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Til mottaker 

Høringsuttalelse om Ny boligsosial lov 

 
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 24.03.2021 sak 76/21 og fattet følgende 
vedtak:  

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Ny boligsosial lov slik den framkommer av 
byrådets forslag. 

 
2. Bystyret ber om at den nye loven skal være i tråd med FN-konvensjonen om rettar til 

menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). 
 
Merknad 
Bystyret mener at arbeidet for gode støtteordninger til personer med ulike 
funksjonsnedsettelser/vanskeligstilte må intensiveres, slik at det gis mulighet for å eie egen 
bolig. 
 
 
 
Bergen bystyres behandling 
Følgende representanter tok ordet: 
Hilde Onarheim (H), Torunn Beate Remme (FNB), Diane Alexandra Berbain (SV),  
Sofie Marhaug (R), Håkon Pettersen (KrF) og Rolf Erik Scott (UAV). 
 
Forslag fremsatt i bystyret: 
Diane Alexandra Berbain (SV) fremsatte på vegne av SV følgende tilleggsforslag i fire punkt:  
 
1. «Bystyret mener retten til bolig bør lovfestes. Kommunene skal forpliktes til å skaffe bolig, 

ikke bare medvirke til det. 
 
Bystyret viser blant annet til artikkel 11 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter som slår fast at bolig er en menneskerett. Den europeiske sosialpakt 
sier også at innbyggerne skal ha rett til en bolig med tilstrekkelig standard til en rimelig 
pris. 

 
2. Arbeidet med å utrede en tredje boligsektor og boligkooperative modeller bør startes 

umiddelbart. 
 
3. Bergen bystyre slutter seg til Leieboerforeningen sitt høringsinnspill og anbefaler at den 

innarbeides i lovforslaget.  
 
4. Bystyret ber om at den nye loven skal være i tråd med FN-konvensjonen om rettar til 

menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD).» 
 
Sofie Marhaug (R) fremsatte på vegne av R følgende tilleggsforslag:  
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«Selv om høringen ikke omhandler bostøtteordningen, vil bystyret fremheve en særlig 
utfordring mellom kommune og stat for en sosial boligpolitikk: Bruken av såkalt «gjengs leie», 
det vil si markedspris, er med å drive opp prisene på leiemarkedet. Bostøtten tilpasses langt 
på vei disse utgiftene, og dermed blir det gunstig for kommunene å drive opp leieprisene. 
Bystyret ønsker å stanse denne utviklingen og mener dette bør tas høyde for i det 
boligsosiale arbeidet.» 
 
Merknader fremsatt i bystyret: 
Torunn Beate Remme (FNB) fremsatte på vegne av FNB følgende merknad:  
 
«Bystyret anmoder byrådet om å ta hensyn til fremkommelighet og samferdselstilbud rundt 
boliger, fordi fornuftig og enkel ferdsel bidrar til å minke ulikheter, øker deltakelse, øker 
selvstendighet og bedrer levekårene/mulighetene for vanskeligstilte.» 
 
Rolf Erik Scott (UAV) fremsatte følgende merknad:  
I forhold til Bergen kommune sin merknad angående § 3-2, 6 B om tydeliggjøring av 
«personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring av støttekontakt». Et av de 
store problemene med integrering av en del mennesker i bolig er at de som driver bolighjelp 
har lite kunnskap om forskjellen mellom bolig og hjem, og hvordan de som flytter inn i bolig 
skal gjøre boligen om til et hjem.  
§ 3-2,6 B, bør spesifisere at assistanse må inkludere hjelp med å gjøre en bolig om til et 
hjem. 
 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
Tilleggsforslag punkt 1-3 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), fikk 10 stemmer 
(SV+R+UAV(TBS)), og var dermed falt.  
 
Tilleggsforslag punkt 4 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), ble vedtatt med 43 
stemmer (A+FNB+MDG+SV+R+V+KrF+UAV(TBS)). 
 
Tilleggsforslag fra R, fremsatt av Sofie Marhaug (R), fikk 4 stemmer (R+UAV(TS)), og var 
dermed falt. 
 
Merknad fra innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
Merknad fra FNB, fremsatt av Torunn Beate Remme (FNB), fikk 13 stemmer 
(FNB+R+UAV(RS/PJ)), og var dermed falt. 
 
Merknad fra Rolf Erik Scott (UAV), fikk 11 stemmer (FNB+UAV(TA/RS/PJ)), og var dermed 
falt. 
 
 

Utvalg for helse og sosial behandlet saken i møtet 10.03.2021 sak 30/21 og 
fattet følgende vedtak:  
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Ny boligsosial lov slik den framkommer av 
byrådets forslag. 
 
Merknad: 
Bystyret mener at arbeidet for gode støtteordninger til personer med ulike 
funksjonsnedsettelser/vanskeligstilte må intensiveres, slik at det gis mulighet for å eie egen 
bolig. 
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Byrådet behandlet saken i møtet 25.02.2021 sak 67/21  
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Ny boligsosial lov slik den framkommer av 
byrådets forslag. 
 
 
 
Bystyrets kontor, 25.03.2021 
 
 
Andreas Graue Berg 
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