 

En mor med to mindre barn, som vi snakket med ved hjelp av tolk, fortalte at: 

«Det er veldig vanskelig, fordi jeg har bare et lite rom og så stuen. Sover sammen med to barn. Begge barna 

ønsker jo å leke, men det er ikke plass.» 

Hun legger seg samtidig som barna. Og det er vanskelig om natten, om hun må opp på toalettet, fordi hun da kan 

komme til å vekke barna. Hun snakker lite norsk og vet ikke hvordan hun skal lete etter en ny bolig. Den lille 

leiligheten hun bor i nå, fikk hun hjelp til å finne av dem hun bodde hos da hun kom til Norge. Hun har spurt en 

medarbeider i bydelen, som hun har god kontakt med, om hjelp, fem måneder før vi kommer i kontakt med henne. 

Hun har fått beskjed om at hun må vente litt til, noen måneder. Hun vet ikke hvorfor hun skal vente, eller hva slags 

hjelp hun da skal få, og understreker at hun trenger en annen leilighet for sine barn.  

De utbredte utfordringene knyttet til trangboddhet tyder på at det fortsatt er viktig med fokus på helhetlig 

oppfølging av fattige barnefamilier på Grønland. 
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Line: ny i byen  

«Vi har ikke noe makt. Rett og 
slett.  

Vi bare bor her. Vi føler at det 

er sånn, vi er veldig redde. Når 

som helst kan noe gå kaputt og 

han (utleieren) kan skylde på 

oss. Og da vet vi ikke hva vi 

skal gjøre.» 

 

Maktesløs  Redd    Ønsker hjelp 

21 år 

Student 

Bor med tre andre jenter 

Leier et rom på 6 m2 i en 

leilighet på 60 m2 

Viste ikke hva jeg kunne 
forvente meg 

MÅL 
• Ryddige individuelle kontrakter 
• Få utleier til å fikse tingene i leiligheten som han er ansvarlig for  
• Sikre seg at husleien ikke stiger enda mer dramatisk 
 
 
FRUSTRASJONER 
• Får ikke individuelle kontrakter  
• Utleier vil ikke fikse hvitevarer, mugg eller ventilasjon  
• Rask prisstigning – de betaler nå 24.000 kr til sammen 
 
 
BIOGRAFI 
Line flyttet inn i et kollektiv med tre andre jenter, som hun ikke 

kjente i forveien, da hun flyttet til Oslo for å studere. Hun viste 

ikke hva hun kunne forvente seg av boligen eller utleieren. 

Både Line og de andre i kollektivet er usikre på sine rettigheter, 

plikter og hva de kan kreve av utleier. 

 

«Vi kan google og 

kommunisere digitalt, men det 

er ikke alltid så lett å vite hva 

man skal søke etter, eller å vite 

hvem man skal kommunisere 

med.» 
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NY I BYEN  
 

I 2017 flyttet 30883 personer til Oslo fra landet ellers. Mange er unge og kommer til Oslo for å arbeide eller studere. 

Noen av undersøkelsesdeltakerne har vært blant disse unge, som i løpet av de siste par årene har flyttet til Oslo for å 

studere. De har funnet sin første leiebolig i Oslo på Grønland. Her leier de et rom i en leilighet de deler med flere 

andre unge, eller en rimelig hybel, ofte uten eget bad. De er fornøyd med å ha funnet en sentralt beliggende bolig til 

en rimelig penge. Samtidig er de frustrerte over at det kan være vanskelig å komme i kontakt med utleier/ 

vaktmester. Noen har problemer knyttet til «kollektive kontrakter» andre har bare gitt opp å stille spørsmål eller 

komme med forslag til utleier, fordi de ikke har fått svar. De har liten kjennskap til Husleieloven, sine retter og 

plikter, samt hvem de kan spørre om hjelp hvis de møter på problemer i utleieforholdet. 

Nye i byen leier rom/ hybler både av venner, små private utleiere og store profesjonelle utleievirksomheter. Blant de 

som leier av en venn er det en stor risiko for at man ikke har skrevet noen kontrakt, selv om man forholder seg til de 

mest kjente reglene i husleieloven, som at avtalt beløp for husleie skal betales inn hver måned og oppsigelsestiden 

er tre måneder. 

Den ene «nye i byen» vi snakker med, forteller at hun har blitt oppsagt av sin venninne og derfor leter etter et nytt 

sted å bo. Men som hun sier: 

«Det er ikke bare bare å finne noe rimelig som også er sentralt og man har plass.» 

Hun har fått tips fra sin far om at hun kan tilby utleier å betale mer enn tre måneders leie i depositum, som han kan 

hjelpe henne å betale, men hun synes ikke selv det er lurt å «flashe med penger sånn.» 

For Line, og de tre jentene hun bor med, er det flere utfordringer som dukker opp i møte med en mindre utleieaktør, 

som ikke ønsker å følge opp på sine plikter, hverken når det kommer til å gi dem individuelle kontrakter eller se til at 

ventilasjon og hvitevarer er i orden. De er derfor glade for at Leieboerforeningen har tilbudt gratis hjelp til leietakere 

på Grønland høsten 2018. 

For en ung leietaker som leier av en stor eiendoms- og utleieaktør, er det mer ordnede former når det kommer til 

leiekontrakt, men hun opplever at det er lite respons å få fra vaktmesteren når hun har prøvd å spørre om redskaper 

til å ordne opp i bakgården eller når hun har sagt i fra om rotter.  

Samtalene med de unge nykommerne til Grønland tyder på behov for kurs og andre tiltak som kan gjøre det lettere 

for beboere som er «nye i byen» å få kunnskap om sine rettigheter og plikter som leietakere. 
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Fathi: ny i landet  

«Jeg trodde ikke bra leilighet, 

men det er bra 

kommunikasjon. Ja, det faktisk 

sentrum. Men leiligheten er litt 

dårlig, fordi mannen som eier 

den tar ikke vare på den. For 

eksempel mugg på badet. Den 

er for liten. Vi vil flytte.» 

 

Hektisk  Omsorgsfull    Usikker 

MÅL 
• Kjøpe eller leie bedre leilighet  
• Gi familien stabilitet i en egnet bolig  
• Få informasjon om sine rettigheter og hjelp til å kreve dem 
 
 
FRUSTRASJONER 
• Vanskelig å leie bolig uten 100 prosent jobb  
• Ventilasjonsproblem i leiligheten  
• Kjenner ikke sine rettigheter 
 
 
BIOGRAFI 
Fathi og familien kom til Norge som flyktninger, og prøver nå 

å få hverdagen til å henge sammen. Han jobber i en 

restaurant på Karl Johan. Både han og kona tar 

norskopplæring på Rosenhoff. Det eldste barnet går på 

spesialskole på Romsås og de to små barna går i barnehage i 

Gamlebyen. De farter derfor mye frem og tilbake og føler at 

de er avhengige av sentraliteten og de offentlige 

kommunikasjonsmulighetene på Grønland. 

 

41 år 

Servitør og får norskopplæring 

Kone og tre barn 

Søker etter ny bolig 

Pendler mye 

«Jeg snakker ikke bra 

norsk, men det er lettere 

å snakke når vi ser 

hverandre. Det er 

vanskelig å skrive.» 
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NY I LANDET  
Grønland er en av delbydelene i Oslo med høyest andel (7,7 prosent) beboere som er nyankomne til Norge 

(Brattbakk et.al 2017). Dette fordrer at det tas særlig høyde for at det til enhver tid er en relativt stor andel av 

leietakerne på Grønland som ikke kjenner til norske lover og regler, samt har vanskelig for å finne frem fordi de ikke 

kan norsk. Dette gir særlige utfordringer både for private utleiere og de offentlige tjenestene. De som ikke snakker 

norsk (eller engelsk) er blant de som har vanskeligst for å finne seg bolig i det private leiemarkedet, samtidig som de 

lett misforstår eller blir lurt. Noen forstår ikke hva de skal gjøre om de har veggdyr i leiligheten og flytter videre med 

disse. Andre tror de må betale 70.000 kr. i «depositum» for alminnelig slitasje uten at de har hatt noen kontrakt eller 

depositumskonto.  

Det er behov for å se nærmere på hvordan leietakere som er nye i landet kan få best mulig forståelig informasjon om 

sine plikter og rettigheter som leietakere og gjøre kunnskapen forståelige på tvers av språk og kulturer. 

I forbindelse med en konkret klagesak21 peker Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus på at det noen ganger 

kan være vanskelig å nå frem til den hjelpen man trenger, og uttaler bl.a.:   

«Bydel Gamle Oslo har vi jo veldig mange klagesaker på, det er den bydelen med flest saker, statistisk sett ligger 

de veldig på topp. Og det er ikke så rart, for å si det sånn, for det er en bydel med mange sosialklienter. Så det 

skulle bare mangle. Men vi ser at det er veldig utilgjengelig tjeneste, det vil si at mange av brukerne ved det 

kontoret kommer til oss fordi de ikke klarer å få noe kontakt med saksbehandleren sin.» 

Pasient- og brukerombudet opplyser at hun har et godt samarbeid med Bydel Gamle Oslo og lederne her22, som 

ordner opp når de tar kontakt, men for den enkelte innbyggeren er det svært utfordrende, og dette anses som 

bekymringsfullt. Ombudet mener det er behov for at NAV Gamle Oslo blir et mer åpent og tilgjengelig kontor for 

innbyggerne. 

Dette tyder på et behov for lokal innovasjon i tjenestene, med fokus på bydelens høye andel nyankomne 

innvandrere med lite kjennskap til norsk språk, rettighet/plikter og eksisterende tilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Se sakens innbyggerreise i vedlegg 3. 
22

 Pasient- og brukerombudet i Oslo- og Akershus vil gjerne samarbeide ytterligere med Bydel Gamle Oslo for å skape bedre tjenester for 
innbyggerne. 
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37 år 

Helsearbeider 

Bor med en kompis 

Deler en tre-roms leilighet 

Føler meg hjemme i Oslo 
Indre øst  

Lars: mangler styre        

i leiegården  

«Jeg synes det er litt 
kjedelig å sitte inne 
med boble  

jakke på om vinteren…  
jeg vurderer å flytte etter 

hvert, men jeg vil egentlig ikke 

flytte. Jeg skulle gjerne ha fiksa 

opp litt ute, om vi kunne få 

noen penger til å rydde opp og 

anlegge noen bedd, men det 

var han (utleieren) ikke så  
interessert i.»  

 

Initiativrik  Diplomatisk    Pragmatisk 

MÅL 
• Forbedre oppgangen og bakgården  
• Få utleieren til å bidra mer  
• Mindre diskriminering i leiemarkedet 
 
 
FRUSTRASJONER 
• Kalde og dyre vintre  
• Ingen støtte fra utleier til å fikse bakgården  
• Vanskelig utleiemarked for enslige menn 
 
 
BIOGRAFI 
Lars og en bekjent leier en relativt stor leilighet, der de har 

hvert sitt rom og deler felles stue, kjøkken og bad. Lars 

opplever utleieren, som eier hele gården han bor i, som 

omgjengelig, men han har ikke fikset brannvarslingssystemet 

eller det store hullet i ytterdøren. Derfor er det brannfarlig, 

og om vinteren er det minusgrader i oppgangen – det blir så 

kaldt at han vurderer å flytte. Men han opplever det som 

vanskelig for single menn å få leie bolig. Han har spurt 

utleieren om midler til å fikse bakgården, som ikke er noe 

pen, men utleier vil ikke bruke penger på dette. 

 

«Jeg ringte og sa i fra til 

utleieren, men nå har 

det gått to år, og det 

har ikke skjedd noe.» 
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MANGLER STYRE I LEIEGÅRDEN 
 

Vi ser at det kan være utfordrende for leietakere i private leiegårder å ikke ha et eget styre, slik som beboere i 

sameier, borettslag og kommunale gårder stort sett har. Fordi de mangler et styre er det også vanskelig for dem å 

motta informasjon fra bydelen og andre, samt søke midler, som f.eks. bomiljøtilskudd. Bomiljøtilskudd er en ordning 

som skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer på Tøyen og Grønland. Borettslag, sameier og velforeninger, samt 

andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke om bomiljøtilskudd for å gjennomføre fysiske eller 

sosiale tiltak i sine bomiljø. Tiltakene skal bidra til trygge bo- og oppvekstmiljøer, gode og inkluderende møteplasser, 

engasjement, deltakelse og aktivitet.23 Ingen av de leietakerne som bodde i private leiegårder hadde hørt om eller 

nytt godt av disse midlene. 

Gårdsstyrer i private leiegårder vil kunne bidra til å bedre bomiljøer og gi leietakerne et felles fora for dialog med 

hverandre, sin utleier, bydelen og andre relevante aktører. Dette vil trolig kunne bidra både til større 

eierskapsfølelse hos leietakerne og mindre hyppige ut- og innflyttinger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/bomiljotilskudd-toyen-og-gronland/#gref  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/bomiljotilskudd-toyen-og-gronland/#gref
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Nils: mellom bostøtte 

og startlån  

«Vi har flyttet fire ganger 

siden 2010, det er en 

påkjenning, samt at husleien 

oppjusteres hver gang. De 

siste to gangene var det 

huseier som valgte å flytte på 

oss. Der vi bodde forrige gang 

var det trangt, men da gikk 

økonomien faktisk rundt. For 

sosialkontoret tar jo ikke 

høyde for at man må ha 

penger til barnepass og 

studielån. Jeg føler ikke at de 

(NAV Sosial) prøver å hjelpe 

meg. Jeg har søkt bostøtte 

også, men får til svar at jeg 

har alt for høy inntekt. Fordi 

jeg ikke er ufør eller jobber 

100 % får jeg ikke startlån.» 

 

Kollektivistisk Pressa    Frustrert 

MÅL 
• Få økonomien til å gå rundt  
• Stabilt, urbant bosted for meg og familien  
• Drømmer om å ha råd til å eie bolig i et bofellesskap 

der det er plass til familien 

 
FRUSTRASJONER 
• Får ikke bostøtte, startlån eller nok sosialhjelp  
• «Tvunget» til å flytte og betale høyere husleier  
• Frykter at han ikke vil oppnå en stabil bosituasjon før 

barna er voksne 

 

BIOGRAFI 
Nils trives «urbant» på Grønland, men lengter etter en stabil 

boligsituasjon og en økonomi som henger sammen. Hyppig 

flytting fører til at barna opplever ustabilitet, og de bor 

trangt og stille fordi de må leie ut et av rommene for å få det 

til å henge sammen økonomisk. Begge barna bor på 

foreldrenes soverom og de pleier ikke å invitere gjester 

hjem. 

 

45 år 

I arbeidsavklaring 

Kone og to barn  

Tre-roms leilighet 

Leier ut ett av de tre rommene  

«Jeg har slutta å gå til NAV, nå 

sender jeg alt med post, fordi jeg er 

redd for å bli en av de som klikker 

der – en av de man leser om i avisa. 

