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Økt opptak av startlånsmidler fra Husbanken 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar at det det søkes om ekstra startlånsmidler fra Husbanken med         

kr. 10 000 000,- 
2. Under forutsetning av at Husbanken innvilger søknaden justeres investeringsbudsjettet med 

det beløp Husbanken gir tilsagn på. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Husbanken ad økning av ramme for startlån Ja 
 
 

Oppsummering 
Det er økt behov for startlån, både på grunn av flere søkere og at startlån i større grad en tidligere 
må benyttes som full finansiering av boligen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.  
 
Startlån er en mulighet for de som ellers har vanskeligheter med å få oppfylt sin boligdrøm og  
målgruppen for startlån er: 
• De som har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og dette må ha vart over lengre tid. 
• De må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene de har når alle nødvendige 

utgifter til livsopphold er dekket. 
• For å få lån må de kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nok igjen til andre nødvendige 

utgifter. 
• Er det barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, skal kommunen 

også ta hensyn til dette i vurderingen. 
 
Startlån kan gis til: 
• kjøp 
• utbedring og tilpasning 
• oppføring av ny bolig 
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• refinansiering til personer som har problemer med å betale boutgiftene men hvor startlån kan 
medføre at de fortsatt kan å bo i boligen sin. 

 
Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 
Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir 
grunnfinansiering.  
 
Søknader om startlån og tilskudd fra privatpersoner registreres og behandles i det digitale 
saksbehandlingsverktøyet Startskudd. Lånet kan gis til konkret bolig eller som forhåndsgodkjenning.  
 
Gran kommune hadde pr. 31.12.2019 totalt 90,2 mill. kr. i lån fra Husbanken for videre utlån som 
startlån til personer i Gran. For alle lån i fra Husbanken gjelder «Forskrift om lån fra Husbanken».  
Ved startlån tar kommunen sikkerhet med pant i den aktuelle bolig. Kommunen har ansvar for 25% 
av restgjelden før salg og må ta et eventuelt tap inntil denne andelen av lånet dersom salg ikke gir 
full dekning. I Gran kommune har vi et relativt stabilt og lavt prisnivå på boliger som medfører at 
risikoen for tap er liten. 
 
Kommunens låneramme i 2020 er på kr. 15 000 000,-. I tillegg kommer ubrukte lånemidler fra 2019 
som også kan benyttes. Vedtak i kommunestyre sak 22-20 om rebudsjettering overførte til 2020 
kr. 1 140 000,-.  Hittil i år er det utbetalt, eller gitt forhåndsgodkjenning på 8 utlån, på til sammen i 
underkant av 15 mill. kr. Gjenstående ramme er med det på ca. 1,2 mill. kr.  
 
I løpet av 2019 mottok kommunen totalt 91 søknader om startlån, mens det så langt i år har kommet 
inn 73 søknader, hvorav 4 foreløpig ikke er ferdig behandlet. 
 
Husbanken har mottatt en ekstrabevilgning på fem milliarder kroner fra Stortinget, som blant annet 
er satt av til startlån. Det er derfor en særskilt mulighet for kommunene å søke startlånmidler 
fremover.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forskrift om lån fra Husbanken 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 
Økonomi 
Økt låneopptak fra Husbanken av startlånsmidler medfører at investeringsbudsjett for prosjekt 674 
Startlån øker tilsvarende. 
 
Bemanning 
Intet særskilt 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det synes som det i hele år har vært en økning av personer som ønsker startlån. Vi erfarer at flere 
søker startlån som følge av økonomiske utfordringer, i form av manglende muligheter for finansiering 
og behov for refinansiering, blant annet etter endrede familieforhold. 
Koronakrisen har ytterligere ført at personer har blitt permittert eller mistet jobbene sine, og det er 
grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. 
 
Retningslinjene for startlån gir mulighet for full finansiering og det betyr at de som får innvilget 
startlån, får en større andel av kommunens ramme, og med det er det færre som vil få. 
 
Barnefamilier, familier og personer i lavinntektsgrupper, personer med lavt utdanningsnivå, 
liten/utdatert formalkompetanse og ensidig arbeidserfaring, alle som befant seg i randsonen/var en 
del av utenforskapet før koronakrisen. Rådmannen legger til grunn at disse gruppene er ekstra 
sårbare i og etter koronakrisen. Disse og flere har mistet inntektsgrunnlaget sitt og vil kunne få 
utfordringer med å betjene boliglån og annen gjeld fremover. 
 
Kommunen har hovedansvar for sosiale tjenester. Bolig er et av flere tiltak som er av avgjørende 
betydning for å bedre levekårene og i innsatsen mot fattigdom. Det er viktig for barn her og nå - men 
også for å forhindre at dårlige levekår går i arv. Det må være et mål at flest mulig skal få hjelp til å 
beholde boligen sin. 
 
Det er derfor viktig at kommunen har muligheter for å imøtekomme økt behov for startlån og at 
eventuelle søknader kan imøtekommes der det er et reelt behov og vilkårene ellers er oppfylt. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunen søker om ekstra startlånsmidler fra Husbanken på kr 
10.000.000,-  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Intet særskilt 
 

 
Dato: 26. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


