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HØRING – UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL
STUDENTBOLIGER
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er bedt om å gi sin uttalelse om
utkast til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger.
FFO har kommentarer til §§ 2 og 3.
Tilføyelsen i § 2 signaliserer at det er et ønske om å redusere tilskuddet til private
studentboligstiftelser, med den forklaring at det kan være problematisk i forhold til
sikring av tilskuddet og dermed studentvelferden. Det poengteres også at det
gjennom lov og forskrift uttrykker at det primært er studentsamskipnader som skal ta
seg av studentenes behov. Nytt tredje ledd i § 3 åpner for at det gis støtte til
rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller.
FFO er skeptisk til begrensningene som legges i § 2, men støtter nytt siste ledd i § 3.
Tilskuddsordningen er viktig for de boligene som både studentsamskipnaden og
private boligstiftelser har i forhold til å innfri kravene til universell utforming i henhold
til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt den nye plan- og bygningsloven,
som trer i kraft 01.01.2010. Dette er viktig både for samskipnadene og for private
stiftelser, da begge boligformidlerne innehar en god del eldre og utdatert
bygningsmasse som ikke møter kravene til universell utforming.
I og med at dette er, så langt FFO kjenner til, den eneste offentlige
tilskuddsordningen som er øremerket studentboliger, mener FFO at det er
problematisk at tilskuddsordningen gjøres mindre tilgjengelig enn den er i dag. Å
begrense mulighetene for studentboligstiftelser å få tilskudd vil gjøre det vanskeligere
å utbedre og oppgradere studenthybelhus som drives utenom samskipnadene. Flere
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av de private stiftelsene sitter på eldre bygningsmasse som er langt fra universelt
utformet.
Med vennlig hilsen
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