Når kona mi, som ikke snakker så 

godt norsk, går dit, kommer hun 

tilbake uten å ha fått noe hjelp.» 
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MELLOM BOSTØTTE OG STARTLÅN  
 

Flere barnefamilier flytter hyppig rundt i det private leiemarkedet (Grødem og Sadbæk 2013). Det skyldes både 

uegnede boliger og uforutsigbare leieforhold, knyttet til korte leiekontrakter og at man kan bli oppsagt i 

kontraktsperioden fordi eier ønsker å selge leiligheten. Disse familiene har for lav inntekt til å kjøpe egen bolig og er 

for ressurssterke til å leie av kommunen.  

Ved å gi flere hjelp til å kjøpe og beholde en bolig vil man ikke kun bidra til å få personer og familier ut av en 

vanskelig bosituasjon, men også forebygge boligproblemer og forhindre at flere blir vanskeligstilte24 på 

boligmarkedet.25 Her vil ulike modeller for leie-til-eie og eie-først kunne være relevante å ta i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Vanskeligstilte på boligmarkedet, defineres av regjeringen som; personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 

opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for 
å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. 
25

 Antallet vanskeligstilte på boligmarkedet varierer etter hvilken definisjon man benytter seg av og hvilke registerdata man har tilgang til. SSB 

melder at felles for alle definisjonene er at særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Unge er også mer 
utsatt, det samme gjelder familier med mange barn (Thorsen 2017). 
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Elena: opplever 

språkbarrieren  

«Jeg har kontakt med 

forskjellig folk som snakker 

russisk språk. Men jeg har 

tenkt å søke på sånn 

kommunal leilighet, men 

jeg vet ikke hvordan dette 

skal gjøres… hva jeg skal 

begynne fra?» 

 

 

Oppofrende  Beskjeden    Isolert 

66 år 

Rengjøringsmedarbeider 

Ingen i Norge 

Ett rom, deler kjøkken og bad 

Snakker kun russisk   

MÅL 
• Finne en bolig hvor hun kan bo alene  
• En rimelig bolig sentralt i Oslo  
• Beholde muligheten til å sende penger hjem til Litauen 
 
 
FRUSTRASJONER 
• Hvor skal man lete etter bolig?  
• Hvordan søker man om kommunal bolig?  
• Hvilke rettigheter har jeg som leietaker? 
 
 
BIOGRAFI 
Elena jobber som rengjører, men nærmer seg pensjonsalderen. 

Hun bor på ett rom i en leilighet hun deler med menn som har 

mye besøk av venner, som sover på sofaen, så hun tørr ikke gå på 

kjøkkenet for å ta seg en kopp te. Hun føler seg utrygg der. Men 

hun vet ikke hvordan hun kan finne bolig utenfor sitt språk-

nettverk eller hvem hun kan spørre om hjelp. 

«Hva er 

finn.no?» 
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OPPLEVER SPRÅKBARRIEREN 
 

Noen av beboerne på Grønland har så manglende eller mangelfulle norskkunnskaper at det er vanskelig for dem å 

vite både hvordan de selv skal skaffe seg bolig og hvem de eventuelt kan spørre om hjelp til å skaffe seg bolig. De 

sitter med grunnleggende spørsmål, som: Hvor skal man lete etter bolig? Om de ikke greier å finne egnet bolig innen 

sitt eget språknettverk, har de ingen anelse om hvor de skal gå. De kan i de fleste tilfeller få hjelp av venner og 

bekjente til å oversette for seg, men disse har også ofte liten kunnskap om hvem man eventuelt skal kontakte for å 

få svar på spørsmål knyttet til bolig. Sammenfallende med lite norskkunnskaper er også manglende kunnskap om de 

lover og regler som omfatter leieforhold, og de er derfor overrepresentert blant dem som mangler leiekontrakt eller 

har ugyldige leiekontrakter.  

Det er mange som trenger en lett tilgjengelig «inngangsport» til informasjon og kunnskap om bolig på Grønland, og 

noen som kan bidra med språklig og kulturell oversettelse. 
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Milla: Vil vekk  

Engstelig  Redd    Usikker 

«Så bor jeg her 8 år. Bra 
utleier og er veldig 
hyggelig og  
bra. Veldig rimelig leie. Men 

jeg trives ikke her på grunn 

av barna min, sønnen min, 

han hadde mye problem 

med en på skolen… Han 

hadde veldig dårlig her. Han 

også røykte hasj. Han gikk 

ute på natta eller sover 

ute… Veldig vanskelig og 

utrygg å leve her. Og jeg 

tror det er bedre hvis vi 

flytter. Han blir utenfor 

byen.» 
 

 

MÅL 

 Flytte vekk fra Grønland, helst utenfor Oslo 

 Gi sønnen tryggere oppvekstsvilkår 

 Fortsette å bo rimelig sammen med barna 

 

FRUSTRASJONER 

 Opplever at det er utrygt for hennes sønn 

 Hun har sett mye etter leilighet i det private markedet, 

samt søkt om kommunal bolig 

 Vet ikke hvordan hun kan finne en egnet bolig utenfor 

Oslo 

BIOGRAFI 

Mila flyttet til Grønland fra Trondheim for 8 år siden, for at barna 

skulle få bo nærmere sin far. Den gang var det NAV som hjalp 

henne med å flytte. Nå ønsker hun å flytte ut av byen for å 

komme vekk fra det hun opplever som uegnede og utrygge 

oppvekstsvilkår for sønnen. Hun hadde selv en trygg oppvekst i 

Bosnia, inntil krigen kom. Hun føler at det blir verre og verre å 

være ung og ha tenåringsbarn på Grønland, og ønsker hjelp til å 

komme seg vekk. 

 

50 år 

Jobbsøker 

Bor med datter (25) og sønn 

på 16 år 

Tre-roms leilighet 

Vil ut av byen 

«Jeg har søkt om kommunal 

bolig, men de kan ikke hjelpe 

oss å komme ut av byen. 

Hvordan skal vi komme oss 

vekk?  
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VIL VEKK 
 

Mange leietakere på Grønland ønsker å bli boende, til tross for mangel på store familieleiligheter og høye husleier. 

Men de som opplever utfordringer knyttet til sine barn og unges oppvekstsvilkår ønsker gjerne å komme seg vekk. I 

beboersurveyen kom det frem at en av fire familier med barn, som leier privat bolig på Grønland, ønsker seg vekk fra 

området. Dette er et lavere antall enn de som rent faktisk flytter ut av Oslo indre øst (en tredjedel). 

De leietakerne vi snakket med, som ønsket seg vekk, hadde erfart at Grønland ble et vanskelig sted for dem å bo 

med sine tenåringsbarn. Som Milla opplever det, var det etter at sønnen ble mobbet på skolen og kom i kontakt med 

ungdommer som røykte hasj at de begynte å oppleve det som problematisk å bo i området. Nå ønsker Milla å flytte 

helt ut av byen, men hun vet ikke hvordan hun skal greie å finne seg bolig utenfor Oslo. Hun har ikke selv hatt hell 

med å finne en privat leiebolig utenfor Oslo, og Boligkontoret kan ikke hjelpe henne med å finne kommunal bolig 

utenfor Oslo kommune. For mange av de som leier bolig og er vanskeligstilt i boligmarkedet, oppleves ikke det å 

flytte som et valg, men noe som skjer når utleier ikke lengre ønsker å leie ut sin leilighet eller andre utenfra 

kommende faktorer inntreffer.  

Millas historie viser behov for å fokusere på barn- og unges oppvekstmiljø på Grønland, samt belyser utfordringene 

knyttet til at det nesten kan være like vanskelig å komme seg ut av Grønland som inn. Hun viser dermed behovet for 

å se på muligheter for å legge til rette for boligsosiale virkemidler på tvers av kommuner, i slike tilfeller. Bolig-

byttemarked har også blitt nevnt som en idé til tiltak fra en av de frivillige samarbeidsaktørene. 
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Positiv  Sosial           Kommunikativ 

«Jeg leier av et profesjonelt 

utleierfirma, så det er ikke 

noe tull. Men det er dyrt å 

bo der som jeg leier. Så 

man må ha råd til å bo der, 

og det er ikke alle som har 

det.» 

 

MÅL 

• Fortsette å bo tett på folk  

 Formidle at det er fint å bo på Grønland 

• Bidra til fine og trygge uteområder 

 

FRUSTRASJONER 

• Liker ikke å føle seg isolert 

• Fordommer knyttet til kriminalitet på Grønland 

• Undersøkelser som fokuserer på problemer 

 

BIOGRAFI 

Frida har vokst opp i Oslo og bodd her hele livet. Hun trives med å 

bo sentralt, og har bodd på Grønland de siste 10 årene. Hun 

forteller at hun liker seg i området og har aldri opplevd noen 

problemer. 

Frida: er fornøyd   

63 år 

Regnskapsmedarbeider 

Bor alene 

En leilighet på 35 m2 

Har bodd hele livet i Oslo «Hvorfor spør dere om 

det er utfordringer her? 

Jeg har ingen problemer 

og liker mer her på 

Grønland!» 
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FORNØYD  
 

Samtidig som denne undersøkelsen har avdekket mange utfordringer for private leietakere på Grønland, er det 

selvsagt også mange som er fornøyde med sine leieforhold her. De mest fornøyde leier ofte av en profesjonell utleier 

som har gode rutiner for å sikre at alt går riktig for seg, eller så har de selv vært påpasselige med å kreve ordnede 

forhold hos den småutleieren de leier bolig av. Dette er viktig lærdom å ta med seg, ettersom cirka to tredjedeler av 

leietakerne på Grønland leier av private småutleiere (Brattbakk 2018) som har mer varierende praksis og kunnskap 

om regelverket knyttet til utleie. 

De fornøyde leietakerne på Grønland har ofte overskudd og lyst til å bidra til gode uteområder i sitt nærmiljø og til å 

fremsnakke sin egen delbydel.  

Noen av de fornøyde leietakerne opplever at det kan bli i overkant mange undersøkelser og mye fokus på 

utfordringene i deres nabolag. Dette er også en viktig stemme fra leietakerne, som skal gis rom til å føle og vise 

stolthet over å bo på Grønland, som så mange er glade i. 

Det er ikke kun sentraliteten og de mange leieboligene som trekker folk hit. Leietakere fra både Oslo, den norske 

landsbygda og internasjonale verdensbyer forteller at de føler seg hjemme på Grønland – i Oslo indre øst. Her finner 

de en kombinasjon av landsbystemningen hvor man hilser på hverandre på gata og får krite i butikken, blandet med 

folk og varer med opprinnelse fra hele verden. Folk som roper til hverandre tvers over gata på et språk du ikke 

kjenner. Butikker som bugner av ferske frukter og grønnsaker. Duft av sukkertøy og kaffe på torget. I «landsbyen» 

Grønland kan man både se, lukte og høre verden. 
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Beboersurvey  
Dette avsnittet gir en mer kvantitativ innsikt i det private leiemarkedet på Grønland, basert på 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sin beboersurvey, som ble utført på Grønland i forbindelse med Stedsanalyse 

Grønland (Brattbakk m. fl. 2017). Dette materialet er en tilleggsanalyse (ikke tidligere publisert) som AFI har gjort på 

oppdrag for Boligenheten i Bydel Gamle Oslo, i forbindelse med vår undersøkelse av de private utleieforholdene på 

Grønland. 

Beboersurveyen ble utført som en nettundersøkelse blant beboere og andre som brukte Grønland sommeren 2017. 

Materialet som her har blitt uthentet fra beboersurveyen er fra de 96 respondentene som oppga at de bodde i privat 

leid bolig på Grønland. 

 

HVEM HAR BESVART BEBOERSURVEYEN? 

106 som bor til leie har svart på surveyen. Ti av disse oppgir å bo i kommunal utleiebolig, mens 96 leier i det private 

utleiemarkedet. Av disse 96 oppgir om lag to av tre (62 hushold) at de leier leiligheten av en privatperson, mens én 

av tre (34 hushold) oppgir å leie av en større profesjonell utleier som leier ut flere leiligheter i gården og/eller i ulike 

gårder/ steder. 

De 96 private utleieboligene befinner seg i disse gatene på Grønland og nærområdet: Smalgangen (25 stk), 

Schweigaards gate (8), Tøyengata (7), Grønlandsleiret (6), Motzfeldtsgate (6), Mandalls gate (5), Platous gate (5), 

Breigata (5), Rubina Ranas gate (3), Urtegata (3), Norbygata (3), Heimdalsgata (3), Borggata (2), Munkegata (2), 

Herslebs gate (2), Hollendergata, Sørligata, Gruegata, Nedre Vaskegang, Christian Krohgs gate, Friis Gate, Calmeyers 

Gate, Enerhauggata, Åkebergveien og Magnus gate. 

Det er absolutt flest 2- og 3-romsleiligheter (34 prosent og 31 prosent), mens kun 4 prosent oppgir å leie 1-

romsleiligheter. Det er relativt mange store leiligheter blant husholdene som leier privat og som har besvart 

undersøkelsen: 4-roms 17 prosent, 5-roms 11 prosent og 6-roms 4 prosent. I de 93 private utleieboligene, som 

surveydeltakerne oppga kvadratmeterstørrelse på, var det en gjennomsnittlig størrelse på 63 kvm. Boligene varierte 

i størrelse fra 15 kvm for en hybel til 120 for et par store 6-romsleiligheter. Åtte av respondentene oppgir at de bor i 

kollektiv noe som er mest utbredt i de største leilighetene, særlig 5- og 6-romsene. 

Totalt bor det 239 beboere i de 96 private utleieboligene. Det er klart flest 2-personhushold – én av tre – blant dem 

som har svart (38 stk). Deretter følger 3-personshushold (22 stk) og dem som bor alene (16 stk). 

Elleve hushold oppgir at det er fire personer som bor der, mens kun ni hushold oppgir at de er fem eller seks 

personer. Som nevnt er det en god del kollektiv, i de største leilighetene, hvor det bor fra fire personer og mer. 

Det er en overvekt av unge voksne majoritetsnorske som har besvart surveyen. I nesten én av tre hushold har 

surveydeltakerne minoritetsnorsk bakgrunn, inkludert de husholdene hvor det er miks av majoritets- og 

minoritetsnorske. To av tre hushold er majoritetsnorske. Aldersmessig er litt over halvparten av respondentene i 20-

årene (54 prosent), 30 prosent er i 30-årene, 6 prosent i 40-årene og 10 prosent fra 50 til 66 år. Det en liten overvekt 

av kvinner som har svart (57 prosent). 
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RELATIVT KORT BOTID 

Den gjennomsnittlige botiden for de 96 husholdene er litt over to år (2,1 år), mens respondentene som eide boligen 

sin hadde i gjennomsnitt bodd i området i nesten tre år (2,8 år). Om lag halvparten av husholdene oppgir å ha bodd 

på Grønland i to år, mens én av fire oppgir kun ett års botid. 

18 prosent oppgir tre år, mens nesten 10 prosent har bodd fire eller fem år i området. Fem år er altså den lengste 

botiden for respondentene fra de private utleieboligene. En såpass kort botid og mye gjennomtrekk på 

boligmarkedet i området stemmer godt med statistikken som viser at en av tre blant hele befolkningen i området er 

på flyttefot årlig. 

