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Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende endringsforslag første avsnitt pkt 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. (Ingen endring) 
 Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger, ha 

permanent oppholdstillatelse, eller varig oppholdsrett i Norge.  

Knut Merox Iversen (SV) fremmet forslag om å endre siste setning i pkt 8 til: 

… 6 måneders forlengelse.  
 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 SVs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 Hs endringsforslag ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
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: 
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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 6 måneders forlengelse. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«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. 
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