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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens 

kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være 

søknadsberettiget startlån, strykes. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at 

husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og 

beholde den. 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om 

søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha 

benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold 

til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet 

over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold. 

 Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i 

ordinære kredittinstitusjoner. 

 Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. 

 Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering 

av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 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. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan 

oppnås. 
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Beskrivelse av saken 

På kommunens nettsider kan aktuelle søkere orientere seg om ordningen med startlån. 

(http://www.ringerike.kommune.no/Administrasjon/Tjenestebeskrivelser/97/). Her skisseres 

også hvilke vilkår som gjelder: 

 Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne 

vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.  

 Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.  

 Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat 

låneinstitusjon.  

 Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til 

livsopphold.   

 Boligen må være egnet for husstanden.  

 Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger.   

 Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av. 

 

Kommunens nettside inneholder videre linker til Husbanken for ytterligere opplysninger. Man 

bli her henvist til (https://husbanken.no/startlaan/), der det står: Søknaden sender du til den 

kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Likeens blir man opplyst om hvilke kriterier som 

gjelder fra husbankens side for å få innvilget startlån. Disse er som følger: 
 

Hvem kan få startlån og tilskudd? 

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som 

heller ikke har mulighet for å spare. 

Barnefamilier 

 Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet. 

 Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 

 Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd. 

Mottar trygd/ offentlige ytelser 

 Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 

Boliglåntakere med gjeldsproblemer 

 Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved 

tvangssalg. 

 Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde 

boligen dersom lånene refinansieres med startlån. 

Andre 

 Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig. 

 Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.. 
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 Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers 

arbeidsforhold. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 

Unge i etableringsfasen 

 Ungdom som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån. 

 Det forutsettes at søker utnytter mulighetene for å spare opp nødvendig egenkapital og 

søker lån i vanlig bank. 

 

Ringerike kommune har også vedtatt egne retningslinjer for tildeling av startlån (se vedlegg 1). 

Disse retningslinjene korresponderer med husbankens retningslinjer, bortsett fra punkt 2, siste 

setning: Søker må være bosatt i Ringerike kommune. Startlån er i utgangspunktet ikke en 

ordning for formuende mennesker, noe som klart kommer fram av omforente punkter i 

retningslinjene. Det er da i utgangspunktet nesten umulig for vanskeligstilte familier i 

målgruppen å gjennomføre midlertidig flytting og på den måten «mellomlande» i kommunen 

for dermed å kvalifisere til startlån innvilget av Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune mottar stadig søknader som er utfylt i henhold til de beskrivelser som 

ligger på husbankens nettsider, og som blir avslått i henhold til vedtatte retningslinjer dersom 

søker ikke allerede bor i Ringerike kommune. Kommunalt vedtatte kriterier overstyrer 

husbankens retningslinjer. Et avslag med denne begrunnelse kommer da overraskende på 

søker, som da klager vedtaket inn for formannskapet (disse sakene er ikke delegert til 

kommunal klagenemnd). Kommunens saksbehandler kan ikke annet gjøre enn å opprettholde 

avslaget, og i realiteten er formannskapsbehandling heller ingen løsning for søker, da 

retningslinjene er vedtatt i kommunestyret. 

Ringerike kommune deltar aktivt i husbankens «programarbeid i forhold til boliger for 

vanskeligstilte i by og tettsteder», og husbankens tildeling til kommunen er nå ut i fra 

kommunens søknad på 35 mill. kroner årlig. Det er derfor ikke naturlig at kommunens 

retningslinjer ikke er identiske med husbankens retningslinjer, som tross alt er det organ som 

fullfinansierer ordningen. Kommunen saksbehandler og videreformidler. Selv om de fleste 

kommuner har med begrensningen om krav til bosetting på søknadstidspunktet, er det mange 

som ikke har dette. Dette er negativt, fordi det ikke etableres en lik praksis for ordningen som 

gjelder i alle kommuner og som sikrer borgerne likebehandling uansett hvor du bor i Norge. 

Husbanken ønsker at alle kommuner følger husbankens retningslinjer, men det er ikke ulovlig å 

knytte lokale kriterier til saksbehandlingen. 