 

HUSHOLD MED BARN 

Det er ingen store barnefamilier blant leieboerne som har svart. Tolv av husholdene har barn, og av disse er ti 

minoritetsnorske familier og to majoritetsnorske. Kun ett av husholdene har tre barn, mens tre hushold har to barn 

og åtte hushold har kun ett barn. Totalt har respondentene oppgitt at det bor 17 barn i de 96 husholdene. Om lag 

halvparten av disse barna er førskolebarn, mens ett av fire barn går i grunnskolen og resten er 16 år eller eldre. 

En minoritetsnorsk mor som bor med mann og tre barn i en 3-roms privat utleiebolig skriver: 

«Jeg savner at miljøet rundt her er bedre. Det er ofte vi ser narkomane, bråkmakere osv. Ønsker ikke at barna skal 

vokse opp med å se dette.» 

Hun er fornøyd med boligen, men ikke med bomiljøet og oppvekstmiljøet for barn. 

Om lag halvparten av husholdene med barn oppgir at de ønsker å bli boende på Grønland, mens én av fire ønsker å 

flytte og én av fire er usikre. Det er stor spredning av hvor lenge barnefamiliene ser for seg å bli boende på Grønland. 

Flere oppgir mindre enn ett år eller mellom ett og tre år, mens noen ser for seg fire til ti år, og atter andre ser for seg 

mer enn ti år eller resten av livet. 

Med unntak av høy husleie er det ikke trekk ved selve boligen som oppgis som flyttegrunn for barnefamiliene. Det 

handler mest om utrygt oppvekstmiljø med mye uro og utrygghet utenfor boligen; både knyttet til selve bygården og 

i området rundt. Mange nevner at det er ubehagelig med mange narkomane og mye kriminalitet, og at det er få 

gode lekeplasser og grøntområder. De fleste er også kritiske til fritidstilbudet for barn og unge og skoletilbudet. 

 

BOSITUASJONEN 

I surveyen hadde vi et relativt åpent spørsmål om bosituasjonen som lød som følger: «Ønsker du å si noe om bolig 

situasjonen din? (f.eks. kvalitet, størrelse, husleie, bomiljø, osv.)». 

En god del av leietakerne på det private leiemarkedet er svært positive og trekker fram en rekke kvaliteter ved 

boligen og bomiljøet. Som beskrevet tidligere (Brattbakk m fl 2017) er ambivalens en god beskrivelse av 

bosituasjonen, dette gjelder både boligen og de fysiske omgivelsene og kanskje særlig bomiljøet. Sentraliteten og 

standarden trekkes frem av flere. En del trekker også frem at prisnivået er bra i relasjon til hva du får (betaler for), 

mens her går nok likevel de fleste kommentarene i retning av at husleiene er svært høye og ikke står i stil med 

kvaliteten. 

Det er altså stor variasjon i vurderingene av utleieboligene. Mens en god del påpeker lav standard, uforholdsmessig 

høy husleie og støy, er det også en god del som påpeker at standarden er god både på gården og leiligheten. Mange 

er altså gjennomgående fornøyd med boligsituasjonen: 
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«Kjempeflott bygård, flott leilighet med god beliggenhet.» 

 

«Bra, kvalitet, stor leilighet, fantastisk miljø og fin rimelig pris.» 

 

«Leiligheten holder meget god standard, noe dyr i leie, ca.17000,- Kjenner ikke så mye til naboene rundt, men 

virker som et ok bomiljø. Jeg/vi trives.» 

 

Andre har en mer blandet erfaring: 

 

«Nyoppusset, men dårlig kvalitet (lekkasje på bad, vinduer kan ikke lukkes skikkelig, og utleier bruker lang tid på 

utbedringer)».  

 

«Lav kvalitet, høy leie.» 

 

«Dyr husleie, fint bomiljø og dårlig isolering.» 

 

«Hyggelig miljø, middels kvalitet på leilighet (bl.a. pga. dårlig isolering).» 

 

«Dyr husleie, lav standard, bra borettslag, godt nærmiljø.» 

 

«Fin leilighet. Bakgården bærer preg av at det er brukt lite ressurser der. Høy husleie.» 

 

Sentraliteten og alle tilbudene i områder trekkes fram av mange, og flere trekker fram at det egner seg særlig godt 

for dem som ikke har barn: 

 

«Ypperlig sted å bo for barnløse voksne, sentralt og et godt og variert servicetilbud.» 

 

BOMILJØ 

Når det gjelder bomiljøet er det også veldig delte meninger. 

Dette kan gjenspeile ulike segmenter i utleiemarkedet og den til dels tydelige mikrosegregasjonen på Grønland, 

hvor noen gårder og kvartaler har høy standard på boliger og en relativt privilegert beboermasse, mens det andre 
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steder er mer blandet eller en sterkere opphopning av sårbare grupper. Disse ulike variantene kan ligge geografisk 

tett på hverandre.   

Flere – som vi har sett i noen av sitatene ovenfor – påpeker at de trives svært godt i et godt, koselig og sosialt 

bomiljø, mens relativt mange trekker fram det motsatte: 

«Mye bråk i bakgården siden ungdommene ikke har et sted å henge på kvelden.» 

(Minoritetsnorsk kvinne i 20-årene) 

 

Og noen få har særlige negative forhold som trekkes fram: 

«God kvalitet, nyoppusset, flott bomiljø, men at naboleiligheten er et bordell trekker veldig ned...» 

(Majoritetsnorsk mann i 40-årene) 

 

«Det pågår regelmessig narkotikasalg i oppgangen og bakgården. Det er til sjenanse.» 

 

HVA ØNSKER BEBOERNE FOR GRØNLAND? 

De varierte tilbudene og yrende livet er blant forholdene som trekkes fram som gode sider ved Grønland i dag. Men 

flere har ønsker på andre felt – inkludert bolig – for hvordan området skal utvikle seg framover: 

«Bedre boligsituasjon og trygghet på skoleveien. Leiligheter til de fattige.» 

(Minoritetsnorsk far i 40-åra med kone og to barn) 

 

Andre leieboere sier: 

«Boligpolitikk som tar vare på det gode, samtidig som flere får plass.» 

 

«Kommer med bedre aktivitetstilbud, bygge mange rimelige bolig/ kommunal bolig slik at vi kan får det bedre og 

billige leiepris.» 

 

«Lavere husleier og boligpriser, mer tilbud for barn og unge, mindre gjennomflytting og større samhold i bydelen, 

flere steder som ikke er kommersielle.» 

 

«Lavere husleier, lavere boligpriser.» 
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Naboblikk  
Beboere på Grønland, som ikke leier privat bolig, har også kommet med sine innspill og fortalt hva de ser, hører og 

opplever i sine nabolag via dybdeintervju høsten 2018. Mange sameier og borettslag har engasjerte 

styremedlemmer som jobber aktivt med å forbedre både eget bomiljø og bidra inn i områdeløftet. Dette avsnittet vil 

gi et innblikk i hva beboere, som eier sin bolig på Grønland, har av perspektiver på det private utleiemarkedet i sitt 

nabolag. 

 

FRA LEILIGHET TIL «BUR» 

I ett av sameiene på Grønland meldes det om kynisk utleie, der relativt store leiligheter blir delt opp og omdannet til 

«bur». 

«Det var i utgangspunktet en Boligbyggleilighet, som ble solgt til en privatperson… og bygde den om… jeg kaller 

det for bur. I sommer ble han lei… og når den ble lagt ut for salg, så ble den lyst ut som pengemaskin på Grønland. 

Vi (i styret) var jo så rasende at vi sendte direkte henvendelse til han som leide ut… Her jobber vi intenst for å lage 

et godt bomiljø, og så blir sånne ting lagt ut.»  

(Styreleder i sameie på Grønland) 

Denne leiligheten var blitt delt opp med skillevegger som delte vinduer og balkongdør i to. Styret kontaktet også 

Plan- og Bygg som meldte at de ikke kunne bistå i denne saken. Sist gang leiligheten, på opprinnelige 60 m2, ble lagt 

ut for salg var den delt opp i to tre-roms leiligheter. Styret er bekymret fordi ombyggingene ødelegger 

ventilasjonssystemene i leilighetene, og gir boliger som ikke er med på å skape gode og stabile bomiljø. 

Styret har også bistått en familie som leide en slik leilighet, hvor utleier krevde depositumet fra dem da de flyttet ut, 

på grunn av mugg i leiligheten. Styret mente det var utleier som stod med dette ansvaret, som hadde ødelagt 

ventilasjonssystemet i leiligheten. Styret etterspør derfor mer kontroll med ventilasjon og sanitære anlegg i 

utleieleiligheter på Grønland. 

Det ses flere eksempler på Grønland som tyder på at det er stor lønnsomhet i ulovlige/ helseskadelige ombygginger 

av leiligheter og hyblifisering. Dette skyldes trolig den store lønnsomheten det er i å leie ut leilighetene oppstykket i 

flest mulig leiligheter/ rom, til flest mulig personer, samt mangelfull offentlig kontroll med denne type virksomhet.  

De økonomiske insentivene for å drive denne formen for utleie anses å være store. I stedet for å leie ut en tre-roms, 

romslig familieleilighet, til 14 200 kr/mnd, kan en ombygd leilighet leies ut til fire-seks enkeltpersoner som betaler    

8 000-10 000 kr hver per måned. Det vil si 17 800-45 800 kr større inntjening per måned. Selv få måneders utleie av 

ulovlig ombygde leiligheter kan altså gi så god inntjening at det vil kreve en relativt høy bot for at det ikke skal være 

verdt å begå denne typen lovbrudd. 

 

UREGISTRERTE BEBOERE 

Styreleder i dette sameiet er også frustrert over at det bor mange «uregistrerte» i bygården. Ved en eventuell brann 

har de ikke komplett oversikt over hvor mange det er som egentlig befinner seg i gården, fordi mange bor uregistrert 

på sofaen til venner og familie, eller leier «svart». I store sameier med mye utleie er det vanskelig å kontrollere hvor 

mange som reelt bor her. De er redde for at; 

«alt blir mer difust, og derfor blir det mulighet for å drive med litt ulovligheter og… folk som kanskje ikke har papir 

på at de har lov til å bo i Norge i det hele tatt som driver med fremleiekontrakter med venner. Det gir mulighet for 

en del av det uønskede leiemarkedet. De kan ta ublue priser. Det blir ikke kontrollerbart rett og slett.» 
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En del av Sameiene og Borettslagene har fått støtte fra Områdeløftet til å oppgradere uterom og felleslokaler i sine 

bomiljø. De ser at dette er positivt og bidrar til gode opplevelser og mer samhold på tvers av beboerne. Det påpekes 

at; 

«det er veldig mange sårbare familier, det er små leiligheter, det er ofte store barneflokker, og det er desto 

viktigere å ha gode uterom og fellesrom. Vi har jo opplevd etter at vi fikk dette fellesrommet at barn har kunnet 

invitere til bursdagsselskap for første gangen i sitt liv.» 

 

RUS I OPPVEKSTMILJØ 

Beboerne som eier er også opptatt av at barna skal få vokse opp i gode og rusfrie bomiljø. Derfor jobber styrene med 

å fjerne salg av narkotika fra sine leiligheter og nærområder. Men det kan være utfordrende for styrer å få bukt med 

rusproblematikken. De føler seg, som enkeltpersoner, «utsatte» for represalier når de sender klage til utleier på 

leietakere, fordi både private og kommunale utleiere ofte gjengir styrene sine klager ordrett i møte med leietakerne. 

I noen tilfeller opplever de at Politiet har klart å rydde opp i utfordringene, slik som når det har blitt brukt og solgt 

narkotika fra leilighetene. Men noen sameier føler det kan være vanskelig å nå frem med sine bekymringer til de 

riktige instanser i bydelen/ kommunen. Dette gjelder både ulovlig virksomhet som blir rapportert inn til Politiet, og 

ulovlige ombygginger som det blir meldt fra om til Plan- og bygningsetaten. Naboene på Grønland ønsker at det 

både blir lettere å vite hvordan og til hvem man skal melde i fra, og at disse instansene får nok ressurser til å kunne 

ta tak i disse utfordringene. 

 

VEGGDYR 

Styrene får meldinger om veggdyr, og er urolige for om alle leietakere og utleiere tar dette problemet alvorlig nok. 

«Det har jo vært mye veggdyr, kakerlakker og andre greier her… (og) veggdyr kan jo ramme hvem som helst, men 

vi ser jo også en sammenheng med inn og utflytting og mye rotasjon og at det ikke blir passet på godt. Så da sprer 

det seg til andre leiligheter. Vi har jo (også) eksempel på folk som flytter fra leiligheter med veggdyr, og ikke vil 

være med på den behandlingen som egentlig er pålagt dem, og så flytter de ut og tar de dem med til den nye 

leiligheten.» 

 

TRANGBODDHET 

Beboerne ser det ikke som at folk velger å bo trangt, men er tvunget til det på grunn av økonomi. Mange som bor 

sammen med ukjente her, har ikke valgt å bo i kollektiv, men må bo trangt på grunn av at de ikke har økonomi til å 

bo annerledes. Det samme gjelder for familier med mange barn. En av beboerne forteller at: 

«Noen ganger leies det ut til familier som er større enn plassen tilsier… kanskje leies det ut ulovlig til alt for store 

familier, i alt for små leiligheter.» 

 

UTEROM FOR VOKSNE OG BARN 

Borettslag og sameier på Grønland opplever at barna i delbydelen har få offentlige rom å oppholde seg i, derfor er 

det bakgårdene som blir små oaser for barna. Dette er fint, til en viss grad, men for en del bakgårder resulterer det i 

overbelastning, der mange barn og unge fra hele området kommer til deres gård for å leke og henge. Dette bidrar 

både til støyutfordringer og at voksne beboere kan vegre seg fra å benytte sin egen bakgård. De poengterer derfor 
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viktigheten av at hele Grønland, med bydelen i spissen, bør hjelpe til med å se områdets behov og bidra til en 

spredning av aktiviteter og oppholdsrom. 

 

FLYTTER NÅR DE FÅR BARN 

Noen av de unge beboerne på Grønland, som har kjøpt seg leilighet her, forteller at dette ikke er et sted de ønsker å 

bo når de får barn, om ting ikke endrer seg drastisk: 

«Per dags dato ville jeg absolutt ikke hatt barna mine her, eldre enn ett til to år… Jeg ser bare ikke for meg at det 

hadde vært en bra greie… Det har ikke så veldig mye med at jeg ikke kunne tenke meg å bo urbant med barn. Det 

handler ikke om det. Det handler mer om miljøet… Det er mange barn som det virker som ikke har noen 

oppdragelse. At det er ingen som bryr seg noe særlig om dem. De bare flyter rundt og gjør akkurat som de vil. Har 

aldri fått vite hva som er galt og hva som er riktig liksom.» 

(Mann, 29 år) 
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UTLEIERE 
Utleierportretter  

Disse utleierportrettene er etnografiske portretter som viser ulike typer utleiere. 

