
 
 
 
Til Kommunal- og distriktsdepartementet 
statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti  
v/ Anna Katharina Fonn Matre 

Oslo, 09.12.22  
  
 
 
Vedr: Husleielovutvalget  
 
Vi viser til budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV 29.11.22 og hvor det ble vedtatt:  

 
Stortinget ber regjeringen sette ned et Husleielovutvalg som går gjennom Husleieloven for å 
vurdere hvordan den kan styrke leietagernes rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og 
at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet. Utvalget settes ned våren 
2023, og en ny lov skal behandles i inneværende stortingsperiode. 
 

Leieboerforeningen er glad for verbalvedtaket som sikrer at regjeringen kan følge opp 
Hurdalsplattformens formulering om å sikre en mer forbrukerrettet husleielov. 
 
Husleielovutvalget sammensetning 
Leieboerforeningen har lenge vært tydelige på at vi trenger en ny husleielov og har hatt en sentral 
pådriverrolle for å få nedsatt et lovutvalg. Leieboerforeningen forventer at vi sikres en plass i 
lovutvalget sammen med andre interesseorganisasjonen/aktører/eksperter.  
 
Leieboerforeningen er den eneste reelle medlems- og interesseorganisasjonen for leieboere i Norge. 
Leieboerforeningen jobber bredt innenfor leiesektoren med oppgaver som juridisk rådgivning, 
advokatbistand, kursing og opplæring, medvirkningsbasert arbeid inn mot sårbare grupper, 
interessepolitisk arbeid. Vi viser også til vår samarbeidsavtale med KDD med målsetning om å styrke 
kunnskapen om leiemarkedet. 
 
I prosessen med en ny husleielov vil Leieboerforeningen involvere leieboere, samarbeidende 
organisasjoner og andre gjennom verksteder, innspillsrunder mv. Vi kan på denne måten målbære et 
bredt og nyansert brukerperspektiv inn i lovarbeidet. 
 
Husleielovutvalgets mandat 
Leieboerforeningen ber om at regjeringen gir lovutvalget et bredt mandat slik at det åpnes for å gå 
gjennom alle sider ved leielovgivningen, ikke bare enkeltstående problematiske bestemmelser. Målet 
må være å skape best mulig betingelser for en mer robust og framtidsrettet leiesektor som ivaretar 
interessene til de ulike aktørene på en god og samfunnstjenlig måte.  
 
Møte 
Leieboerforeningen ber om et snarlig møte med departementet for å drøfte denne saken. 
  
Med vennlig hilsen 
LEIEBOERFORENINGEN 

 
Lars Aasen 
daglig leder 


