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Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 

 
Saksbehandler: Janicke Lygren-Runde Saksnr.: 20/02761-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 

2021 tas til orientering. 
 

2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 
Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  
gjøres følgende endringer: 

 
Punkt 2 Hvem kan få lån 

 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 
Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån og 

tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 

 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 
Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, med 

mulighet for 3 måneders forlengelse. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 
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«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 

overstående. 
 

 
Ås, dd.mm.åååå 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  

 
Vedlegg: 
RETNINGSLINJER STARTLÅN - oppdatert 10122020 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Kommunens informasjon om startlån:  
https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html 
Informasjon til søkere om startlån: 

https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/ 
Informasjon til kommunene om startlån: 

https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-
startlaan/ 
Forskrift om lån fra Husbanken: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546 
Veileder for lån fra Husbanken: 

https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Saksbehandlere startlån.  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren redegjør for organiseringen av boligkontoret og arbeidet 
med startlån og Husbankens tiltaksområder, og status for startlånsakene for 

2021 i tråd med bestilling i vedtak 10.12.2020, sak 139/20. 
 

På bakgrunn av etablert praksis i vurderingen av søknader om startlån og 
endring i navn på låneforvalter er det behov for noen endringer og justeringer i 
retningslinjene for behandling av søknader om startlån. 

 
Fakta i saken: 

 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for 

startlån 2021 
 
Ved behandling av sak 139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av 

søknader om startlån den 10.12.2020 vedtok kommunestyret følgende:  
 

«Det bes om en sak innen ett år som viser til organiseringen av boligkontoret og 

arbeidet innenfor tiltaksområder for startlån og Husbanken. Saken bestilles som 
en del av arbeidet med fattigdomsproblematikken med det mål at kommunen 
jobber strategisk for best mulig tilretteleggelse for de innbyggere som trenger å 

søke startlån og tilskuddsmidler blir gitt den muligheten.   
 

Det bes også om årlig status i foreliggende kommunestyreperiode som 

rapporterer om antall søknader, antall innvilget, sum penger lånt ut, høyeste 
stønad. Slik kan vi få et sammenlikningsgrunnlag vi kan ta stilling til i 2023.»  

  
Organiseringen av boligkontoret og arbeidet innenfor tiltaksområder for 
startlån og Husbanken:  

Startlån er ett av flere boligsosiale virkemidler som er rettet mot privatpersoner 
som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. 
Lånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet 

til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kommunene tar opp 
lån hos Husbanken som forvalter ordningen på vegne av staten. Det er 

kommunene som har ansvar for å tildele og forvalte startlånene.  

Startlån er behovsprøvd og kan gis til å kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, 
bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden 
kan bli boende i boligen. Det er et krav om at søkeren har langvarige 

boligfinansieringsproblemer, og at søkeren har utnyttet sparepotensialet sitt. 
Barnefamilier, søkere som har sosiale/helsemessige utfordringer og søkere som 

bor i kommunale boliger kan få lån uten krav om sparing og langvarige 
finansieringsproblemer dersom hensynet til å skape en trygg, god og stabil 
bosituasjon taler for det. Det er uansett en forutsetning at de ikke kan få 

finansiering i vanlig bank. Boligen må ikke være dyrere enn at søker kan klare å 
betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 

livsopphold. 
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I Ås kommune er det Enhet Eiendom v/Boligkontoret som har ansvaret for 
behandling av søknader om startlån og boligtilskudd. Det er 3 administrative 

stillinger tilknyttet boligkontoret som rapporterer direkte til enhetsleder for 
Eiendom. Stillingene har ansvar for den løpende oppfølging av leieforhold i 
kommunale boliger, samt saksbehandling og vedtak startlån og husbankens 

tilskuddsordninger. I 2021 var det ca. 1 årsverk som arbeidet med 
startlånsøknader. 

 
Informasjon om muligheten til å søke startlån ligger på Ås kommunes nettside. 
Der er det også linket til Husbankens nettsider som har utfyllende informasjon. 

 
Ansatte på boligkontoret - og til dels andre tjenesteområder som har kontakt 

med mulige søkere gir også informasjon og veiledning om mulighetene i 
startlånordningen via telefon og i noen tilfeller også i møter med enkeltpersoner. 