Praksis, tilgang og motivasjoner som fremkommer av disse portrettene er representative for de utleierne som har 

deltatt i undersøkelsen av det private utleiemarkedet på Grønland i 2018. Men vi erkjenner at det har vært vanskelig 

å finne personer som er villige til å snakke om visse typer praksis, knyttet til ulovlig forhold i egen utleiebolig. Dette 

er likevel en praksis vi har dokumentert gjennom intervju med leietakere, naboer og medarbeidere. Portrettet av 

Daniel, som tilbyr det som etterspørres, er basert på intervjuer med disse, samt journalistisk intervju gjort med 

denne type utleier.26 

De andre åtte portrettene er bygget opp på bakgrunn av 15 dybdeintervju med ulike typer utleiere på Grønland. Det 

er mønstrene vi har sett i disse dybdeintervjuene som ligger til grunn for portrettene. Alle navn og adresser er 

anonymiserte, men utsagnene og kunnskapen som vises gjennom portrettene kommer fra reelle utleiere. De fleste 

intervjuene ble gjort på kontorene til utleierne, noen ble foretatt via telefon. Slik har vi sikret oss en større innsikt i 

folks praksis, motivasjoner og holdninger som ellers kan være vanskelig å avdekke gjennom en spørreundersøkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 https://www.dagsavisen.no/oslo/betaler-8-000-i-maneden-for-et-kott-1.1115786?paywall=true  
Artikkelen omhandler bolig i nabo-delbydelen Tøyen, men vi er kjent med flere slike tilfeller på Grønland. 
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32 år 

Huseier 

Leier ut en leilighet 

Småutleier 

Kommunen bør ta grep!  

Lei sentrum  Oppgitt    Strukturert 

Marianne: ønsker 

sikkerhet   

«Jeg kommer til å leie ut til to 

indiske gutter som jobber med IT, 

fordi de har gitt meg referanser fra 

tidligere utleier og arbeidsgiver. Det 

har med sikkerhet å gjøre. Jeg vil ha 

langsiktig leie… I nabolaget skjer 

det mye rart… Politiet er klar over 

det, men… de selger kat og annen 

narkotika. Og det er mye dritt, like 

ved inngangen. Det har vært noen 

med småbarn som har villet leie, 

men for meg er det ikke aktuelt å 

leie ut til barn i den delen av gata.» 

MÅL 

 Sikre seg leietakere som er til å stole på 

 Være en god utleier som følger reglene 

 Bedre forholdene i nabolaget 

FRUSTRASJONER 

 Sikre seg mot utleieproblemer 

 Usikker på hvem som kan hjelpe med å bedre nabolaget 

 Kriminalitet og rus, samt lovbrudd blant de som driver 

næring i nabolaget 

BIOGRAFI 

Marianne leier ut leiligheten sin på Grønland, nå som hun har 

flyttet sammen med kjæresten. Hun har vært opptatt av å sikre 

seg gode leietakere hun kan stole på. Hun har ikke ønsket å leie ut 

til barnefamilier, fordi hun har opplevd så mye kriminalitet og 

rusutfordringer i nabolaget. Hun var tidligere med i styret, og de 

ga beskjed til Politiet, men det har ikke endret seg. De har også 

varslet Plan og Bygg, om ulovligheter knyttet til næringslokalene i 

området. 

«Vi har ringt og sagt i fra til Politiet 

og Plan- og Bygg, men det er 

fortsatt mye kriminelt som foregår.» 
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71 år 

Pensjonist og frivilligjobb i moske 

Tre utleie-leiligheter 

Eier/ utleier 

Ønsker mer informasjon  

«Jeg har brukt 

depositumsgaranti fra NAV 

et par ganger. Men det har 

vært problemer, noen 

ganger så går det over tre 

måneder med en garanti for 

tre måneder… det er jo ikke 

lett, nå har jo ikke jeg den 

tankegangen å ta en familie 

med små barn og kaste ut 

på gata.» 

Positiv  Sosial         Kommunikativ 

MÅL 

 Skape mer sikkerhet rundt leieforholdene 

 Få mer kunnskap om lover og regler 

 Samarbeide mer med andre aktører i bydelen 

FRUSTRASJONER 

 Usikker på hvordan man kan sikre seg best mulig 

 En venn leide ut en sokkelleilighet, uten å vite at den ikke 

var regulert til bolig, og fikk ingenting igjen på 

forsikringen da huset brant opp 

BIOGRAFI 

Nawl kom til Norge fra Pakistan på midten av 1970-tallet, så han 

har selv kjent på kroppen hvor vanskelig det var å være ny i landet 

når man skulle leie en bolig. Han fikk beskjed om at han ikke fikk 

leie, fordi han var fra Pakistan. Til slutt fikk han leid en seng i ett 

rom med 10 andre, inntil hele bygget brant ned. Nå eier han, som 

flere andre norsk-pakistanere, flere leiligheter. Han opplever at 

det er norsk-somaliere som er nederst på rangstigen nå. Han 

ønsker å hjelpe familier, som har vanskelig med å få leid leilighet, 

men har erfart at det noen ganger kan komme til å koste dyrt. 

Nawl: vil ha mer 

informasjon   

«Dere er velkommen her i moskeen, 

til å snakke. Mange folk kommer her 

med problemer.» 
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47 år 

Eiendomsutvikler og gründer 

Fem leiligheter som  

Til sammen huser 25 mennesker 

 

I søkelyset angående 

ulovlige ombygginger 

 

Jeg bidrar til resultater  

Rasjonell  Besluttsom    Pådriver 

MÅL 

 Gjøre lønnsomme eiendomsinvesteringer 

 Møte etterspørselen etter rimelige boliger 

 Unngå kritikk og oppmerksomhet 

FRUSTRASJONER 

 Det er vanskelig å få lønnsomheten opp uten å tilby det 

som etterspørres mest 

 Innblanding fra media og det offentlige 

BIOGRAFI 

Daniel kjøper opp leiligheter og deler de opp slik at de kan huse 

flere personer. Dette gjør investeringene mer lønnsomme, 

samtidig som han møter behovet i markedet. Det er stor 

etterspørsel etter rimelige boliger for enkeltpersoner. Han er 

kjent med at styrer i sameier kan være kritiske til denne type 

ombygginger, men han mener at han har rett til å ombygge, slik at 

han kan møte behovet for flere små boenheter. 

Daniel: tilbyr det som 

etterspørres   

«Jeg prøver bare å tilby 

rimelige boliger som 

etterspørres. Det er et 

skrikende behov etter 

boliger, og det er jo NAV som 

vil ha dette, fordi mange ikke 

har råd til å betale for mer 

enn ett rom.» 

«Jeg har ikke så lyst til å 

uttale meg…» 
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45 år 

Eier og driver 

10 2-roms leiligheter på  

Grønland 

Flott med tilbakemeldinger 
på bydelens boligbehov  

«Jeg leier ut stort sett alle de 

leilighetene jeg har på Grønland via 

NAV Gamle Oslo. Det er enklere for 

oss i den forstand at det er en 

telefon til NAV og så ser NAV om de 

har beboere. Da slipper jeg 

annonsering og visning. I tillegg er 

det en god trygghet at det stilles 

kommunale garantier. Så det er 

enklere i starten, men det kan jo 

være vanskelig underveis, fordi det 

kan være mer ustrukturerte beboere, 

som ikke skjønner og/eller kan 

norsk. Så da er samarbeidet og 

dialogen viktig!» 

Petter: samarbeider 

tett med NAV   

Kommunikativ Direkte    Positiv 

MÅL 

 Mer oppfølging/ veiledning til beboere som er lite kjent 

med å bo i Norge 

 Tilgang til informasjonsmateriale på ulike språk 

 Beholde de viktige kontaktpersonene i NAV 

FRUSTRASJONER 

 Utfordringer knyttet til at beboere ikke har lært hvordan 

man bor i Norge 

 Veggdyr, det ikke blir sagt i fra om skader, renhold 

 Vanskelig å få tak i saksbehandlere på NAV 

BIOGRAFI 

Petter driver en eiendomsvirksomhet som samarbeider tett med 

NAV Gamle Oslo, og ser verdien av at de fleste leietakerne blir 

formidlet til dem via NAV. Han opplever at det «noen ganger er 

lettere å kontakte Paven i Vatikanet, enn en saksbehandler i 

NAV,» og er derfor svært glad for og avhengig av de to 

kontaktpersonene i NAV som han lett får tak i. Etterspørselen 

etter boliger fra NAV skaper trygghet for utleieren, som vet at det 

maks tar en uke å få leid ut en leilighet på Grønland. 

«For å lykkes med mer samarbeid 

må vi kunne vite med sikkerhet at vi 

har kontakter i det offentlige som er 

mulig å nå via telefon.» 
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51 år 

Eier og daglig leder 

25 leiligheter 

Utleier 
 
Ønsker mer kontroll,  
for å sikre seriøs utleie  

Trond: for seriøs 

korttidsutleie   

Travel  Igangsetter  Sosial 

«Vi lever jo av vårt gode navn og 

rykte. Og at beboerne i blokkene 

trives med å ha oss der. Så vi 

arbeider veldig hardt med at det skal 

være trygt rundt omkring… jeg har 

vesentlig mindre trøbbel på 

omgivelsene mine nå enn det ville ha 

vært med vanlig tradisjonell 

langtidsutleie. Regelverket burde 

være strenge med alle som driver 

useriøs (utleie). Mange seriøse driver 

med korttidsutleie. Det er behov i 

samfunnet for denne typen 

leiligheter.» 

MÅL 

 Bidra til et regulert og seriøst utleiemarked 

 Gi gode opphold (brannsikkert, høy standard, uten 

veggdyr, informasjon om søppel og nødnummer) 

 Gode samarbeid med beboere og styrer 

FRUSTRASJONER 

• At all korttidsutleie anses som problematisk  
• Innføring av nye regler, i stedet for å følge opp at dagens 

regler blir fulgt opp 

 

BIOGRAFI 

Trond driver et firma som har hovedfokus på korttidsutleie. De 

leier ut mye til korttid på Grønland, som er et sentralt sted der 

mange ønsker å leie. Han har lært at det gjelder å ha strenge 

regler og samarbeide godt med Politiet. Dette innebærer 24-års 

aldersgrense og depositum for å få leie en av hans leiligheter. 

Samtidig har de ressurser til å følge opp sine leietakere. De 

plukker søppel jevnlig og rydder opp med en gang det er bråk. 

Restriksjonene har ført til at de har blitt kvitt knivstikking mellom 

ungdomsgjenger i leilighetene, og de kjenner raskt igjen tegnene 

på prostitusjons- og narkotikavirksomhet. 

«Jeg har god dialog med Politiet og 

sameiene. Skulle ønske at man fulgte 

opp på det regelverket som er, i stedet 

for å straffe alle som driver med 

korttidsutleie.» 
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37 år 

Eiendomsmegler 

Ca. 600 leiekontrakter  

i Oslo per år 

Daglig leder for utleieformidling 
 
Alt er på finn.no  

Andreas: mellom 

eier og leietaker   

Travel  Strukturert  Serviceinnstilt 

«Vi får en til to innom her hver 

dag, som har utfordringer med å 

finne seg en leilighet, og 

utfordringer for å skjønne hvordan 

systemet foregår. Vi har ikke den 

tjenesten at vi kan søke opp 

boliger for leie-takere, de må 

bruke finn.no… og så, hvert fall for 

populære leiligheter i sentrum så 

er det såpass stor konkurranse at 

de må presentere seg på en god 

måte for å bli valgt ut til visninga.» 

MÅL 

 Skape trygghet for utleiere og leietakere 

 Stå for utleie av godkjente leiligheter 

 Regulerte/ lovlige utleieforhold 

FRUSTRASJONER 

 Jevn strøm av hjelpetrengende innbyggere 

 Treghet i systemet når NAV skal godkjenne leiekontrakter 

(de har ofte ikke tid til å vente på dette) 

 Anser de som leier ut for korttid som konkurrenter de 

ikke ønsker å samarbeide med 

 

BIOGRAFI 

Som eiendomsmegler møter Andreas  daglig folk som jakter etter 

leie-leiligheter på Grønland. De har dårlig forståelse av hvordan 

finn.no fungerer, samt lave data- og norskkunnskaper. Han får 

noen ganger inntrykk av at de er sendt til dem fra NAV, men de 

kan ikke hjelpe folk på denne måten. Meglerne stiller ikke 

spesielle krav til leietakere, annet enn at de ikke må ha 

betalingsanmerkninger. De er også avhengig av å kunne 

kommunisere med leietakerne. Godtar kun depositum, ikke NAV 

garanti, pga. ønske fra eierne. 

«Det er behov for et sted hvor folk 

kan komme og få hjelp til å leie 

bolig.» 
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41 år 

Eiendomsdirektør 

500 leiligheter i Oslo 

Ansvarlig for utleie 

Vi er glade for dialog!  

Fredrik: fint 

investeringsområde   

«Vi er jo veldig profesjonell. Vi går 

rundt med leietakeren ved innflytt 

og utflytt. Dokumenterer med bilder 

og den type ting. Så det er en av de 

største fordelene med å leie av en 

profesjonell aktør med gode rutiner, 

det er at leietakeren er ivaretatt hele 

veien. Vi har gode relasjoner med 

beboerne. Vi har et godt 

kundesenter. Vi har 

kundeundersøkelser som vi sender 

rundt, for å fange opp om det skulle 

være behov for å gjøre noe. 

Travel  Positiv Selger 

MÅL 

 Flere leiligheter vi kan leie ut på Grønland 

 Flere møteplasser og sikre bylivet i indre by 

 Ønsker tettere samarbeid med Plan- og Bygg 

FRUSTRASJONER 

 Fornøyd med å være utleier på Grønland 

 Fjordbyen må ikke få «stjele alt bylivet» 

 Utvikling av eiendommer kan ta lang tid 

 

BIOGRAFI 

Fredrik opplever stor pågang av leietakere som ønsker å bo 

sentralt, nær kollektivtrafikk. De senere årenes forbedringer med 

flere møteplasser har bidratt til å gjøre Grønland hipt. Selv om en 

leilighet på Grønland koster litt mindre i innkjøp, får man like 

høye leieinntekter som ellers i sentrum, derfor er det et godt sted 

å investere. De sjekker folks betalingsevne, kreditthistorikk og ved 

oppmøte; «om de passer inn» i bomiljøet hvor det skal være miks 

av single, par og familier. De har god dialog med NAV, og anser 

NAV garanti som like god som andre former for sikkerhet. 

«Det er enormt positivt at det 

offentlige vil høre om våre 

erfaringer og samarbeide mer.» 
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54 år 

Daglig leder 

Tre leiegårder i BGO  

Leder arbeidet med  
Utleieboliger i boligbyggelaget  

Erfaren Direkte    Humoristisk 

Jostein: boliger for 

medlemmer   

«Vi har noen avtaler (med 

kommuner) som er fra tidenes 

morgen, når disse byggene ble 

finansiert… med lån og tilskudd 

fra Husbanken. Da fikk du lån 

og tilskudd for å bygge, der en 

viss andel av det skulle være til 

den litt diffuse gruppa som 

defineres som «vanskeligstilte». 