Likeens er det betenkelig at kommunen opprettholder en ordning som gjør det mulig å «sile ut» 

innflyttere som på grunn av sykdom og/eller sosiale forhold vil kunne påføre kommunen 

merkostnader. Denne betenkeligheten forsterkes av uttalte ønsker om befolkningsvekst og 

garantier om at alle er velkommen til å etablere seg i Ringerike kommune. Dette gjelder både 

enkeltpersoner og bedrifter. 
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Selvsagt tar kommunen risiko ved å videreformidle startlån. Derfor er ordningen også 

underkastet tydelige regler når det gjelder evne til å handtere slikt lån. Samtidig er 

startlånsordningen kanskje det viktigste statlige/kommunale tiltak for å redusere 

sosialhjelpsutbetalingene. Det viser seg (på landsbasis) at det er svært skjeldent at kommunene 

må bokføre tap på ordningen. For det første opereres med pant i boligen, og samtidig har 

kommunen satt av tidligere tildelte og ubrukte midler fra husbanken i fond for å kunne dekke 

eventuelle tap som kan oppstå. 

Rådmannen er opptatt av at Ringerike kommune skal være en kommune for alle, og anbefaler 

derfor at siste setning i kommunens kriterier for tildeling av startlån pkt.2, strykes. 

 

Vedlegg: 

 

 Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1827-1   Arkiv:   

 

Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens 

kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være 

søknadsberettiget startlån, strykes. 

  

Innledning / bakgrunn 

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at 

husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og 

beholde den. 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om 

søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha 

benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold 

til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet 

over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold. 

 Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i 

ordinære kredittinstitusjoner. 

 Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. 

 Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering 

av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 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. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan 

oppnås. 

 

 

Beskrivelse av saken 



- 

På kommunens nettsider kan aktuelle søkere orientere seg om ordningen med startlån. 

(http://www.ringerike.kommune.no/Administrasjon/Tjenestebeskrivelser/97/). Her skisseres 

også hvilke vilkår som gjelder: 

 Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne 

vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.  

 Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.  

 Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat 

låneinstitusjon.  

 Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til 

livsopphold.   

 Boligen må være egnet for husstanden.  

 Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger.   

 Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av. 

 

Kommunens nettside inneholder videre linker til Husbanken for ytterligere opplysninger. Man 

bli her henvist til (https://husbanken.no/startlaan/), der det står: Søknaden sender du til den 

kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Likeens blir man opplyst om hvilke kriterier som 

gjelder fra husbankens side for å få innvilget startlån. Disse er som følger: 
 

Hvem kan få startlån og tilskudd? 

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som 

heller ikke har mulighet for å spare. 

Barnefamilier 

 Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet. 

 Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 

 Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd. 

Mottar trygd/ offentlige ytelser 

 Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 

Boliglåntakere med gjeldsproblemer 

 Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved 

tvangssalg. 

 Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde 

boligen dersom lånene refinansieres med startlån. 

Andre 

 Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig. 

 Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.. 

 Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers 

arbeidsforhold. 

 Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige 

utgifter. 



- 

Unge i etableringsfasen 

 Ungdom som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån. 

 Det forutsettes at søker utnytter mulighetene for å spare opp nødvendig egenkapital og 

søker lån i vanlig bank. 

 

Ringerike kommune har også vedtatt egne retningslinjer for tildeling av startlån (se vedlegg 1). 

Disse retningslinjene korresponderer med husbankens retningslinjer, bortsett fra punkt 2, siste 

setning: Søker må være bosatt i Ringerike kommune. Startlån er i utgangspunktet ikke en 

ordning for formuende mennesker, noe som klart kommer fram av omforente punkter i 

retningslinjene. Det er da i utgangspunktet nesten umulig for vanskeligstilte familier i 

målgruppen å gjennomføre midlertidig flytting og på den måten «mellomlande» i kommunen 

for dermed å kvalifisere til startlån innvilget av Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune mottar stadig søknader som er utfylt i henhold til de beskrivelser som 

ligger på husbankens nettsider, og som blir avslått i henhold til vedtatte retningslinjer dersom 

søker ikke allerede bor i Ringerike kommune. Kommunalt vedtatte kriterier overstyrer 

husbankens retningslinjer. Et avslag med denne begrunnelse kommer da overraskende på 

søker, som da klager vedtaket inn for formannskapet (disse sakene er ikke delegert til 

kommunal klagenemnd). Kommunens saksbehandler kan ikke annet gjøre enn å opprettholde 

avslaget, og i realiteten er formannskapsbehandling heller ingen løsning for søker, da 

retningslinjene er vedtatt i kommunestyret. 

Ringerike kommune deltar aktivt i husbankens «programarbeid i forhold til boliger for 

vanskeligstilte i by og tettsteder», og husbankens tildeling til kommunen er nå ut i fra 

kommunens søknad på 35 mill. kroner årlig. Det er derfor ikke naturlig at kommunens 

retningslinjer ikke er identiske med husbankens retningslinjer, som tross alt er det organ som 

fullfinansierer ordningen. Kommunen saksbehandler og videreformidler. Selv om de fleste 

kommuner har med begrensningen om krav til bosetting på søknadstidspunktet, er det mange 

som ikke har dette. Dette er negativt, fordi det ikke etableres en lik praksis for ordningen som 

gjelder i alle kommuner og som sikrer borgerne likebehandling uansett hvor du bor i Norge. 

