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SAMMENDRAG: 
Det er for tiden stor etterspørsel etter startlån, og lånerammen er begrenset. Det 
innebærer at det må prioriteres strengt blant de søkerne som er i målgruppen for 
startlånsordningen.  
 
For å ha mulighet til å benytte startlån som et boligpolitisk virkemiddel i hele 2019, 
foreslås det å øke lånerammen for startlån i 2019 med inntil 6 mill. kr. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Startlån er et boligsosialt virkemiddel som skal sikre at flere personer/familier vil kunne få 
mulighet til å eie egen bolig. Husbanken låner ut startlånsmidler til kommunene, og 
kommunene forestår saksbehandlingen av lånesøknaden.  
 
Startlån er ikke en rettighet en innbygger har, men en mulighet, i den grad kommunen har 
tilgjengelige lånemidler for utlån. Kommunen må foreta en prioritering innenfor tilgjengelig 
utlånsramme, slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først. 
 
Husbanken sier noe om hvem som skal prioriteres ved tildeling av startlån: 
- Personer/familier med varig lav inntekt. 
- Enslige forsørgere. 
- Flyktninger. 
 
Til tross for at lån skal gis til personer/familier med varig lav inntekt, er det likevel et krav om 
at gjelden skal kunne betjenes av søker i tillegg til ordinære utgifter. Dersom lånesøker ikke har 
betalingsevne, har kommunen en plikt til å avslå søknaden om startlån. 
 
Det er også forutsatt i startlånsordningen at det er nøktern boligstandard som det skal kunne 
gis lån til, og søker må dokumentere at vedkommende ikke får lån i bank/låneinstitusjon. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Husbanken får årlig fastsatt en utlånsramme i forbindelse med at statsbudsjettet blir vedtatt. I 
tildelingsbrevet som kommunen fikk tidligere i år, ble det opplyst at det var ledige utlånsmidler 
etter at første tildeling ble gitt. Husbanken har antydet at vi på nåværende tidspunkt kan regne 
med å få mer midler til startlån i inneværende år. Det vil kunne innvilges etter søknad. 
 
I 2019 er det tilgjengelige utlånsmidler for Gausdal tilsvarende nær 11,4 mill. kr. Det har i 
2018 og hittil i 2019 vært en svært stor etterspørsel etter startlån. Av den resterende 
lånerammen fra 2018 og ny låneramme i 2019, er det nå kun 2,4 mill. kr tilgjengelig til nye 
utlån. Dette framkommer slik: 
 
Utlånsmidler mottatt i 2019 8 000 000 kr 
Overført ubrukte lånemidler fra 2018 3 398 579 kr 
Sum midler til utlån 2019 11 398 579 kr 
Utbetalte lån og forhåndsgodkjenninger på utlån 8 963 540 kr 
Rest utlånsmidler til disposisjon i 2019 per 30.04.2019 2 435 039 kr 
 
 
Det har vært og må være, en svært streng prioritering av hvem som får innvilget startlån i 
2019. Flere avslag på lån er gitt og vil måtte gis til personer/familier som er i 
prioriteringsgruppen for lån ettersom det ikke er tilstrekkelig med midler til alle.  
 
Som følge av begrensede midler, prioriteres de søkere som anses å ha størst behov.  
 
I perioden har det vært 54 vedtak, men i noen tilfeller er det flere vedtak for en søker. Det er i 
perioden utbetalt 11 lån, 21 søknader er avslått, enkelte søknader er trukket av søker og det er 
6 forhåndsgodkjenninger og 9 søknader som er under arbeid. 
 
I kategorien med avslåtte søknader, inngår søknader der søker mangler betjeningsevne, og 
søknader der søker er i målgruppen, men ikke har nådd opp i prioriteringen. Det er også noen 
som ikke er å anse å være i målgruppen. 
 
Når en søker får innvilget sin søknad om startlån, er dette i første rekke en 
forhåndsgodkjenning om startlån. Forhåndsgodkjenningen varer i utgangspunktet i 3 måneder. 
Det kan ta noe lenger tid før søker finner en bolig som er innenfor gitt låneramme og til 
huskjøpet er i orden. Det vil da kunne være hensiktsmessig å forlenge forhåndsgodkjenningen 
med ytterligere 3 måneder. 
  
 
VURDERING: 
Dersom det er ønskelig å benytte startlån aktivt som et boligsosialt tiltak i hele 2019, vil 
kommunen måtte øke lånerammen til startlån i 2019.  
 
Hvor mye bør lånerammen økes med?  



  
 
 

  
 
 

 

Vi antar at noe av de forhåndsgodkjente midlene til startlån ikke vil ende opp i planlagt 
boligkjøp, og midlene vil bli tilbakeført til disponibel utlånrsramme. Det vil kunne skje der 
vedtak ikke lengre er hensiktsmessig eller rimelig å forlenge.  
 
Flere av de søknadene som nå ligger til behandling, samt noen av de søknadene der det per i 
dag er gitt avslag, vil kunne bli innfridd om lånerammen var noe høyere. I tillegg må det ventes 
at det vil komme inn jevnt med søknader også resten av året. 
 
Ut fra en samlet vurdering, mener administrasjonen at det er grunnlag for å øke årets 
låneramme til utlån av startlån med 6 mill. kr, og det foreslås derfor at kommunestyret 
godkjenner tilsvarende låneopptak i Husbanken. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Det godkjennes økt låneopptak til startlån i 2019 med 6 mill. kr. Dette under forutsetning av at 
det er tilgjengelige utlånsmidler i Husbanken. 
 
Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 33/19 den 14.05.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Det godkjennes økt låneopptak til startlån i 2019 med 6 mill. kr. Dette under forutsetning av at 
det er tilgjengelige utlånsmidler i Husbanken. 
 
Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. 