Nå har vi ikke inngått noen 

tilvisningsavtaler… (det) jeg så i 

de første utkastene til avtalen 

var hvert fall ikke noe 

interessant for oss.» 

MÅL 

 Tilby gode og trygge boliger for sine medlemmer 

 Sikre at leietakere vet hvordan de skal bruke boligen 

 Likeverdige samarbeid 

FRUSTRASJONER 

 Ikke noe krav i samarbeidsavtalen med kommunen om at 

leietakerne skal være medlemmer 

 Språklige og kulturelle barrierer hos leietakere 

 Opplever at kommunene definerer egne behov og ber 

private skaffe løsningene 

 

BIOGRAFI 

Jostein har lang erfaring som utleier i et boligbyggelag. De har 

innarbeidet gode rutiner for å sikre informasjon til sine leietakere, 

men har ikke rutiner for å håndtere NAV-garantier, dette er derfor 

kostnadskrevende og upraktisk for utleier. Han er stolt over 

samarbeidet mellom boligbyggelagene og kommunene som var 

etter krigen, som gjorde at man kunne gjenreise landet. Men 

rammebetingelsene var helt annerledes da, uten anbudsrunder 

og KOFA. 

«Man kan ikke bare spørre om hva 

kan dere gjøre for oss, man må også 

spørre om hva kan vi gjøre for dere. 

Samarbeid krever en toveis dialog.» 
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Lisa: frivillig driftet 

boligtiltak   

39 år 

Leder 

6 boliger med oppfølgingsavtale 
På Grønland 
 
Igangsetter og daglig leder 
 
Oppfølging + Bolig = Sant  

«Alle er veldig, veldig glade 

for å få sitt eget sted å bo. 

For mange er det første 

gang at de har fått en 

nøkkel i hånda og kan låse 

seg inn og være hjemme. Så 

de er veldig glade og stolte 

for det. Så ser vi at for noen 

blir det veldig vanskelig å 

være så mye alene. Så 

dagtid og fritid er de 

tingene vi prøver å få i gang 

så kjapt som mulig.» 

Positiv Kommunikativ           Handlingsretta 

MÅL 

 Tilby boliger med oppfølging til personer med rus- 

og/eller psykiske vansker og/eller kognitiv svikt 

 De fleste skal på sikt kunne flytte ut i en helt selvstendig 

bolig 

 Organisere gode dag- og fritidstilbud for beboerne 

FRUSTRASJONER 

 Oslo kommune har meldt et behov, og vi har stilt opp 

med tilbudet, men det blir lite brukt av bydelene 

 Mange som søkes inn har store utfordringer 

 Vanskelig å få gitt informasjon om tilbudet til bydelene 

 

BIOGRAFI 

Lisa leder et frivillig tiltak på en rammeavtale med Velferdsetaten, 

som går ut på å leie ut boliger med oppfølgingstjenester. 

Leiekontrakt skrives med leietaker og en oppfølgingsavtale med 

bydelen. Hvis personen ikke forholder seg til oppfølgingsavtalen, 

så kan husleiekontrakten oppsies. Hun opplever et veldig godt 

samarbeid med bydelene, når de når inn og finner de riktige 

kontaktpersonene. 

«Vi har litt gitt opp å nå inn med 

informasjon om tilbudet, til bydeler 

hvor vi ikke allerede har 

kontaktpersoner.» 
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OPPSUMMERING OG INNSPILL 

Oppsummering  
Denne rapporten har avdekket en rekke store utfordringer knyttet til bolig, bomiljø og nabolag i det private 
utleiemarkedet på Grønland i Bydel Gamle Oslo.27 Nedenstående tabell oppsummerer hovedutfordringene som 
leietakere, utleiere og medarbeidere har påpekt.  
 

 

                                                           
27

 For innsikt i innbyggernes ofte stilte spørsmål, knyttet til Husleieloven, se vedlegg 5. 
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For at Bydel Gamle Oslo skal kunne bidra til løsninger på de mange utfordringene og behovene som denne 

undersøkelsen har dokumentert, er bydelen avhengig av å videreutvikle samarbeidet med offentlige, private og ikke-

kommersielle/ frivillige aktører. Samarbeidet kan omfatte både påvirkning av økonomiske, politiske og økonomiske 

rammebetingelser, utforming av virkemidler og gjennomføring av tiltak.  I den nasjonale strategien for boligsosialt 

arbeid 2014-2020, ‘Bolig for velferd’ (Kommunal- og moderniserings departementet 2014) fremhever regjeringen at 

samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer har vist seg avgjørende for å lykkes i det boligsosiale arbeidet. 

Illustrasjonen viser viktige samarbeidspartnerne for bydelens boligpolitiske arbeid: 

 

ØKONOMISK 

 

Leietakere er premissgivende innbyggere med behov for bedre og tryggere boligtilbud. De må involveres videre i 

arbeidet med å utvikle innbyggerrettede tjenester. 

Utleiere, både de små og store profesjonelle, er viktige samarbeidspartnere for å kunne lykkes med å skape tryggere 

og bedre boligtilbud på Grønland.  

Medarbeidere er både som enkeltpersoner og gruppe sentrale i arbeidet med å videreføre og realisere mer 

innbyggerrettede tjenester og tiltak.  

Leieboerforeningen har vært og vil være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å formidle kunnskap og bistå 

leietakere.  

Huseiernes Landsforbund har vært og vil være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å formidle kunnskap og 

bistå eiere/ utleiere av boliger. I særlig grad vil det være viktig å se på hvordan de kan få rekruttert flere medlemmer 

blant de små utleierne, slik at de kan bistå disse i vanskelige saker. 
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Utbyggere kan bidra til at flere gode og trygge leieboliger blir utviklet i området. 

Språk- og kulturkompetanse er sentralt for å få informasjon og kunnskapsformidling av leietakeres rettigheter og 

plikter ut til leietakere på Grønland som mangler eller har mangelfulle norskkunnskaper. 

NAV Gamle Oslo er en sentral og viktig samarbeidspartner for å kunne lykkes med gjennomgående innbygger 

sentrerte tjenester i bydelen. 

Boligenheten er en viktig kunnskapsbase for aktuelle virkemidler som er nødvendige for å bidra til bedre og tryggere 

boligtilbud på Grønland.  

Plan- og bygningsetaten har fagansvaret for å sikre at boliger som leies ut er i lovlig byggteknisk stand. Etaten er en 

viktig part i videreutvikling av bomiljøet.  

Husleietvistutvalget tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister. 

Husleietvistutvalget virker som en domstol og kan både mekle og treffe avgjørelse. 

Grønland Beboerforening er en viktig samarbeidspartner i dialogen med sameier, borettslag og private leiegårder på 

Grønland. 

Områdeløft / indre øst-satsing er en sentral utviklingsaktør for videre satsing på bedre og tryggere boliger og 

bomiljø på Grønland kan finne sted. Ny indre-østsatsing sikrer kontinuitet i nærmiljøarbeidet og erfaringsoverføring 

fra områdeløftarbeid.  

Velferdsetaten har ansvaret for sosiale og økonomiske boligvirkemidler i Oslo, og vil være en viktig aktør i 

utviklingen av tjenester i det boligsosiale feltet.  

Politiet har et viktig ansvar for å sikre at både utleiere, leietakere og andre beboere på Grønland kan oppleve sitt 

bomiljø som trygt.  

JussBuss/ JURK drives av jusstudenter og gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. De har allerede erfaring med å 

samarbeide med bydelen angående tilbud til beboere på Tøyen.  

Religiøse samfunn på Grønland bidrar med etablerte møtesteder som mange beboere benytter i sin hverdag. Mange 

kommer hit med store og små spørsmål de trenger hjelp til å løse. De vil derfor være sentrale både som 

samarbeidspartnere og kommunikasjonskanaler. 

Frivillige/ foreninger/ møtesteder vil være aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med ekstra kursvirksomhet 

rettet inn mot spesifikke grupper som opplever boligutfordringer. De etablerte møtestedene vil stå sentralt i 

arbeidet med å nå ut med informasjon og tiltak rettet mot spesifikke målgrupper. 

Boligbyggelagene har tidligere vært sentrale i utviklingen av rimelige og gode boliger i Norge og vil kunne være 

viktige aktører i fornyede samarbeid. 

Husbanken er som statens virkemiddeleier en viktig aktør og premissgiver for utvikling av nye virkemidler, for å 

forbedre folks boligtilbud. Viktige nye muligheter kan være «eie-først» og boligsosiale pilotprosjekter. 

Andre tjenester / tiltak kan også vise seg å være aktuelle samarbeidsaktører i utarbeidelsen av løsninger på 

utfordringene knyttet til det private utleiemarkedet på Grønland. 
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Innspill til aktivitetsområder 
Etter invitasjon fra undersøkelsesansvarlig deltok sentrale aktører fra Boligenheten, NAV Familie, Grønland 

helsestasjon, Leieboerforeningen, Kirkens Bymisjon, Grønland Eldresenter, Somalisk fritidsklubb, Grønland 

beboerforening, utleiere og beboere på et halvdags analyseverksted på Kafé Saba på Grønland den18.10.2018. 

Representanter fra sameier, moskeer og Områdeløft Grønland var også invitert, men hadde ikke mulighet for å delta 

denne dagen. På dette analyseverkstedet, hvor deltakerne ble forelagt foreløpige resultater fra undersøkelsen, 

fremkom en rekke innspill til tiltak, jf. oversikt i vedlegg 4.  

Bydelen har for tiden en rekke pågående prosjekter som innvirker/ vil kunne komme til å innvirke på innbyggernes 

utfordringer med bolig, tjenester, bomiljø, oppvekst og nabolag, jf. oversikt i vedlegg 1. 

På grunnlag av undersøkelsesresultatene, innspillene fra analyseverkstedet og kunnskapen om de eksisterende 

prosjektene i bydelen peker følgende aktivitetsområder seg ut som viktige i det videre arbeidet for å sikre trygge 

boforhold for leietakerne på Grønland:  

 Boligfremskaffelse 

- Bidra til at leietakere i det private markedet får trygge og gode boliger   

- Medvirke til at boligbyggelag kan tilby rimelige utleieleiligheter for innbyggere som står utenfor eie-

boligmarkedet  

- Legge til rette for at flere kan eie sin bolig 

 Offentlig samarbeid om tilsyn 

- Fokusere på og samarbeide på tvers av etater og tjenester, for å sikre at ikke ulovlige og helsefarlige 

objekter leies ut 

- Samarbeide på tvers av bydeler, for å sikre at ikke bydeler bosetter sine vanskeligstilte i uegnede 

boliger i andre bydeler 

- Utføre fysisk tilsyn ved ombygninger, hvor det har kommet varsel om ulovlig/ helsefarlige forhold 

 Informasjon om rettigheter og plikter 

- Samskape med private og frivillige aktører, for å nå ut med kunnskap og hjelp til leietakere og 

utleiere, som er usikre på sine rettigheter og plikter 

- Fortsette arbeidet med språklig og kulturelt tilpasset informasjon om leie og kjøp av bolig 

- Styre innovasjonsarbeidet i tjenestene, for å sikre større grad av innbyggersentrert hjelp og 

veiledning 

 Nabolags- og bomiljøutvikling 

- Sette fokus på bomiljøene i private leiegårder, som preges av dårlig vedlikehold og helsefarlige 

forhold, i tett samarbeid med relevante aktører  

- Skape flere trygge væresteder for barn- og unge i nabolaget der de bor, slik at de tør benytte større 

deler av sitt nærområde 

- Etablere et møtested på Grønland, hvor sentrale offentlig, private og frivillige aktører kan bidra til å 

gi innbyggerne et samlet tilbud om hjelp til å løse sine boligutfordringer 

- Sikre langsiktig og planlagt innsats i bomiljøarbeidet.  
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VEDLEGG 

1. Prosjektoversikt  

 
Følgende oversikt gir en relevant innsikt i eksisterende prosjekter som omfatter Grønland, ut i fra hva Oslo 

kommunes prosjektportal, NAV, Leieboerforeningen, Huseiernes Landsforbund og programkontoret for Områdeløft 

Tøyen og Grønland har kunnet gi oss innsikt i. 

Vi har i denne oversikten valgt ikke å ta med prosjekter som er i konseptfasen, da disse ikke er igangsatte prosjekter. 

I forslag til programplan for områdeløfte Grønland og Tøyen 2019 er det foreslått syv prosjektkonsepter (ideer til 

prosjekter) som skal svare på sentrale utfordringer innen bolig, tjenesteutvikling, nabolag, bomiljø, barn og unge.  

Disse prosjektideene omhandler, privat utleie på Grønland, utarbeiding av frivillighetspolitikk, samarbeid/ 

samskaping om bedring av bomiljøer på Grønland, øking av barns opplevelse av fysisk mestring, friskliv som 

styrkebasert tilnærming og virkemiddel til økt deltakelse i nærmiljøet og strategisk byromsplan/ byromsutvikling 

med innbyggerinvolvering. I tillegg er det et prosjekt som omhandler leie før eie i regi av Boligenheten som er meldt 

inn som konseptforslag. 

RELEVANTE 
EKSISTERENDE 
PROSJEKTER, 
GRØNLAND I 
BYDEL GAMLE 
OSLO (BGO)  
per 01.02.19 

BOLIG  TJENESTE-
UTVIKLING 

BOMILJØ  BARN OG UNGE  NABOLAG 

 Kurs for private 
småutleiere på 
Grønland:  
Samarbeid om et 
gratis kurs for 
utleiere på 
Grønland, som vil 
gi utleiere 
kunnskap om 
utleier og 
leieboers plikter 
og rettigheter, slik 
at både utleier og 
leieboer får en 
god forutsetning 
for leieforholdet. 
Kurset holdes 
våren 2019. 
Annonseres på 
bydelens 
nettsider m.m.  
 
Utføres av: 
Huseiernes 
Landsforbund og 
Leieboer-
foreningen 

Levekårsutsatte 
familier: 
Forebygge og 
redusere 
fattigdom og 
sosial eksklusjon 
blant barn, unge 
og barnefamilier. 
Satsing på å 
utvikle nye 
metoder i NAV for 
å gi en målrettet 
oppfølging til 
levekårsutsatte 
barnefamilier. 
 
Utføres av: NAV, 
BGO 

Juniortilbud på 
Grønland: Skal gi 
bedre oppvekst- 
og bomiljø på 
Grønland, samt 
etablere 
inkluderende og 
integrerende 
sosialiserings-
arena-/møte-
plass for barn 
mellom 9 og 13 
år. 
 
Utføres av: 
Forebyggende 
tjenester for barn 
og unge, BGO 

Oppfølgings-
team 10-15: Skal 
forhindre og 
forebygge 
marginalisering 
og kriminalitet 
blant barn og 
unge mellom 10 
og 15 år i Bydel 
Gamle Oslo.  
 
Utføres av: 
Utekontakter – 
ungdom, BGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalt engasjement 
mot forsøpling: 
Skal skape et bedre 
nærmiljø for 
Grønland og Tøyen 
gjennom fokus på å 
redusere forsøpling 
i området, med 
lokalsamfunnets 
involvering. 
 
