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ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 
 
Styrke en sosial boligpolitikk ved økt tilbud av utleieboliger til kostpris 
 
Arbeiderpartiet vil ta et nasjonalt initiativ for å få etablert en økende andel 
innskuddsfrie utleieboliger basert på kostnadsleie og dermed utvikle et ikke-
kommersielt boligmarked. Det skal i de større byene sikres et større tilbud av 
kommunale utleieboliger og det skal være forbud mot utbytte på slike boliger.  
 
Begrunnelse:  
I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut som det landet hvor skatteregler, 
manglende eiendomsskatt og subsidier entydig prioriterer eiendomsbesitterne. 
Eierlinjen som har preget boligpolitikken i mange år gjennom andelsleiligheter i 
borettslag og privat boligbygging har riktignok på mange måter fungert bra og gjort 
oss til en nasjon av selveiere.  Men det er en illusjon å tro at alle kan bli eiere. Unge i 
etableringsfasen og tilflyttere til byene vil i stor grad ikke ha råd til å kjøpe egen bolig. 
I store deler av landet vil ’gjengs leie’ eller markedsleie ikke være svært forskjellig 
fra ’kostnadsleie’. Men i byområdene gir markedsleie og markedspris ofte en urimelig 
profitt til eiendomsbesitterne. LO i Oslo har stilt opp følgende viktige krav: ’Gjennom 
bygging av kommunale utleieboliger til kostpris vil LO utvikle et ikkekommersielt 
boligmarked’. Ved en større andel boliger med ’kostnadsleie’ i stedet for markedsleie 
blir det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet og prisene i  
spekulantmarkedet dempes. Det må tilbys en større andel kommunalt eide boliger og 
boligbyggelagene kan også få ansvar for å bygge og drifte utleieboliger. Den 
bebudede stortingsmelding om boligpolitikken må gi klare løsninger på dette 
boligproblemet, som først og fremst er et økende problem i storbyene. Vi viser til at 
Oslo og Bergen kommune beregner å innkassere utbytte fra de kommunale boligene, 
mens Trondheim sørger for at pengene blir benyttet til forbedring av det kommunale 
boligtilbudet. 
 
Vi refererer til NOU 2011: 15 ‘Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden’ og 
den stortingsmelding om boligpolitikk som er forventet i 2012. 
 
Styret i Årstad Arbeidersamfunn sluttet seg enstemmig til forslaget på møte 11.1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