Søkere til - og leietakere i kommunale boliger får også i visse tilfeller orientering 
om muligheten til å søke startlån.  
 

Søknadsprosessen skjer via Husbankens digitale saksbehandlingssystem 

«Startskudd», og søkerne identifiserer seg ved å logge seg inn via Bank ID. 
Kommunikasjonen med søkerne skjer primært ved meldinger i det elektroniske 

saksbehandlingssystemet og per telefon. I noen tilfeller innkalles søkerne til 
møter for veiledning.  

Boligkontoret vurderer søknadene med utgangpunkt i Forskrift om lån fra 

Husbanken og Husbankens veileder til forskriften, supplert med Ås kommunes 
retningslinjer for behandling av søknader om startlån og etablert praksis. 
Saksbehandlerne deltar jevnlig på møter og kurs med Husbanken for oppdatering 

og dialog om startlånordningen, og for å høre om andre kommuners erfaringer 
og praksis.  

De aller fleste sakene er søknader om finansieringsbevis for kjøp av bolig. Når 

søkere som har fått finansieringsbevis finner en aktuell bolig de ønsker å gi bud 
på, skal de kontakte saksbehandler ved boligkontoret, som da ser gjennom 
salgsprospekt, vurderer om boligen er en egnet og nøktern bolig for familien over 

lengere tid, og hvor mye de eventuelt kan by på den aktuelle boligen. 
Kommunen har ingen ordning for å bistå på visning. 

Boligkontoret fatter endelig vedtak om lån og vilkår knyttet til den konkrete 

boligen når kjøpekontrakt er signert. Lånedokumenter utstedes av kommunens 
låneforvalter, Intrum. Boligkontoret bistår boligkjøperne i forbindelse med 

gjennomgang og signering av dokumenter der det er behov for det. 
 
Øvrige saker er søknader om refinansiering av gjeld for å kunne beholde boligen, 

samt søknader om lån og tilskudd til utbedring eller tilpassing av bolig. I 
refinansieringssaker samarbeider boligkontoret med gjeldsrådgiver i NAV for å 

finne løsninger. I flere tilfeller er det NAV som har foreslått å søke om 
refinansiering via startlån. I søknader om tilpassing er det et eget boligteam som 
samarbeider. Ergoterapeut vurderer brukers funksjon og behov for tilrettelegging 

i bolig, og bistår med koordinering av samarbeid mellom involverte aktører i 
boligtilpassingssaken. Fagperson med byggeteknisk kompetanse i Enhet Eiendom 

bistår med byggeteknisk vurdering av muligheter, vurdert opp mot brukers 

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://husbanken.no/person/startlaan/
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behov for boligtilpassing. Saksbehandlere for startlån og tilskudd på 
boligkontoret gir informasjon om og vurderer søknader om finansiering. 

 
I 2022 har det kommet på plass nye rutiner for klagesaksbehandlingen. Enhet 
for byggesak og geodata fungerer som sekretariat for klageinstansen og 

utarbeider innstilling i sakene for behandling i Formannskapet som er 
klageinstansen.  

  
Rapportering av status startlån 2021:  
 

Enhet Eiendom mottok 124 søknader om startlån i 2021, og fattet til sammen 
136 vedtak. Vedtakene inkluderer også søknader mottatt i 2020. På grunn av 
ressurssituasjonen ble saksbehandlingstiden lang og det opparbeidet seg en stor 

restanse av ubehandlede søknader i 2020. Saksbehandlingstiden var på et 
tidspunkt opp mot 7 måneder. Tiltak ble iverksatt og saksbehandlingstiden ble på 

et akseptabelt nivå i tidlig 2021.  
 
Det ble innvilget 27 finansieringsbevis, to finansiering av tilpasning av bolig og 

en finansiering av prosjektering av mulig boligtilpasning. 
 

Til sammen ble det utbetalt lån på ca 62 millioner kr. Det ble utbetalte tilskudd 

på 0,6 mill kr, hvorav 0,5 mill kr til tilpasning og 0,1 mill kr til etablering ved 
kjøp av bolig. 
 