Utføres av: 
Lokalmiljø og 
folkehelse, BGO 
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 Tverrfaglig 
spesialisert 
behandling av 
ruslidelser (TSB)-
prosjektet: 
Deltagelse på 
møter sammen 
med bruker, på 
institusjonen 
innen tre uker 
etter tildelt plass i 
Velferdsetaten. 
Alle brukerne skal 
ha permanent 
bolig ved 
utskrivelse av 
plass.  
 
Utføres av: NAV, 
BGO 
 

Helhetlig 
oppfølging av 
lavinntekts-
familier: Skal gi 
vel 20 familier i 
bydelen svært 
tett oppfølging, 
knyttet til 
økonomi, barnas 
situasjon, arbeid 
og bolig.  
 
Utføres av: NAV, 
BGO 
 

Timekred: En 
lokal tidsbasert 
valuta for å øke 
engasjement i 
frivillighet og 
deltakelse i 
aktiviteter og 
opplevelser for 
grupper som i 
utgangspunktet 
ikke oppsøker 
frivillighet eller 
har tilgang på de 
aktivitetene og 
opplevelsene som 
tilbys.  
 
Utføres av:  
Enhet Lokalmiljø 
og folkehelse, 
BGO  
 

Overgangs-team 
Ettervern: Skal 
sikre gode 
overganger 
mellom tjenester 
for ungdom på 
ettervern.  
 
Utføres av: 
Avdeling mestring 
og helse, BGO 
 

Rudolf Nilsens 
plass: Parken skal 
framstå som 
attraktiv, 
funksjonell og 
robuste Det skal 
brukes bestandige 
og vedlikeholds-
vennlige utstyr og 
materialer med 
vekt på 
funksjonalitet og 
brukervennlighet. 
 
Utføres av: 
Enhet lokalmiljø og 
folkehelse, BGO 
 

 Befarings-
prosjekt 
Befaring i 
leieboliger hvor 
NAV stiller 
husleiegaranti. 
LBF vurderer 
standarden på 
boligen, og 
dokumenterer 
skader/mangler. 
Formålet er å 
sikre leietaker. 
 
Utføres av: 
Leieboer-
foreningen  
 

Integrering og 
LINK: Tjeneste-
utvikling for 
integrering og 
likeverdige 
tjenester på 
Tøyen og 
Grønland, med 
LINK-metodikk. 
 
Utføres av: Senter 
for flyktninge-
kompetanse og 
integrering (SeFI), 
BGO 
 

Bomiljø barn og 
unge: Prosjektet 
skal bedre bo- og 
oppvekstvilkårene 
for barn og unge i 
utvalgte områder 
i bydelen (ikke på 
Grønland pt.)  
 
Utføres av: 
Boligenheten og 
Enhet 
Forebyggende 
tjenester barn og 
unge, BGO 
 

Bærekraftig drift 
av Kultur i Gamle 
Oslo (KIGO): En 
strategi og 
kapasitet til å 
drive aktivitetene 
med et mer 
sammensatt 
inntektsgrunnlag 
og styrket 
frivillighetsbase.  
 
Utføres av: 
Partnerskaps-
avtale mellom 
KIGO og BGO 
v/Områdeløft 
 

Arbeidstrenings-
gruppa (ATG) og 
urbant landbruk: 
Skal fremme urbant 
landbruk i bydelen.  
 
Utføres av: Enhet 
lokalmiljø og 
folkehelse, BGO 
 

 BOSin Flyktning 
bosetter 
flyktning: Mer 
effektiv og 
helthetlig 
oppfølging av 
deltakere i 
introduksjons-
program. Med 
individuelle 
boligplaner. 
 
Utføres av: 
Introduksjons-
programmet i 
BGO 

Samhandling 
med norsk-
somalisk 
befolkning: Skal 
gjøre en studie av 
samhandling 
mellom den 
norsk-somaliske 
befolkningen og 
bydelens 
tjenester, for å 
identifisere 
hindringer/ tiltak. 
Dette for å se 
muligheter for 
tjenesteutvikling. 
 
Utføres av: Senter 
for flyktninge-
kompetanse og 
integrering (SeFI), 
BGO 

 Bærekraftig drift 
av Sterling: En 
strategi og 
kapasitet til å 
drive aktivitetene 
med et mer 
sammensatt 
inntektsgrunnlag 
og involvere 
ungdom som 
frivillige. 
 
Utføres av: 
Partnerskaps-
avtale mellom 
Sportsklubben 
Sterling og BGO 
v/Områdeløft 
 
 
 

Olafiagangen 
Medvirkning og 
utredning: Skal 
bidra til at 
utviklingen av 
Olafiagangen 
bygger på grundig 
medvirkning, med 
lokal forankring og 
eierskap. 
 
Utføres av: 
Områdeløft Tøyen 
og Grønland 
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  Tøyen Unlimited 
(TU):  
Skal bidra til å 
finne en måte å 
samskape på som 
bidrar til at TU 
blir et varig tilbud 
uavhengig av 
kommunal 
driftsstøtte. Samt 
sikre en 
systematisk 
læring fra sosialt 
entreprenørskap/
innovasjon til 
bydelstjenestene 
og nærmiljø-
utviklingen.  
 
Utføres av: 
Partnerskapsavtal
e mellom Tøyen 
Unlimited og BGO 
v/Områdeløft 

 Tøyen 
sportsklubb, en 
nøkkelaktør på 
Tøyen, nå og i 
fremtiden: En 
strategi og 
kapasitet til å 
drive aktivitetene 
med et mer 
sammensatt 
inntektsgrunnlag 
og involvere 
trener- og 
ledertalenter. 
 
Utføres av: 
Partnerskaps-
avtale mellom 
Sportsklubben 
Sterling og BGO 
v/Områdeløft 
 

Samskaping for 
nabolagsutvikling: 
Utvikle partner-
organisasjonene til 
å bli bærekraftige 
nabolagsaktører.  
 
Utføres av: 
Partnerskapsavtale 
mellom 
Sportsklubben 
Sterling og BGO 
v/Områdeløft 
 

  Aktivitetshuset 
K1: Skal levere 
forslag til en 
driftsmodell som 
beskriver hvordan 
K1 kan driftes på 
en bærekraftig 
måte fra 2020 og 
videre. 
Aktivitetshuset k1 
skal også driftes 
underveis i 
prosjektet 
innenfor 
rammene som er 
gitt. 
 
Utføres av: Enhet 
lokalmiljø og 
folkehelse, BGO 
 
 

 Aktiviteter for 
enslige 
mindreårige 
flyktninger: 
Utvikle et 
integrerende 
aktivitetstilbud 
for enslige 
mindreårige 
flyktninger i 
samarbeid med 
eksterne. 
 
Utføres av: 
Byomfattende 
senter for enslige 
mindreårige 
flyktninger (SEFI), 
BGO 
 

Plakathuset: Skal 
etablere enighet 
om hvilken aktivitet 
som eiendommen 
skal disponeres til. 
Mulige konsepter 
brukertestes hos 
relevante eksterne 
aktører. 
 
Utføres av: 
Avdeling Helse, 
sosial og nærmiljø, 
BGO 
 

    FRIGO Ø på snø 
og sjø: Skal gi 
barn og unge 
mulighet til å 
drive aktiviteter 
på sjø og snø. 
Brobygging 
mellom bydelen 
og familier.  
 
Utføres av: 
Friluftssenteret i 
Gamle Oslo, 
Enhet for barne- 
og ungdomstiltak 
 

Oppgradering av 
Gartnerløkka: 
Oppgradering av 
Gartnerløkka i tråd 
med befolkningens 
ønsker. 
 
Utføres av: Enhet 
lokalmiljø og 
folkehelse, BGO 
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2. Boligsosiale virkemidler  
 

A. BOLIGENHETEN 

 

KOMMUNAL BOLIG 

De som har bodd minst to år i Oslo, har en årlig inntekt under 387 532 (4G) som enslig og 484 415 (5G) som par, 

samt formue under 96 883 (1G) kan vurderes for kommunal bolig (per 2018). Søkere med de mest påtrengende 

boligbehovene skal prioriteres, dette innbefatter; flyktninger, personer med behov for booppfølging, personer som 

har blitt skrevet ut fra institusjon/fengsel og deretter andre personer med sammensatt sosialmedisinsk 

problematikk. Personer med «egnet bolig» i det private leiemarkedet, som har mer enn et halvt år tilbake av sin 

kontraktstid vil som regel ikke få tildelt kommunal bolig. Det er viktig å legge ved sin nåværende husleiekontrakt 

(hvis man har en), dokumentasjon på inntekt, eventuelt dokumentasjon på helseutfordringer eller andre 

problematikker, samt en skriftlig begrunnelse for hvorfor man søker om en kommunal bolig. Mer info på: 

www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/leie-bolig/kommunal-bolig 

 

 

 

STATLIG BOSTØTTE 

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt og har lave inntekter, kan du ha rett til statlig bostøtte. Du må 

være over 18 år og ikke være i førstegangstjeneste, eller under 18 år med barn. Boligen må ha egen inngang, eget 

bad og toalett, kjøkkenløsning, samt mulighet for hvile. I Oslo må inntekten din ikke overskride 19 937 kr i måneden, 

om du er en person. For to personer er grensen på 22 629 kr, og for fire personer er grensen på 28 488 kr (per 2018). 

Andre inntektsgrenser er gjeldene om en eller flere i husstanden er unge uføre. De som leier privat kan kun søke om 

statlig bostøtte. Husbanken anbefaler at man søker elektronisk. Det er også mulig å levere skjema til NAV i bydelen. 

Søknadsfristen er den 25. i hver måned. Mer info på: 

www.husbanken.no/bostotte/ 

 

STARTLÅN 

Ordningen er for dem som er langvarig økonomisk vanskelig-stilte, men som har en stabil inntekt som kvalifiserer for 

lån til å kjøpe bolig eller beholde egen eid bolig. Medarbeidere fra Boligkontoret gir informasjon om 

startlånordningen til innbyggerne i bydelen via møter hos NAV. Du kan spørre hos ditt lokale NAV for info om når 

møtene avholdes. 

 

KOMMUNAL BOSTØTTE 

Kommunal bostøtteordning skal gjøre det mulig for deg med lave inntekter og høye boutgifter å leie kommunal bolig 

i Oslo. Alle som bor i kommunalt disponerte boliger kan søke om bostøtte for leietakere i kommunal bolig. Bostøtte 

for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede 

inntekt og antall personer i husstanden. Søker må ha fått vedtak om rett til å leie kommunalt disponert bolig. Søker 

må også ha søkt om statlig bostøtte, og gitt fullmakt til at kommunen får den statlige bostøtten. Boligen må være en 

kommunalt disponert bolig med gjengs leie eller markedsleie. De som leier kommunal bolig skal altså søke både 

statlig bostøtte og kommunal bostøtte. Du kan søke hele året. Husk å legge ved husleiegiro og leiekontrakt, samt 

utskrift av ligningsattest. Søknaden sendes til Boligkontoret i din bydel, de kan også hjelpe med spørsmål knyttet til 

søknaden. Mer info på: www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/okonomisk-stotte-til-

bolig/bostotte-kommunal-bolig

http://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/leie-bolig/kommunal-bolig


 

 

 

B. NAV 

 

GARANTI FOR DEPOSITUM 

Garantien er en selvskyldnergaranti. Når kommunen stiller selvskyldnergaranti, hefter den sammen med leier for 

kravet, og utleier behøver ikke søke dekning hos leier før han kan holde seg til garantisten. Dette betyr at utleier ikke 

plikter å prøve å tvangsinndrive kravet direkte fra leier før garantien utløses. Garantien er ikke del av husleieavtalen, 

og regulerer i utgangspunktet bare rettsforholdet mellom kommunen som garantist og utleier. Leietakere som ikke 

har egne oppsparte midler til å betale depositum eller mulighet for å ta opp lån i banken kan få hjelp fra NAV til å 

stille garanti for depositum. Garantien kan stilles på inntil 6 måneders husleie. Skjema finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/garantidokument-i-husleieforhold/id2480846/ 

 

DEPOSITUM LÅN 

Ved forespørsel fra utleier og leietaker som ikke selv har mulighet til å betale inn et kontant depositum på en 

depositumskonto, kan NAV bistå med et lån til depositum. Dette tilsvarer alminnelige depositum, som det er fastsatt 

etter Husleieloven. Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve 

økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Depositum må inngås samtidig med 

inngåelsen av selve leieavtalen. Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken leietaker 

eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd (se 

www.forbrukerradet.no/forside/bolig/husleie/depositum). Ved bruk av kontantdepositum er man avhengig 

avleietakers aksept, i tillegg til aksept fra utleier og NAV, for å kunne ta ut innsatte midler på opprettet 

depositumskonto. Her er muligheten for forsinkelser stor da man er avhengig av samtykke fra alle parter før midlene 

frigis fra banken (hentet fra www.veiviseren.no – Metodehåndbok i Boligfremskaffelse (BOSO 2014).

 

ØKONOMISK SOSIALHJELP 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt, og ikke et boligsosialt virkemiddel, men er for mange en helt 

avgjørende stønad for å greie å betale husleie. Målet med økonomisk sosialhjelp er at du så raskt som mulig skal 

kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer 

situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte. 

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du: 

• Oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel. 

• Ikke ha tilstrekkelig med penger til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser 

som du kan ha krav på. 

Satsen for økonomisk sosialhjelp per måned er i 2019 på: 6150 kr for enslige, 10250 kr for par, 2400-4000 kr for barn 

(avhengig av barnets alder). De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, 

klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, 

som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og 

innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende 

retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Se: https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp



  

3. Innbyggerreise 
 

Som Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus påpeker, er det ikke like lett for alle innbyggere i Bydel Gamle 

Oslo å nå inn til de tjenestene de har behov for, for å kunne etablere trygge og stabile boforhold. Ibrahim sin reise, 

som ses illustrert nedenfor, var særlig utfordrende, fordi han både hadde helseutfordringer og språkutfordringer 

som gjorde det vanskelig å motta den hjelpen han hadde bruk for. Med en relativt høy andel innbyggere med 

sammensatte utfordringer er det i en del tilfeller svært krevende å gi en innbyggertilpasset hjelp og bistand som 

sikrer at flere får en stabilisert bosituasjon.  

 

 

 

 

 



2 
 

4. Innspill fra analyseverksted 
 

Den 18. oktober 2018 deltok sentrale aktører fra Boligenheten, NAV Familie, Grønland helsestasjon, 

Leieboerforeningen, Kirkens Bymisjon, Grønland Eldresenter, Somalisk fritidsklubb, Grønland beboerforening, 

utleiere og beboere på et halvdags analyseverksted på Kafé Saba på Grønland. Representanter fra sameier, moskeer 

og Områdeløft Grønland var også invitert, men hadde ikke mulighet for å delta denne dagen. Det var 

undersøkelsesansvarlig som inviterte deltakerne og fasiliterte møtet. Under dette analyseverkstedet, hvor 

deltakerne hadde blitt forelagt foreløpige resultater fra undersøkelsen, fremkom disse innspillene til tiltak: 

 

INFORMASJON OG KUNNSKAPSHEVING 

• Formidle kunnskap om rettigheter og plikter til leietakere og utleiere, i samarbeid med LINK, 

Leieboerforeningen, Huseiernes Landsforbund og større utleieaktører. 

