
Lovvedtak 58
(2021–2022)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 229 L (2021–2022), jf. Prop. 53 L (2021–2022)

I Stortingets møte 5. april 2022 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, 
faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

I
I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres følgende
endringer:

§ 11 andre ledd nr. 4 skal lyde:
4. for leietaker i sak etter tvangsfullbyrdelsesloven

§ 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder leieta-
kerens bolig.

§ 16 andre ledd nr. 3 til 5 skal lyde:
3. saker som nevnt i § 11 annet ledd nr. 3 og 5,
4. saker etter barnebortføringskonvensjonen av

25. oktober 1980 artikkel 3 for den som har fått sitt
barn ulovlig bortført til Norge,

5. saker etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelses-
loven § 13-2 tredje ledd bokstav c for leietaker når
saken gjelder leietakerens bolig.

II
I lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler skal § 12-5
lyde:

§ 12-5 Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget er et partssammensatt tvisteløs-

ningsorgan som behandler tvister etter loven her og etter
lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie.

Husleietvistutvalget er et faglig uavhengig forvalt-
ningsorgan som ikke kan instrueres om behandlingen av
enkeltsaker eller om den faglige virksomheten for øvrig.

Husleietvistutvalget kan uten hinder av taushetsplikt
innhente opplysninger fra folkeregisteret som er nødven-
dige for utførelsen av oppgaver etter loven her og forskrif-
ter fastsatt med hjemmel i loven her.

Tvister om leie av bolig må behandles av Husleie-
tvistutvalget før de kan bringes inn for tingretten hvis
det følger av rettergangslovgivningen at behandling i
forliksrådet ellers ville vært nødvendig. Forliksrådet kan
ikke behandle tvister om leie av bolig.

Innbringelse av en sak for Husleietvistutvalget skal
likestilles med søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 5-11 første ledd annet punktum.

Departementet kan gi forskrift om Husleietvistutvalget.

III
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De

enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.
2. For tvister om leie av bolig som er brakt inn for for-

liksrådet før 1. september 2021, gjelder husleielo-
ven § 12-5 andre ledd slik bestemmelsen lød før
ikrafttredelsen av del II i loven her.

Masud Gharahkhani
president
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