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REFERAT FRA MØTE FOR KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSER – 21. AUGUST 2019, 

PÅ GARDERMOENM, KL. 12.00 – 15.00  
 

Stiftelsesforeningen har tatt et initiativ for å samle kommunale boligstiftelser i en gruppe som utad 

kan representere denne gruppen av stiftelser. Det ble avholdt et møte på Gardermoen, onsdag 21. 

august 2019, hvor 9 boligstiftelser var tilstede. 3 stiftelser måtte melde forfall. 

Tema for diskusjon i møtet 21. august var: 

 

Stiftelsesforeningen har sett et behov for at boligstiftelser og særlig kommunale boligstiftelser får et 

fora hvor de kan møtes og diskutere rammevilkår og felles utfordringer. Stiftelsesforeningen kan tilby 

å være en slik arena.  

 

Kommunale boligstiftelser har naturligvis et nært forhold til kommunen som opprettet dem, men det 

er også en problematiske side i forhold til stiftelsenes uavhengighet. Særlig styrets ansvar etter lov om 

stiftelser. Det bør antageligvis utarbeides guidelines (Corporate Governance) for hvordan ansvar og 

samarbeid skal organiseres mellom en oppretterkommune og boligstiftelse. Flere av dere har sikkert 

utarbeidet et slikt rammeverk allerede, men det er hensiktsmessig å lage en standard for kommunale 

boligstiftelser som kommuner og ikke minst KS må forholde seg til.   

 

Det er antagelig også hensiktsmessig å organisere seg som en gruppe i forhold til offentlige 

tilskuddsordninger og Husbanken. Det å fremstå som en gruppe overfor offentlig myndigheter har 

større effekt enn at en boligstiftelse tar opp en problemstilling med et departement. Det er også slik at 

kommunene har KS som sitt felles talerør.  

 

KS har som kjent, i forbindelse med arbeidene knyttet til ny stiftelseslov, kontaktet 

Næringsdepartementet og bedt om en lovendring som gjør at kommunale boligstiftelser kan avvikles 

og verdiene tilbakeføres til kommunen. Dette er et meget problematisk forslag som bryter drastisk med 

stiftelsesinstituttet, som sier at oppretter aldri kan kreve tilbake formuesverdier fra en stiftelse som er 

opprettet. Åpner departementet for en slik løsning vil det åpne for at også andre grupper opprettere 

vil kunne kreve avvikling og tilbakeføring av verdier. Stiftelsesforeningen er sterkt imot en slik 

lovhjemmel.   

 

Deltagere på møtet: 

Frode Kulien, Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand Kommune Stiftelse for utleieboliger  

Tormund Ledang Husøy, Boligstiftelsen i Trondheim 

Harald Bjørlykke, Boligstiftelsen i Trondheim 

Frank Eriksen, Stiftelsen Vadsø Utleieboliger 

Anita Kaaby, Stiftelsen Bolig Bygg (SBB), Sør-Varanger 

Ketil Strand, Fjell Bustadstifting 

Gunnar Sulen, Fjell Bustadstifting  

Rudi Larsen, Porsanger Boligstiftelse  
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Kirstin Leiros, Narvik Boligstiftelse 

Geir Hagerud, Kongsvinger Boligstiftelse 

Christian Kaspersen, Bodø kommunale boligstiftelse  

Bjørn O. Øiulfstad, Stiftelsesforeningen  

 

Meldte forfall til møtet: 

Morten Korslund, Gjøvik Boligstiftelse 

Kjell Iver Suhr, Stiftelsen Utleieboliger i Alta 

Bjarte Bjørkavåg, Nausthaugen Bustadstifting 

 

Møtets konklusjoner: 

 

Deltagerne, som representerer boligstiftelser opprettet av kommuner, ble enige om å etablere en 

gruppe under navnet «Boligstiftelser», som en felles plattform for ivaretagelse av interessene til 

kommunale boligstiftelser.  

 

Deltagerne så flere områder hvor Boligstiftelser kan ha en oppgave:   

 

• Få frem en beskrivelse av rollen boligstiftelser har i samspillet med kommunene om å løse 

boligsituasjonen for vanskeligstilte innbyggere. Kompetanse og effektiv ressursbruk.  

 

• Utarbeide gode argumenter for hvorfor boligstiftelser kan bidra til å løse kommunenes 

utfordringer når det gjelder å drift, finansiering og forvaltning av utleieboliger og 

omsorgsboliger.  

 

• Bidra til å utvikle maler for driftsavtaler o.l. mellom stiftelse og kommune, herunder se 

nærmere på den juridiske grensen mellom kommunene og boligstiftelser.   

 

• Felles tilnærming for håndtering av inntektsskatt og eiendomsskatt. 

 

• Avklare hvordan lov om offentlige anskaffelser påvirker boligstiftelser. 

 

• Ta tak i problemstillinger rundt boligstiftelser og forholdet til  kommuner og Husbanken 

(Tilskuddsordninger).  

 

• Se nærmere på mva-kompensasjon og boligstiftelser. 

 

• Utarbeide en respons på forslaget fra Kommunenes Sentralforbund om å innføre en 

bestemmelse i lov om stiftelser som åpner for å kunne avvikle boligstiftelsene og tilbakeføre 

verdiene til kommunen.  

 

Beslutninger - praktiske spørsmål 

Det ble besluttet å etablere en elektronisk plattform for kommunikasjon mellom deltagere i gruppen 

og utveksling av dokumenter.  

Det er ønskelig å avholde en konferanse på Gardermoen for boligstiftelser i første halvår 2020.  
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Det skal arbeides med å få flere boligstiftelser med som deltagere i Boligstiftelser. 

Administrasjon: 

Gruppen valgte et arbeidsutvalg (AU) bestående av: Geir Hagerud, Kongsvinger Boligstiftelse, Kirstin 

Leiros, Narvik Boligstiftelse og Harald Bjørlykke, Boligstiftelsen i Trondheim. Stiftelsesforeningen vil ha 

rollen som sekretariat og pådriver i prosjektet.  

Stiftelsesforeningen tar initiativ til et telefonmøte for AU i september. 

 

Referent: Bjørn O. Øiulfstad, Stiftelsesforeningen 

21. august 2019 

 