• Leieboerforeningen har i dag et viktig tilbud som sikrer leietakere og utleiere dokumentasjon ved inn- og 

utflytting. Dette er et viktig tilbud for Grønlands innbyggere, og må sikres mulighet til videreføring. 

• Utlevere en oppskrift til utleier og leietaker, som informerer partene om hvordan de skal gå frem ved 

problemer. 

• Oppfordre utleiere til å, i større grad, bruke standardiserte leiekontrakter. 

• NAV kan prioritere (eller få øremerkede midler) til å sette i gang tiltak knyttet til å følge opp på at utleiere 

som benytter ugyldige husleie kontrakter oppfordres til å benytte standardiserte/ gyldige husleiekontrakter, 

samt sjekke opp på om det er blitt gitt en gyldig begrunnelse fra utleier ved oppsigelse av leietakere som 

mottar hjelp fra NAV i forbindelse med inngåelse av leiekontrakt. 

• Bydelen blir bedre på å bruke andre kanaler enn signe egne for å nå ut med informasjon. For eksempel er 

Grønland Beboerforening sin facebook side for sameier og borettslag på Grønland en målrettet 

informasjonskanal ut til utleiere og leietakere. 

• Samarbeid med Boligbyggelag for å nå ut med informasjon til utleiere og leietakere i borettslagene. 

• Ny-i-leiemarkedet kurs med fokus på rettigheter og plikter for leietakere. Gjerne i samarbeid med Kirkens 

Bymisjon og/eller Leieboerforeningen. 

• Mer informasjonsutveksling, knyttet til metoder og prosjekter, mellom leietakere, utleiere, frivillige og det 

offentlige. 

 

ORGANISERING OG KOMMUNIKASJON 

• En koordinator i bydelen som kan bidra til å sikre samarbeidet med andre lokale aktører. 

• Oppfordre styrene i sameier og borettslag til å invitere leietakere til sine beboermøter. 

• Støtte opp leietakere i private gårder som ønsker å opprette egne gårdsstyrer. 

• NAV må sikre at husleiene blir betalt til tiden, når det er de som administrerer leietakers økonomi. 
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• Saksbehandlere i bydelen må gis mulighet for å være mer tilgjengelige for innbyggerne, særlig når det er 

snakk om å få betalt husleie til riktig tid. 

• Boligbyttemarked kan organiseres i samarbeid med frivillige aktører på 

Grønland, for å etablere nettverk for folk som ønsker å flytte til/fra området. 

• Åpne opp for at leietakere som leter etter en egnet bolig kan se flere kollektive løsninger, som for eksempel 

at to familier kan leie et hus sammen. Både for å bedre økonomi og sikre personlig nettverk. 

• Se på muligheter for at frivillige aktører kan inngå i samarbeid med utleiere og bydelen, som «bolig loser» 

inne i boligen. Dette for å være et kontaktledd mellom leietaker og utleier, for å bedre kommunikasjonen og 

minske småproblemer. Kirkens Bymisjon har god erfaring med å arbeide på denne måten. 

• Legge til rette for tet tere samarbeid og mer kommunikasjon mellom NAV, utleiere, leietakere, Plan- og 

Bygg, Brann- og redningsetaten og Bydelsoverlegen. 

• Se på muligheter for å innarbeide system som sikrer at NAV kan gi beskjed til utleier når de ikke lengre skal 

betale leietakers husleie. Dette kan skje ved at leietakere som mottar denne tjenesten fra NAV blir spurt om 

å gi en frivillig fullmakt til dette. Dette vil gi større trygghet til utleier og leietaker, samt sikre stabile og gode 

samarbeid mellom utleiere og Bydel Gamle Oslo. 

• Sikre øremerkede midler til tett oppfølging av barnefamilier, som på denne måten kan få hjelp til å etablere 

seg i trygge og gode boliger. 

• Språkbarrierer mellom utleiere, leietakere, det offentlige og andre aktører kan minskes gjennom samarbeid 

med LINK. Det er særlig behov for LINK sine tjenester i forbindelse med digitaliseringsprosesser og juridiske 

krav knyttet til at avtaler skriftliggjøres. 

• Bydelens ansatte må inn arbeide rutiner på at det må gis beskjed til relevante etater når det er liv og  

helse som står på spill, for eksempel i forbindelse med manglende brannvarslingssystem. 

• Bydelens relevante ansatte må innarbeide rutine på at de gir beskjed til andre bydeler som ønsker å bosette 

leietakere i bygårder der det er fare for liv og helse. 

• En oppskrift til utleier og leietaker bør innarbeides i samarbeidsavtalen, som informerer partene om hvordan 

de skal gå frem ved problemer. 

 

LOVER OG RAMMEVERK 

• Ved utfordringer knyttet til utleie bør de useriøse aktørene stoppes, uavhengig av lengde på 

utleieforholdene. 

 

NABOLAGSUTVIKLING 

• Skape flere trygge væresteder for barn og unge utenfor hjemmet. 

• Sikre værested for rusmisbrukere, slik at de i forbindelse med områdeløftet ikke blir presset ut i ingenting. 

• Mer bo- og nabolagsoppfølging i form av bomiljøprosjekter. 
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• Et møtested på Grønland hvor Leieboerforeningen, JussBuss, JURK, Bolig enheten, NAV osv. kan ha sine 

stands og bidra til å gi innbyggerne et samlet tilbud om kunnskap, informasjon og kommunikasjon inn til de 

aktuelle tjenestene. Det er behov for et sted hvor det kan holdes store og små møter, samt være åpent for 

drop-in. De som jobber her må være kompetente og kunne realitets orientere folk om hva som er mulig. 

 

BOLIGUTVIKLING 

• Flere gode og trygge leieleiligheter i Oslo. 

• Flere ikke-kommersielle boligtilbud. 

• Etablere gulerøtter som gjør det attraktivt for private utleiere å bistå i arbeidet med å hjelpe de 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette innbefatter stabile kontaktpersoner i bydelen, bedre dialog med 

Plan- og Bygg, samt muligheter for bomiljøarbeid i private leiegårder. 

• Arbeide for å få på plass flere samarbeidsavtaler med større utleieaktører. 

 

  

Flittig arbeid i analyseverkstedet, som var lagt opp etter en innovasjonsmodell, 

der deltakerne gjennom fokus på hovedutfordringer og ulike behov, prioriterte utviklingsområder og ideer til tiltak. 
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5. Husleieloven møter undersøkelsesdeltakernes spørsmål  
I det følgende stilles 21 spørsmål, som via den kvalitative undersøkelsen viste seg å være ofte stilte spørsmål fra 

innbyggerne. Det var relativt stor usikkerhet knyttet til disse spørsmålene blant leietakerne som deltok i 

undersøkelsen. Det viste seg også å være relativt stor usikkerhet knytte til disse spørsmålene blant utleiere og 

medarbeidere. Derfor fikk vi en av de advokatfullmektige i Leieboerforeningen til å svare på disse spørsmålene. 

Dette er kunnskap som vi ønsker å dele med alle leserne av denne rapporten, for å spre kunnskapen om hvilke lover 

og regler som regulerer det private leiemarkedet. 

UTARBEIDET I SAMARBEID MED LEIEBOERFORENINGEN 

1 a) Har leietakere rett på 
kontrakt? 
1 b) Har leietakere i kollektiv 
rett på individuelle 
kontrakter? 
Svar: 
a) Ja, både leietakere og utleiere 
har rett til å kreve 
at en muntlig avtale blir 
skriftlig nedfelt. 
b) Det er tre måter å organisere 
leiekontrakt for kollektiv:  
1) En av beboerne står som leier 
på kontrakten – I dette tilfelle 
er det svært viktig med gode 
fremleiekontrakter mellom 
den som står ansvarlig og de 
andre i kollektivet, da den 
som har underskrevet på 
kontrakten ellers vil stå alene 
med ansvaret for økonomi og 
annet i leieforholdet.  
2) Hver enkelt har sin egen 
kontrakt – 
Hver enkelt står dermed kun 
ansvarlig for seg selv og sin 
innbetaling av husleie osv.  
3) Alle leietakerne er til enhver 
tid solidarisk ansvarlige – alle 
har signert på kontrakten og 
står som felles ansvarlige. 

 

2. Hvorfor er det viktig å ha en 
gyldig leiekontrakt? Hvilke 
bestemmelser gjelder 
om man ikke har en 
leiekontrakt? 
Svar: Som hovedregel bør 
man sørge for å ha en 
skriftlig leieavtale 
som er 
underskrevet av utleier 
og leietaker. Dette fordi en 
avtale vil klargjøre en del 
viktige forhold knyttet til 

leieavtalen. 
Det som ikke er 
regulert gjennom leieavtalen 
reguleres gjennom husleieloven. 
Det er mulig å leie 
uten at det foreligger en 
skriftlig signert kontrakt. I 
slike tilfelle er det husleielovens 
bestemmelser som 
gjelder. 

 

3. Hva er en depositumskonto? 
Hvorfor er det viktig 
med en slik? 
Svar: Depositum er en 
økonomisk 
sikkerhet som 
leieboeren gir utleieren. 
Depositum 
er et avtalt 
pengebeløp som settes 
på en sperret 
konto som 
ingen fritt kan disponere. 
Leieboeren 
skal få penger 
tilbake ved endt leieforhold 
dersom han ikke misligholder 
leieavtalen. 

 

4. Hva skal du huske å 
dokumentere 
når du flytter 
inn? 
Svar: Ved innflytning bør 
leietaker dokumentere boligens 
tilstand. Dette er fordi at boligen 
ved en tilbakelevering skal 
leveres tilbake i samme stand 
som ved overtakelsen, med 
unntak av alminnelig slit og elde 
og det som faller inn under 
utleiers vedlikeholdsansvar. 
Leietaker bør gjennomgå 
boligens tilstand ved å både 

skrive ned det som observeres og 
ved å ta bilder. Det optimale er 
om utleier signerer på dette. 
Men det er ingenting i veien for 
at leietaker lagrer dette uten 
utleiers samtykke. Leietaker bør 
også skrive en inventarliste.  
For leietakere som leier bolig 
gjennom boligkontoret til NAV 
tilbyr leieboerforeningen alle 
NAV-kontorer i Oslo å be 
leieboerforeningen komme på 
befaring og dokumentere 
boligens tilstand før/ved 
innflytning. Dette har 
Leieboerforeningen fått 
prosjektmidler for. 

 

5. Hvilke generelle plikter har 
leietaker? 
Svar:  
-Betale husleie, jf. husleieloven § 
3-2. 
-Behandle boligen med 
aktsomhet og i tråd med 
leiekontrakten og andre 
husordensregler, jf. § 5-1 og 5-2.  
-Vedlikeholdsansvar etter § 5-4 
og kontrakten.  
-Utbedre akutte skader, samt gi 
beskjed til utleier med en gang 
om skader, jf. § 5-5.  
-Gi utleier adgang til boligen for 
nødvendig tilsyn, jf. § 5-6. (Se 
spørsmål 15) 
Er ikke annet avtalt, plikter 
leieren å vedlikeholde (ikke 
forbedre) dørlåser, kraner, 
vannklosetter, elektriske 
kontakter og brytere, 
varmtvannsbeholdere og 
inventar og utstyr i husrommet 
som ikke er en del av den faste 
eiendommen. Leieren plikter 
også å foreta nødvendig 
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funksjonskontroll, rengjøring, 
batteriskift, testing og lignende 
av røykvarsler og 
brannslokkingsutstyr. 
Vedlikeholdsplikten gjelder i 
utgangspunktet ikke ved 
«tilfeldig skade». Utleier er 
derfor som utgangspunkt 
ansvarlig for å reparere boligen 
etter innbrudd, vannlekkasje eller 
andre tilfeldige skader. 

 

6. Hvilke generelle plikter har 
utleier? 
Svar: Opprettholde ro og orden, 
jf. § 5-2. Det innebærer å selv 
avstå fra aktivitet/atferd som 
bidrar til å forstyrre ro og orden, 
og ta de steg som er nødvendig 
for at naboer eller andre 
leietakere skal avstå fra aktivitet 
som forstyrrer ro og orden. 
Vedlikeholdsplikt, jf. § 5-3 og det 
som er avtalt i kontrakten. 
Ved mangler i boligen plikter 
utleier å rette manglene. 
Ved innflytting skal utleier stille 
boligen til leiers disposisjon til 
avtalt tid og i den stand som er 
avtalt i leiekontrakten. Hvis 
boligen ikke er i kontraktsmessig 
stand, kan leietaker kreve 
manglene utbedret av utleier. 
Feil og mangler må meldes fra 
innen rimelig tid ( ca. 14 dager), 
hvis ikke regnes forholdet som 
godtatt. Hvis det er feil og 
mangler som ikke kunne 
oppdages ved overtakelsen, 
gjelder samme frist fra mangelen 
ble/ burde vært oppdaget. 
Hvis gjenstander som tilhører 
utleieren må skiftes ut, er dette 
utleierens ansvar om annet ikke 
er avtalt. 

 

7. Hvem har ansvar for 
uteområdene? 
Svar: Svaret på dette spørsmålet 
vil avhenge først og fremst av hva 
som er avtalt i kontrakten, og 
dernest av hva slags bolig man 
leier. Etter husleieloven § 5-3 er 
det avtalefrihet på 
vedlikeholdsansvaret i boligen og 
eiendommen for øvrig. Det kan 

derfor avtales at leietaker skal ha 
ansvaret. Dersom ingenting er 
avtalt faller ansvaret på utleier. I 
de fleste tilfeller vil imidlertid 
borettslaget, sameie eller 
kommunen ha avtaler med 
eksterne firmaer som sikrer at 
uteområder er ryddige. 
Korrespondansen med disse 
firmaene vil som regel utleier 
være ansvarlig for. 

 

8. Har leietakere i privateide 
gårder lov/ rett til å opprette 
egne gårdsstyrer? 
Svar: Husleieloven sier ingenting 
om dette. Dersom leietakere 
ønsker å organisere seg for å 
bedre boforholdene sine, står de 
fritt til å gjøre dette så lenge 
dette ikke går utover deres 
plikter etter loven og kontrakten. 

