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Krever en kvart milliard til heis  

1.000 nye heiser må installeres i løpet av 2009, slik at folk slipper å flytte fra leiligheter 

som har vært hjemmene dere i 30-40 år. 

TOR SANDBERG 23. oktober 2008, 21:22  

Det krever Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon (FFO), som vil 

at Stortinget skal bevilge 250 

millioner kroner til formålet. 

– Når vi om få dager møter 

Stortingets kommunal- og 

regionalkomité, vil vi ta opp 

denne saken, varsler 

assisterende generalsekretær 

Jarl Ovesen. 

Stanses av loven 

Torsdag skrev Dagsavisen at 

boligbyggelaget Usbl ønsker en 

endring av borettslagsloven slik at det blir vanskeligere å stanse forslag om montering av heis. 

– I dag kreves det to tredels flertall i generalforsamlingen i det enkelte borettslag, for å få 

installert heis. Dette har gitt en del uheldige utslag, hvor folk som bor i første og andre etasje 

har tenkt kortsiktig og sagt nei til heis, for å unngå høyere husleie, påpekte administrerende 

direktør Geir-Ove Skogø. 

Nå omfavner FFO forslaget. 

– Som Norges største brukerorganisasjon gir FFO sin fulle støtte til kravet fra Usbl om at 

borettslagsloven endres. Mange av våre 320.000 medlemmer opplever altfor ofte at man med 

denne regelen kan hindre nødvendig installasjon av heis for eldre og funksjonshemmede, med 

det resultat at beboere ufrivillig må flytte fra leiligheter de har bodd i i 30-40 år. Denne 

motviljen oppleves av mange som regelrett diskriminering, sier Ovesen. 

– I tråd med ny lov 

Økt tilgjengelighet i eksisterende boligblokker er et sentralt element i arbeidet for et mer 

tilgjengelig samfunn, både for funksjonshemmede, eldre og barnefamilier, mener Ovesen. 

– I tillegg vil den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for funksjonshemmede tre i 

Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i FFO. Foto: Vidar Ruud/ANB  
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kraft fra 1. januar neste år. Denne nye loven har som mål å hindre barrierer og diskriminering 

av funksjonshemmede, påpeker han. 

Han forventer dermed lydhøre politikere under møtet med Stortingets kommunal- og 

regionalkomité. 

En eventuell bevilgning av penger til montering av heis, vil for øvrig innebære en gjeninnføring 

av en tidligere ordning av samme art. 

6.000 leiligheter 

– Vi vil foreslå at tilskuddet forbeholdes borettslag som opprinnelig ble finansiert av 

Husbanken, fordi vi ønsker å målrette tilskuddet til boligblokker og områder hvor beboerne 

har begrensede muligheter til å påta seg større økonomiske forpliktelser, sier Ovesen. 

– Hvor mange vil kunne nyte godt av 1.000 nye heiser?  

– Dette vil gjøre minst 6.000 leiligheter tilgjengelige, svarer Ovesen. 

Venstre vurderer nå å støtte kravene om en endring av borettslagsloven. 

– Hvis dette kan bidra til å framskynde tilrettelegging og universell utforming, så skal vi 

vurdere dette. Vi må bare være sikre på eventuelle andre konsekvenser av en slik lovendring, 

sier nestleder Ola Elvestuen. 
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