Utbetaling av lån og tilskudd fordelte seg på 22 søkere/familier og resulterte i at: 
 2 fikk tilpasset boligen 

 2 fikk refinansiert lån så de kunne beholde boligen  
 18 kjøpte bolig  
 Ytterligere 7 fikk finansieringsbevis, men fant ikke egnet bolig til det 

lånebeløpet de kunne betjene. 
 

5 enslige, 8 barnefamilier med en voksen og 9 barnefamilier med to voksne fikk 
kjøpt seg bolig, sikret seg å beholde boligen sin eller tilpasset/utbedret boligen. 
Til sammen 20 barn i alderen 0-12 år og 7 ungdommer i alderen 13-18 år fikk 

seg et hjem som familien eier ved hjelp av startlånordningen. 
 

Høyeste lånebeløp som ble utbetalt i 2021 var på 4 880 692 kroner for kjøp av 
bolig til en barnefamilie med tre barn. Laveste lånebeløp til kjøp av bolig var 
755 600 kr, som var samfinansiering med annen bank. Laveste utbetaling uten 

samfinansiering var 1 395 879 kr. Gjennomsnittlig lånebeløp til kjøp av bolig 3,3 
millioner kr (refinansiering og tilpasning/utbedring holdes her utenfor). 

 
Boligkontoret mottok 14 klager på vedtak i 2021. To av vedtakene ble omgjort 
av boligkontoret, 1 trukket, 1 avvist og 1 ble behandlet i klageinstansen som 

opprettholdt vedtaket. Klageinstansen behandlet i 2021 totalt 4 klager hvorav 3 
var innkommet i 2020. Klageinstansen opprettholdt vedtakene i sakene. 

 
Det er ikke registrert noe økonomisk tap for kommunen som følge av 

misligholdte lån i 2021.  
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2. Endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån  
 

Kommunene er ikke forpliktet til å ha en ordning med startlån. De som velger å 
tilby startlån må forholde seg til de overordnede føringene som er gitt i Forskrift 
for lån fra Husbanken. Husbanken har utarbeidet føringer på praktisering av 

ordningen gjennom veiledning til forskriften. Siden forskriften og føringene åpner 
for stor grad av skjønn, har mange kommuner valgt å ha egne retningslinjer. Ås 

kommunes retningslinjer inneholder hovedsakelig en oppsummering av det som 
fremgår av nevnte forskrift. Gjennom behandlingen av sakene har det utviklet 
seg en praksis i vurderingen og prioriteringen uten at det er nedskrevet i 

retningslinjene:  
 

 Boligkontoret mottar innimellom søknader fra personer som er bosatt i 
annen kommune enn Ås. Den klare og faste praksis har vært at søkerne 

har fått avslag i slike tilfeller, med noen særskilte unntak ved nær 
tilknytning til kommunen. Begrunnelsen i avslagsvedtakene har vært at Ås 
kommune velger å prioritere egne innbyggere ved tildeling av startlån på 

grunn av begrensede startlånmidler og mange som søker startlån, og at 
kommunens klare praksis er at søkere som utgangpunkt må være bosatt 

med adresse i Ås kommune for å få lån.  
 
Formannskapet har som klageinstans også vært enig i boligkontorets 

praksis med å kreve bosted i kommunen i vedtak i 2021: saksnr 55/21 
datert 02.06.2021 og sak 54/21 datert 02.06.2021.  

 
 Å kommune har hatt en langvarig praksis om at boligen som kjøpes med 

startlån må ligge i Ås kommune. 

 

 Ås kommune har i sin praksis stilt krav om at søkere må ha permanent 

oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få startlån. 

 
Rentevilkår 

Startlån innvilges med utgangpunkt i Husbankens rente – og avdragsvilkår. I 
kommunens retningslinjer er det i dag fastsatt at startlån normalt skal gis med 
flytende rente. Det er gitt mulighet for å avtale fastrente for en nærmere 

bestemt periode i unntakstilfeller.  
 