 

13. Hva er husleietvistutvalget? 
Hvordan fungerer det? 
Svar: Husleietvistutvalget (HTU) 
er førsteinstansen i husleiesaker. 
Normalt vil en sak som 
skal behandles av retten starte 
i tingretten. I husleiesaker 
derimot må sakene behandles av 
HTU før de eventuelt kan ankes 
videre til tingretten (unntak i 
oppsigelsessaker, der kan man 
hvis man vil ta saken direkte 
til tingretten). I HTU sitter det 
jurister som kun jobber med 
husleierett. Merk at HTU kun 
finnes i visse fylker, slik at i 
fylkene hvor HTU ikke finnes vil 
sakene måtte behandles i 
forliksrådet. Unntak gjøres 
dersom utleier er profesjonell 
næringsdrivende, da 
vil man alltid kunne få saken 
behandlet i HTU uavhengig av 
hvor leieforholdet er lokalisert. 
Les mer om HTU på hjemmesiden 
deres: 
www.htu.no/kunder/htu/htu.nsf 

 
 
 
 
 
 

9. Hvordan bør det 
kommuniseres 
mellom leietaker 
og utleier, for å sikre 
begge parter? 
Svar: Av bevismessige hensyn 
bør kommunikasjonen 
gjøre skriftlig, for eksempel 
via sms eller mail. Det er 
imidlertid lettere ta en prat 
på telefon og det er ofte lettere 
å få avklart en rekke ting 
gjennom dialog på telefon. I slike 
tilfeller kan det være lurt å følge 
opp den muntlige samtalen med 
en skriftlig oppsummering 
sendt på mail eller sms. 

 

10. Hvor mye kan husleien økes 
med på ett år? 
Svar: Den husleien partene 
Avtaler ved leiestart er i 
Utgangspunktet bindende 
for begge parter. Markedsleie 
vil pr definisjon aldri være for 
høy. Det er imidlertid et forbud 
mot å kreve urimelig høy 
markedsleie, jf. husleielovens 
§ 4-1. Det er nivået på 
kontraktstidspunktet som 
er avgjørende. Om leienivået 
skulle synke i tiden etter 
inngåelse vil ikke dette gi rett på 
nedsettelse etter § 4-1. Hvilke 
utgifter utleier har ved drift/ 
finansiering av leiligheten 
spiller heller ingen rolle for 
fastsettelse av markedsleie. 
Dersom det er mistanke om at 
leien er urimelig høy, må leier ta 
initiativ til en nedregulering. 
Dersom utleier nekter, må 
spørsmålet bringes inn for 
domstolene/husleietvistutvalget. 
Vinner leier frem kan man også 
kreve tilbakebetaling av 
differansen jf. husleielovens § 
4-4. For at retten skal komme 
til at leien er urimelig høy, 
må det påvises at leien er 
klart over markedsleien. Det 
er altså et slingringsmonn i 
utleiers favør 
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11. Hva er gyldige grunner for 
utkastelse? 
Svar:  
-Betalingsmislighold: 
Dersom leieboer har en skriftlig 
leieavtale, vil denne normalt 
inneholde en bestemmelse om at 
utleier kan begjære utkastelse 
ved betalingsmislighold. 
-Leietiden er ute: 
Dersom leieboeren har en 
skriftlig tidsbestemt leieavtale, vil 
denne normalt inneholde en 
bestemmelse om at utleier kan 
begjære utkastelse ved leietidens 
utløp. Skal utkastelse unngås, 
må leieboer flytte eller ha rettslig 
holdbare innvendinger mot at 
leietiden er utløpt. Rettslige 
holdbare innvendinger mot at 
leietiden er utløpt vil eksempelvis 
være at utleier har glemt å sende 
en skriftlig flytteoppfordring 
innen tre måneder etter at 
kontraktens utløp, eller at 
leietiden var i strid med 
husleielovens krav om minstetid. 
-Oppsigelse: 
Dersom leieboer har mottatt en 
gyldig oppsigelse som leieboer 
ikke ønsker å akseptere, må han 
protestere skriftlig til utleier 
senest innen én måned. Husk å ta 
vare på kopi av protesten. 
Dersom leieboer ikke har 
protestert skriftlig innen én 
måned, anses oppsigelsen som 
akseptert. Da kan den danne 
grunnlag for utkastelse. 

 

12. Hvordan kan leietaker føle 
seg trygg på ikke å bli oppsagt 
etter at man har sagt i fra til 
utleier om feil og mangler eller 
klaget på noe? 
Svar: Det finnes strenge regler for 
utleiers adgang til å si opp 
leietaker eller starte en 
utkastelsesprosess. Disse reglene 
er laget av hensyn til leietakers 
sikkerhet og skal verne dem fra 
usaklige og ulovlige oppsigelser 
og utkastelser fra utleiere. At 
leietaker har sagt ifra eller klaget 
på noe i leieforholdet er ikke en 
saklig grunn for oppsigelse. Å 
kjenne til disse reglene vil 

leietaker kunne følge seg 
tryggere. 
Saklige grunner for oppsigelse er: 
• Utleierens (eller medlemmer av 
utleieres husstand) behov for å 
bruke boligen. 
• Ved riving eller ombygging ( i 
den grad at leieforholdet ikke kan 
fortsette) 
• Ved mislighold fra leierens side. 
Salg av leilighet vil i noen tilfeller 
være saklig grunn for utkastelse, 
men en domstol kan avgjøre 
rimeligheten av dette. 

 

14. Når kan leietaker ha rett på 
husleiereduksjon? 
Svar:  
-Forsinkelse § 2-11 
Leietaker har krav på prisavslag 
dersom boligen ikke overleveres 
til leietaker i tråd med det avtalte 
tidspunktet. Er det for eksempel 
avtalt at boligen skal overtas 1. 
oktober, men utleier ikke 
overlever nøklene før 10. 
oktober, vil leietaker ha krav på 
100% prisavslag i 10 dager. Det 
betyr at leietaker ikke skal betale 
husleie for disse dagene. 
-Mangel  § 2-11 
Leietaker har krav på prisavslag 
når boligen lider av en mangel. 
Boligen lider av en mangel når 
den avviker fra hva som er følger 
av kontrakten, eller den ikke er i 
«vanlig god stand». Bakgrunnen 
for mangelen må ikke skyldes 
forhold på leietakerens side. 
Eksempler på mangler kan være: 
• Veggdyr. 
• Feil i rør som gir manglende 
vanntilførsel til boligen. 
• Feil ved det elektriske 
systemet. 
• Vannlekkasje. 
Når disse manglene påvirker 
boligens leieverdi, vil leietaker ha 
krav på prisavslag tilsvarende 
differansen mellom boligens 
leieverdi kontraktsmessig stand 
og mangelfull stand. Denne 
summen kan ofte være vanskelig 
å finne ut av. Beløpet fastsettes 
derfor i stor grad skjønnsmessig 
og etter erfaring fra HTUs praksis 

og rettens praksis. Vi ser 
følgende tendenser i praksisen: 
• Generelt ganske vanskelig å få 
store prisavslagssummer. Det 
tilkjennes sjeldent prisavslag over 
10-15 % av husleien. 
• Ved manglende tilgang på vann 
er det blitt tilkjent 50% 
prisavslag. 
• Ved (masse) veggdyr er det blitt 
tilkjent 50% prisavslag. 

 

15. Hvilke regler gjelder om 
utleier vil sjekke leiligheten? 
Svar: Leieren har plikt til å gi 
utleieren adgang til husrommet 
hvis utleieren vil forta tilsyn, 
gjennomføre pliktig vedlikehold, 
foreta lovlige forandringer eller 
andre arbeider som må utføres 
for å hindre skade. Men utleieren 
kan ikke uten avtale låse seg inn i 
leiligheten etter eget 
forgodtbefinnende. Leieren skal 
ha varsel «i rimelig tid» før slikt 
besøk fra utleier. Generelt vil én 
ukes varsel være en rettesnor, 
men partene må prøve å komme 
til enighet om tidspunkt og 
slingringsmonn må aksepteres. 

 

16. Hvilke rettigheter har 
leietaker ved oppussing av 
boligen? 
Svar: Dersom utleier ønsker å 
pusse opp boligen må det skilles 
mellom arbeid som kan 
gjennomføres uten at det 
medfører «nevneverdig ulempe» 
for leietaker, og arbeid som 
medfører nevneverdig ulempe. 
Ved sistnevnte vil leietakers 
samtykke være nødvendig for at 
utleier skal kunne gjøre noe 
arbeid. Med nevneverdig ulempe 
siktes til ulemper i forbindelse 
med utføringen av arbeidet, og 
det skal ikke så mye til før leiers 
samtykke er nødvendig. 
Uttrykket nevneverdig betyr at 
det bare er mindre ulemper leier 
må finne seg i. At husrommet må 
fraflyttes mens arbeidet pågår, 
kan leieren utvilsomt motsette 
seg; derimot neppe at ett av flere 
rom må tas ut av bruk under 
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arbeidet. Det må også tas hensyn 
til ulempenes varighet. 
Oppussing er ikke en saklig 
oppsigelsesgrunn. Etter lovens 
forarbeider kreves at boligen må 
rives eller ombygges på en måte 
som forutsetter at boligen er 
ubeboelig i perioden arbeidet 
pågår. 
Dersom leietakeren samtykker til 
at boligen pusses opp, eller 
boligen på grunn av rettingen av 
en mangel må fravikes slik at 
leietaker ikke kan bo der – plikter 
ikke utleier å skaffe leietaker en 
erstatningsbolig. Det leietaker 
må gjøre er å finne en 
erstatningsbolig selv. Leietaker 
må ikke betale husleie til utleier 
under denne perioden, men 
istedenfor bruke husleien til å 
betale leie på erstatningsboligen. 
Dersom erstatningsboligen 
koster mer, skal utleier dekke 
mellomlegget. 

 

17. Hvilke rettigheter har 
leietaker ved salg av boligen? 
Svar: Om utleier selger boligen 
vil leietaker, som hovedregel, 
beholde de samme 
rettighetene som avtalt 
med tidligere utleier med 
den nye eieren. Dette vil 
også som regel være tilfelle 
om eieren dør og en 
eller flere arvinger overtar 
eiendomsretten. 
Utleier står fritt til å selge 
sin leilighet. Etter eierskiftet 
er hovedregelen at den nye 
eieren trer inn i den gamle 
eieren sitt sted, og overtar 
dens rettigheter og plikter. 
Leietaker skal altså beholde 
de samme rettighetene og 
pliktene uansett hvem som 
er utleier. Leietaker kan 
som hovedregel ikke si opp 

avtalen 
som følge av eierskifte. 
Eierskiftet i seg selv 
gir ikke den nye eieren rett 
til å si opp leietaker eller 
endre leiekontrakten. Leieavtalen 
avsluttes ikke som 
følge av et salg. Leietakeren 
trenger derfor ikke å inngå 
en ny leieavtale med den nye 
utleieren. En leieavtale er 
en bindende avtale mellom 
utleier og leietaker, på lik 
linje med alle andre avtaler 
som inngås isamfunnet. 
Ny utleier 
får ingen bedre 
rettigheter enn den tidligere 
utleieren. Endringer på 
utleiersiden skal ikke føre til 
at leietaker får et dårligere 
leieforhold. 

 

18. Hvordan bør det 
dokumenteres ved utflytting? 
Svar: Ved utflytting bør leietaker 
ha gjennomgang av boligen med 
utleier. 
Utfallet av gjennomgangen 
bør skrives ned på papir. 
Det bør også tas bilder av 
boligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. I hvilke tilfeller kan utleier ha 
rett på hele eller deler av 
depositumet? 
Svar: Hvis leieboeren krever 
utbetaling av depositumet etter 
leieforholdets opphør, skal 
banken skriftlig varsle utleieren. 
Utleier har da en frist på fem 
uker fra mottakelsen av varselet 
til å dokumentere at han har reist 
sak mot leieboeren. Dette betyr 
normalt en klage til 
Husleietvistutvalget/Forliksrådet. 
Det er irrelevant om utleier 
fremsetter protester om 
utbetaling av depositumet til 
banken, det eneste som kan 
stanse utbetaling er dokumentert 
søksmål. Om utleier ikke 
dokumenterer å ha tatt ut 
søksmål skal banken utbetale 
depositumet til leieboer etter 
fristens utløp. Om utleier 
dokumenterer søksmål blir 
kontoen sperret inntil partene 
enten er enige om hvem 
depositumet skal tilfalle, eller det 
foreligger en rettskraftig 
avgjørelse. Utleier kan altså ikke 
kreve å få utbetalt depositum 
eller garanti uten å reise sak mot 
leieboeren. Partene må enes, 
eller Husleietvistutvalget må 
avgjøre, om deler eller hele 
depositumet skal utbetales til 
utleier. 

 

20. Hvem kan hjelpe leietakere 
og utleiere som står i vanskelige 
situasjoner knyttet til sine 
leieforhold? 
Svar: 
• Forbrukerrådet. 
• De ulike rettshjelptiltakene 
drevet av jusstudenter, blant 
annet JussBuss og JURK. 
• Leieboerforeningen. 
• Huseiernes Landsforbund. 

 

 

 

 



21. Hvordan kan leietakere ta 

tak i 

diskrimineringsutfordringene på 

leiemarkedet, for eksempel når 

de blir diskriminert på grunn av 

kjønn, hudfarge, etnisitet 

og/eller utenlandskklingende 

navn? 

Svar: Diskriminering er det 

samme som usaklig 

forskjellsbehandling. Ved utleie 

er det forbudt med usaklig 

forskjellsbehandling av en 

leietaker på grunn av etnisitet, 

nasjonale opprinnelse, 

avstamning, hudfarge, språk, 

seksuell orientering, kjønn, 

religion eller livssyn. 

En person som leier ut et eller 

flere rom i en bolig der de selv 

bor, og skal dele bad og kjøkken, 

står fritt til å velge hvem de vil 

leie ut til. Det er imidlertid ikke 

lov å opplyse i en utleieannonse 

at noen er uaktuelle leietakere 

på grunn av hudfarge, seksuell 

orientering, religion, nedsatt 

funksjonsevne eller andre 

diskrimineringsgrunnlag. Det kan 

være lov å skrive i annonsen at 

man søker etter et bestemt 

kjønn, for eksempel en kvinne til 

et kvinnekollektiv. 

Ved utleie av selvstendig bolig 

derimot, er det mye strengere 

regler. Du kan verken velge bort 

noen, eller skrive i en 

utleieannonse, at noen er 

uaktuelle leietakere på grunn av 

kjønn, hudfarge, seksuell 

orientering, religion, nedsatt 

funksjonsevne eller andre 

diskrimineringsgrunnlag. 

Noen opplever problemer med å 

få leie bolig når de har såkalt 

NAV-garanti eller mottar stønad 

fra NAV. Enkelte utleiere nekter å 

leie ut boliger til personer som 

mottar slik stønad. I en uttalelse 

har ombudet gitt uttrykk for at 

det er diskriminering å nekte å 

leie ut en bolig til en person som 

for eksempel mottar 

arbeidsavklaringspenger uten å 

vurdere leietakerens økonomi. 

Man kan henvende seg til 

Likestillings- og 

diskrimineringsombudet for å få 

mer informasjon og eventuelt en 

vurdering av om man har blitt 

utsatt for ulovlig diskriminering. 

Det er gratis å få råd og 

veiledning, og å få saken sin 

behandlet av ombudet. 

www.ldo.no/diskriminert/bolig/l

eie 

 

http://www.ldo.no/diskriminert/bolig/leie
http://www.ldo.no/diskriminert/bolig/leie

