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Avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter  
Fastsatt av Stortingets presidentskap 18 april .2013  

 

 
Avtale er inngått mellom Stortinget administrasjon   
 
og representant  _________________________________________ 
 
 

1. Disponering av pendlerbolig 
Leiligheten er tildelt i henhold til Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger, og 
skal dekke ditt behov for bolig som utenbys stortingsrepresentant i den perioden du er valgt 
inn på Stortinget. Det er en forutsetning at boligen benyttes av deg (og din husstand), og at 
den ikke benyttes av/lånes ut til andre i ditt fravær. Leiligheten må ikke fremleies. 
 
Du må årlig gi opplysninger til administrasjonen om hvem som bor i leiligheten. Størrelsen 
på din husstand er veiledende for hvor stor leilighet som tildeles. Du kan derfor pålegges å 
flytte til en mindre leilighet dersom husstandens størrelse blir redusert i løpet av perioden.  
 

2. Husleie og løpende utgifter 
Boligen stilles kostnadsfritt til disposisjon for deg, ferdig møblert inkludert  strøm, oppvar-
ming, trappe- og gangvask, måking, strøing. Utgifter til telefon, internett og tv-signaler dek-
kes, men ikke NRKs TV-lisens. 
 

3. Leilighetens standard og utrustning 
Leiligheten skal ha rimelig god standard og være fullt møblert. Det er installert fibernett med 
IP-telefoni og tv-signaler i alle leiligheter.  
 
Innbo som følger med leiligheten må ikke fjernes uten administrasjonens samtykke. Utgifter 
til slik flytting må du selv dekke. Bygningsmessige ominnredninger, forandringer mm. i leilig-
heten, herunder flytting av inventar mellom leiligheter, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra 
administrasjonen (f.eks. e-post). Administrasjonen kan gjøre samtykket betinget av at instal-
lasjonene skal fjernes ved leietidens utløp, eventuelt at du skal bekoste fjerningen. Du kan 
bli bedt om å signere en inventaroversikt. 
 
Du må selv holde dyne, pute, sengetøy, kjøkkenutstyr, radio, TV etc. 
 
Postkasser og boder skal kun låses med låser utlevert av administrasjonen. 
 

4. Skade, vedlikehold og renhold 
Stortinget er selvassurandør for leiligheten og det utstyr og inventar som følger med. Admi-
nistrasjonen skal til enhver tid sørge for et forsvarlig indre og ytre vedlikehold. Kontakt ser-
vicesenteret, jf. punkt 8., ved behov for vedlikehold (feil, mangler, oppussingsbehov) og 
andre spørsmål om pendlerboligen. Utenfor servicesenterets åpningstid skal skader og tru-
ende skader umiddelbart meldes til vaktsentralen. 
 
Hvert annet år tilbys det hovedrengjøring av leiligheten.  
 
Leiligheten må brukes på forsvarlig måte og for øvrig i samsvar med denne avtalen. Du plik-
ter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at disse blir overholdt av husstanden og 
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andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten må ikke benyttes på en måte som sjenerer 
andre. Leiligheten skal holdes oppvarmet når det er fare for frost.  
 
Du må selv forsikre private eiendeler/innbo. Du er ansvarlig for skade på leiligheten og in-
ventar utover det som skyldes slit og elde eller som dekkes av en vanlig husleie-
/innboforsikring. Du er ansvarlig for innvendig renhold og enkelt vedlikehold (skifte lyspærer, 
tømme lofilter o.l.). 
 
Det er ikke anledning til å foreta oppussing uten samtykke fra administrasjonen.   
 
Stortinget kan kreve erstatning av deg for eventuelle skader og mangler som du er ansvarlig 
for etter denne avtalen. 
 

5. Tilgang til leiligheten 
Tilgang til leiligheten i forbindelse med vedlikehold, renhold mm. skal bare finne sted etter 
forutgående avtale med deg. Unntak fra denne varslingsplikten er tilgang i forbindelse med  
nødlignende situasjoner som vannskade, brann eller lignende. I tillegg skal administrasjonen 
gis adgang til leiligheten, en til to ganger per periode, i forbindelse med tilsynsbefaringer. En 
slik befaring skal varsles i god tid av administrasjonen.  
 

6. Periode for disponering av leiligheten 
Leiligheten disponeres til du fratrer stortingsvervet, du pålegges å flytte til annen leilighet, jf. 
punkt 1, eller du sier opp avtalen. 
 
Hvis det er klart at du ikke fortsetter stortingsvervet etter valget (tar ikke gjenvalg) plikter du, 
og andre som måtte bebo leiligheten, å fraflytte leiligheten uten oppsigelse senest innen 1. 
september i valgåret.  
 
Ved stortingsvervets opphør plikter du, og andre som måtte bebo leiligheten, å fraflytte lei-
ligheten uten oppsigelse senest en uke etter valgdato.  
 
Dersom stortingsrelaterte oppgaver tilsier at du må være i Oslo etter utflytting, vil du få tilbud 
om hotellrom. Du kan søke om utsatt utflyttingsdato. Søknaden må begrunnes og avgjøres 
av Stortingets direktør. 
 

7. Fraflytting 
Ved utflytting skal leilighet, boder, loft, garasje og fellesarealer være ryddet for private eien-
deler. Dersom dette ikke er foretatt vil administrasjonen rydde og kassere gjensatte gjen-
stander. Alle nøkler og garasjeåpnere skal leveres tilbake til servicesenteret. Renhold ved 
flytting besørges av administrasjonen.  

 

8. Kontaktinformasjon 
Spørsmål vedrørende pendlerboligen rettes til: 
I åpningstiden: servicesenteret, tlf 2331 3761, postmottak.servicesenter@stortinget.no  
Utenom åpningstid: vaktsentralen, tlf 2331 3286.  
 
 
Oslo, den 

 
 
 
__________________________________   __________________________________ 

For Stortingets administrasjon    Stortingsrepresentant 

mailto:postmottak.servicesenter@stortinget.no