I praksis er det i enkelte tilfeller en forutsetning at lånet gis med avtale om 
fastrente allerede ved etableringen, for at søkeren skal kunne klare å betjene et 
stort nok lån over tid. 10 års fastrente er den mest brukte tidsrammen. I 2021 

ble 6 låneavtaler inngått med fastrente på 3, 5 eller 10 år. 
 

Låntakere kan selv inngå avtale om fastrente med låneforvalter i ettertid. 
Per 31.12.2021 var det 10 låntakere som hadde avtale om fastrente. 
 

Forhåndstilsagn 
Forhåndstilsagn i form av finansieringsbevis gis automatisk med 3 måneders 

varighet i Husbankens system. Det har for mange av søkerne vært vanskelig å 
finne en egnet bolig i løpet av tre måneder. Boligkontoret har derfor i mange 
tilfeller forlenget lånetilsagnet tre måneder til.  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Låneforvalter 
Kommunens låneforvalter Lindorff har byttet navn til Intrum.  

 
Vurdering: 
 

Organisering og arbeid med startlån 
Manglende økonomisk evne til å betjene et startlån er en av hovedårsakene til 

avslag på søknad om startlån. Boligprisene i Ås kommune er svært høye og 
spesielt for barnefamilier med mange barn er det vanskelig å finne en egnet bolig 
innenfor de økonomiske rammene til familien. Det er derfor viktig å kunne 

benytte ulike virkemidler for å muliggjøre låneopptak for de som har behov for 
en stabil og trygg bosituasjon, spesielt gjelder dette barnefamilier. Virkemidlene 

som kan gi mulighet for å betjene et stort nok lån til å kjøpe egnet bolig er blant 
annet å gi tilbud om lån med fastrente i en periode, avdragsfrihet og/eller 

nedbetalingstid over 30 år. 
 
Tilskudd til etablering i tillegg til lån vil kunne muliggjøre boligkjøp for flere. 

Tilskuddsmidlene gis ikke lenger øremerket til kommunen. Stortinget vedtok å 
innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og 

prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det er derfor kommunen selv som 
må avsette midler til ordningene i kommunes økonomi og budsjettplan. I Ås er 
det bevilget 700 000 kr i tilskuddsmidler for 2022. Disse midlene skal også dekke 

eventuelt tilskudd til tilpasning av bolig og utredning og prosjektering. 
Muligheten for å gi tilskudd både til tilpasning og til kjøp av bolig er derfor svært 

begrenset. Kommunedirektøren ønsker derfor i løpet av året å fremme en egen 
sak for Kommunestyret vedrørende tilskuddsordningen. 
 

En vurdering av ordningen «leie til eie» planlegges også lagt fram som egen sak i 
løpet av 2022. 

 
Boligkontoret erfarer at det kan være et større potensiale for å bistå aktuelle 
søkere ved ytterligere samarbeid med NAV både generelt og i konkrete saker, 

blant annet for å avklare hvilke stønadsordninger som kan være aktuelle for å 
muliggjøre at enkeltpersoner kan klare å betjene et startlån over tid, og for å 

klare å beholde boligen i situasjoner der den økonomiske situasjonen endrer seg 
vesentlig. Boligkontoret ser også i flere tilfeller behov for en ordning med bistand 
til selve kjøpsprosessen med visning, budgivning. 

 
Krav om folkeregistrert adresse 

Kommunen skal først og fremt tilby tjenester til innbyggere i kommunen, og med 
begrensede midler til utlån bør de som er bosatt i Ås kommune eller har nær 
tilknytning hit prioriteres. Prisnivået på boliger i Ås kommune er høyt i dagens 

marked. Det er begrenset med boliger i det prisnivået startlånsøkere kan 
håndtere. Det er derfor mange som konkurrerer som de samme boligene og flere 

som ikke finner egnet bolig i Ås kommune selv om de får tilbud om lån. 
 

Dersom det åpnes for søknader fra andre kommuner vil det medføre en høyere 

belastning på saksbehandlingen og i det aktuelle boligmarkedet i Ås.  
 

