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HØRING -  Forslag til endringer i Husleieloven

Velferdstinget i Trondheim (VT) vil benytte seg av muligheten til å svare på høringen, og
overleverer herved vår høringsuttalelse til ny husleielov.

Velferdstinget er et studentpolitisk organ som ivaretar studentenes interesser opp i mot
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og generelt arbeider for at studentene i Trondheim
skal ha gode velferdstilbud. Velferdstinget representerer 30.000 av studentene i Trondheim.

§ 3.5 Håndtering av depositum

Samski nadenes s esielle stillin

De fleste samskipnadene i landet har operert med en felles depositumskonto hvor bare utleier
har disposisjonsrett. I Høringsutkastet foreslår Departementet at det skal gå klart frem av
loven at det skal etableres en egen konto for hvert leieforhold. En slik endring vil medføre
praktiske så vel som økonomiske ulemper for studentsamskipnadene og dermed studentene.
Eksempelvis vil dette for Studentsamskipnaden i Oslo bety 1-2 årsverk ekstra kun for å
administrere dette.

Studentsamskipnadene er studentenes egen organisasjon, og har ikke som mål å gå med
overskudd, men å produsere mest mulig studentvelferd. Felles depositumskonto vil ikke
svekke leietakerens sikkerhet til sitt deponerte beløp, men gi leietakeren/studentene bedre
vilkår ved at han ikke trenger å betale for unødvendig administrasjon og unødvendige gebyrer
i form av økt husleie. Dette vil gi ekstra press på en allerede sårbar studentøkonomi, og
Velferdstinget i Trondheim mener dette vil være svært uheldig.

De samme argumentene som gir samskipnadene unntak fra bestemmelsen om at renter på
depositum skal tilfalle leietaker (jfr I Ot.prp. Nr 82, 1997-98) bør kunne benyttes for å gi
samskipnadene unntak fra regelen om å opprette særskilte depositumskontoer for hver enkelt
leietaker.

Departementet foreslår i Høringsuttalelsen at samskipnadene kan kreve renten av innbetalt
depositum. Dette unntaket mister sin kraft hvis også samskipnadene må opprette flere tusen
separate konti.

Samskipnadene har stor turnover i kundemassen. Studentsamskipnaden i Trondheim har de
siste 4 årene hatt et gjennomsnitt på 2428 utflyttinger hvert år. Gebyrkostnadene i forbindelse
med opprettelse av disse kontiene vil lastet over på leietaker i form av økt husleie.



Samski nadens rolle i orbindelse med internas'onale studenter

Studentboliger er fra statens side et utdanningspolitisk virkemiddel og internasjonale
studenter er et satsningsområde. Mange av de internasjonale studentene må ha boliggaranti
grunnet visumplikten og utdanningsinstitusjonene er avhengig av at samskipnadene tilbyr
bolig til internasjonale studenter.

Det vil bli svært krevende/kostnadsdrivende for studentene at studentsamskipnadene skal
forholde seg til rutiner om å opprette egen depositumskonto for hver internasjonale student.
Depositum skal stå som en sikkerhet for økonomiske forpliktelser gjennom hele leieforholdet,
men på grunn av byråkratiske regler kan ingen internasjonale studenter opprette en slik
depositumskonto ved innreise. For å opprette depositumskonto i en bank/finansinstitusjon må
studenten ha mottatt sitt norske personnummer, en tidkrevende prosess som ikke alle
studenter velger å gå igjennom. Det vil også være svært vanskelig for samskipnadene å kreve
inn utestående fordringer fra utlandet, så sikkerheten depositumet gir er derfor svært viktig.

Velferdstinget i Trondheim mener et krav om særskilt depositumskonto for hvert enkelt
leieforhold vil negative økonomiske konsekvenser for studentene, og i tillegg være et
unødvendig hinder for internasjonale studenter som kommer til et nytt land, og ber derfor om
at samskipnadene får et unntak i loven som gjør det mulig å fortsette praksisen med en felles
depositumskonto for alle leietakere.

Velferdstinget i Trondheim vil understreke at vi er positive til at lovverket gjennomgås med
tanke på å styrke leietakeres rettigheter og at det er viktig at man også sikrer enkeltstudenters
rettigheter overfor samskipnadene som utleiere. Dette må dog balanseres med at
studentsamskipnadene er unike organisasjoner, i det henseendet at de er brukereide og
brukerstyrte, og at merkostnadene ved økt byråkrati i sin helhet vil måtte tas av studentene.
Velferdstinget i Trondheim vil derfor be om at samskipnadenes særsituasjon tas med i
betraktning når loven nå skal endres og at det vurderes å unnta studentsamskipnadene fra
bestemmelser som i særlig grad vil ramme organisasjonene økonomisk.

Dette er Velferdstinget i Trondheim sine synspunkter på "Høring - forslag til endringer
husleieloven".

Med vennlig hilsen

Velferdstinget i Trondheim
v/Ingjerd Lindeland
Nestleder