Krav om botid eller tilknytning til kommunen fremgår ikke av Forskrift om lån fra 
Husbanken og er heller ikke i veiledningen fra Husbanken. Det er per i dag ikke 

nedfelt i Ås kommunes retningslinjer, noe som har medført at personer som bor i 



Ås kommune 

20/02761-6 Side 8 av 10 

andre kommuner sender søknad til Ås kommune. Da andre kommuner har 
konkrete regler om dette i sine retningslinjer, kan søkere tro at det ikke gjelder i 

Ås kommune. Av de nabokommunene som har egne retningslinjer for startlån, 
har alle regler om at søkeren må være folkeregistrert i kommunen for å få lån. 
Noen har nedfelt krav om en viss botid i kommunen og noen har unntak fra 

regelen ved sterk tilknytning til kommunen. 
 

Vilkårene for å få startlån må være forutsigbare, men samtidig må det være 
fleksibilitet i vurderingene i den enkelte sak ut fra søkerens situasjon. Det vil 
være spesielle tilfeller der sterk tilknytning til kommunen kan tilsi at søknaden 

likevel tas til behandling etter en helhetsvurdering. Eksempler på slik sterk 
tilknytning kan være tidligere botid av lengere varighet, nær familie bosatt i 

kommunen, barn på skole eller i barnehage i kommunen, lang reisevei til 
arbeidssted i kommunen mv.  

 
Konsekvensene ved at vilkåret om bosted eller tilknytning ikke er oppfylt vil da 
være at saken avslås på dette grunnlag uten ytterligere realitetsbehandling. I 

praksis har det ikke vært stilt krav om botid i kommunen forut for søknaden. 
 

Krav om kjøp av bolig i Ås kommune 
Ås kommune har i praksis stilt krav om at boligen som kjøpes og finansieres med 
startlån, må ligge i Ås kommune. Forskriften eller veiledning fra Husbanken sier 

ikke noe om hvor boligen må ligge. Noen andre nærliggende kommuner har krav 
om kjøp av bolig i egen kommune, mens de fleste ikke har noe informasjon om 

dette i egne retningslinjer. 
 
Hensynet til oppfølging av lånet i ettertid tilsier at boligen bør ligge i Ås 

kommune. Dersom det skulle bli behov for økonomisk bistand på et senere 
tidspunkt er det en klar fordel at boligkontoret kan samarbeide med NAV og 

tjenester i egen kommune og ikke er avhengig av tiltak fra annen kommune. 
 
I mange tilfeller ser vi at det for søkerne vil være lettere å få kjøpt bolig i andre 

kommuner der prisene er lavere. Samtidig bør støtten gå til de som skal forbli 
innbyggere i Ås kommune. 

 
Krav om varig/permanent oppholdstillatelse 
Det står ikke noe i Forskrift om lån fra Husbanken om krav til søkerens 

oppholdsstatus i Norge. I veilederen fra Husbanken står det at det ikke er krav 
om at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån, og at personer med 

permanent oppholdstillatelse blir vurdert på lik linje med norske søkere. 
Husbanken legger imidlertid opp til at kommunen kan gi lån til personer også før 
de har permanent oppholdstillatelse ut fra en konkret vurdering av behov og 

sikkerheten for fremtidige betjening av lånet, ref. veiledning til forskriften § 5-2. 
  

Når en søker kun har midlertidig oppholdstillatelse vil det være et 
usikkerhetsmoment knyttet til både langvarig behov for bolig i Norge og 
sikkerheten for at lånet blir betalt ved eventuelt retur til hjemlandet.  

 
Spørsmålet er om Ås kommune skal stille et absolutt krav om at søkeren har fått 

permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få lån, eller om det 
skal kunne gis lån tidligere etter en individuell vurdering av den konkrete 

søkerens situasjon. 
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Innvandrere kommer til Norge på ulike grunnlag. Ikke alle oppholdstillatelser 

danner grunnlag for å få permanent oppholdstillatelse. Det bør ikke være 
nødvendig at saksbehandlere som behandler startlån setter seg inn i alle ulike 
oppholdsgrunnlag og konsekvenser av disse. Det taler for at det stilles et krav 

om dokumentasjon på permanent oppholdstillatelse. 
 

Flyktninger er av de gruppene som er nevnt som del av målgruppen for startlån, 
og mottar som regel bistand fra tjenester i kommunen i en periode, herunder 
som leietakere i kommunale boliger. For denne gruppen kan det i visse tilfeller 

være aktuelt å bruke startlån som et virkemiddel for å få en egnet og varig 
bosituasjon. Det bør derfor kunne være mulig å gi startlån tidligere i spesielle 

tilfeller, for eksempel dersom alle forhold ligger til rette for at søkerne kommer til 
å få permanent oppholdstillatelse, og derfor si at kravet er hovedregelen.   

 
Søkerne må uansett oppfylle øvrige vilkår for å få startlån, herunder krav til 
betjeningsevne.  

 
Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår  

Hensynet til fleksibilitet og muliggjøre at flere kan få startlån tilsier at fastrente 
tas inn som et alternativ til flytende rente og ikke kun som unntaksmulighet i 
særlige tilfeller. Husbanken oppfordrer til å benytte fastrente som et virkemiddel 

for å kunne gi lån. Det er da ikke behov for å ta høyde for renteøkning på 
samme måte som ved flytende rente. I praksis vurderes lånemulighetene både 

opp mot flytende og fast rente. 
 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Varighet på finansieringsbeviset bør følge systemet til Husbanken som legger 
opp til 3 mnd i første omgang og gir mulighet til forlengelse, noe som også er 

gjort i praksis. Boligmarkedet tilsier at det kan ta tid før egnet bolig er 
tilgjengelig. Saksbehandler vil ta en vurdering av lånets størrelse basert på 
aktuell rentesats ved fornyelse for å unngå at lånetilsagn forlengelse på feil 

grunnlag. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 
Informasjonen om låneforvaltningen må stemme med faktiske forhold.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ved større fleksibilitet ved bruk av fastrente vil lånerammen fra Husbanken 

utnyttes på best mulig måte ved at de som får lånetilsagn får kjøpt seg en egnet 
bolig de kan bo i over lengere tid. Det kan frigjøre kommunale boliger, få flere 
selvhjulpne med eid bolig og igjen frigjøre midler fra støtteordninger som 

bostøtte, sosialstønad mv. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Opprettholde retningslinjene slik de er i dag. Alternativt andre enkeltjusteringer i 

det fremlagte forslaget. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
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Retningslinjene for behandling av søknader om startlån endres ved å tilføye 
følgende krav for å få innvilget startlån: Folkeregistrert bosted i kommunen med 

unntak for sterk tilknytning, krav om at boligen skal kjøpes i Ås kommune og 
hovedregel om at krav til permanent oppholdstillatelse/varig oppholdsrett før 
startlån kan gis. 

 
Endringene vil stadfeste etablert praksis og gi forutsigbarhet for søkerne og sikre 

likebehandling i vurdering av søknadene. Ved si at reglene er hovedregler gis det 
fleksibilitet til å finne de beste løsningene for boligutfordringene i spesielle 
tilfeller. Tydelige regler vil også gi kortere saksbehandlingstid ved at personer 

som ikke fyller kravene ikke søker, eller at søknaden kan avslås uten 
realitetsbehandling. 

 
Vilkårene om rente endres slik at fastrente ikke bare tilbys i unntakstilfelle, men 

også kan være et effektivt virkemiddel for å gi de som trenger det mulighet til å 
kjøpe bolig også i en tid der rentenivået stiger samtidig som både boutgifter og 
andre utgifter øker.   

 
Lånetilsagnet lengde endres til 3 måneder med mulighet for forlengelse 3 

måneder i samsvar med praksis og behov for å få reell mulighet til å finne en 
egnet bolig og unngå behandling av ny søknad med en gang. 
 

Navn på kommunens låneforvalter fjernes fra retningslinjene. Det vil da ikke 
være behov for endring av retningslinjene dersom låneforvalter endrer navn eller 

hvis kommunen inngår avtale med ny låneforvalter. 
 
Kommunedirektøren anbefaler: 

Redegjørelse og rapportering tas til orientering.  
Forslaget til endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 

vedtas som foreslått. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