Husbanken ønsker at alle kommuner følger husbankens retningslinjer, men det er ikke ulovlig å 

knytte lokale kriterier til saksbehandlingen. 

Likeens er det betenkelig at kommunen opprettholder en ordning som gjør det mulig å «sile ut» 

innflyttere som på grunn av sykdom og/eller sosiale forhold vil kunne påføre kommunen 

merkostnader. Denne betenkeligheten forsterkes av uttalte ønsker om befolkningsvekst og 

garantier om at alle er velkommen til å etablere seg i Ringerike kommune. Dette gjelder både 

enkeltpersoner og bedrifter. 

Selvsagt tar kommunen risiko ved å videreformidle startlån. Derfor er ordningen også 

underkastet tydelige regler når det gjelder evne til å handtere slikt lån. Samtidig er 

startlånsordningen kanskje det viktigste statlige/kommunale tiltak for å redusere 

sosialhjelpsutbetalingene. Det viser seg (på landsbasis) at det er svært skjeldent at kommunene 

må bokføre tap på ordningen. For det første opereres med pant i boligen, og samtidig har 

kommunen satt av tidligere tildelte og ubrukte midler fra husbanken i fond for å kunne dekke 

eventuelle tap som kan oppstå. 

Rådmannen er opptatt av at Ringerike kommune skal være en kommune for alle, og anbefaler 

derfor at siste setning i kommunens kriterier for tildeling av startlån pkt.2, strykes. 



- 

 

Vedlegg: 

 

 Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune

s. 1

Retningslinjer for Startlån

1. Formål
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan
skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

2. Hvem kan få lån
Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får l ån eller tilstrekkelig lånebeløp i
ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.
I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:
a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b) har benyttet muligheten t il sparing innenfor de økonomiske mulighetene

søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir .
Søknader vil utover dette vurderes i henhold til forskrift om startlån.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen
til livsopphold. Inntekt må være av varig karakter, fast lønn eller varig trygd. Helt
unntaksvis kan annen inntekt godkjennes.
Søker må være bosatt i Ringerike kommune.

3. Lånesøkers plikter
Lånesøker plikter å lev ere søknadsskjema vedlagt den d okumentasjonen som kreves.
Kommunen kan settes tidsfrist for innlevering av etterspurt dokumentasjon.
Søker skal dokumentere at det er søkt lån i ordinær bank.

4. Kommunen kan gi lån til
a) k jøp av bolig :
Startlånet kan finansiere hele boligkjøpet eller gis som topplån der annen
finansinstitusjon gir grunnfinansiering.
b) Utbedring og tilpasn i ng av bolig
Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Det totale lånebeløp må fortsatt
ligge innenfor boligens verdi.
c) Oppføring av ny bolig
Startlån kan gis som toppf inansiering ved bygging av ny bolig
d) Refinansiering
Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden
kan bli boende i boligen. Ved lån til refinansiering kreves det samarbeid med
gjeldsrådgiver eller med kundens bank.

5. Vilkår i særlige tilfeller
Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til
rådgivningssamtale.



Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at
søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsr ådgiver i inntil to år for å unngå mislighold .

6. Nærmere om boligen
Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på
stedet.
Boligen skal ligge i Ringerike kommune.
Boligen skal godkjennes av kommunen før det legges in n bud.

7. Søknadsbehandling
Det benyttes Husbankens søknadsskjema for startlån. H B 7 S 13
Alle søknader behandles individuelt etter gjeldende lovverk og retningslinjer
Kommunen bruker i sin saksbehandling SI FO s referansebudsjett for forbruksutgifter
samt dok umentasjon på alle økonomiske forhold som er av betydning for
lånevurderingen . Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånesøker ikke vil
klare framtidige betalingsforpliktelser.
Kommunen skal i saksbehandlingen gi fraråding til opptak av lån der man antar at
den økonomiske evnen eller andre forhold tilsier at søker bør avstå fra å ta opp lån

Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold .

8. L åneutmåling
Låneutmålingen fas tsettes innenfor 100% av boligens verdi pluss eventuelle
omkostninger.
Ved grunnfinansiering gjennom annen finansinstitusjon kan kommunen vike prioritet
innenfor boligens verdi.

For økonomisk vanskeligstilte kan hele fina nsie ringen dekkes ved startlån.
For særlig vanskeligstilte husstander kan startlån brukes i kombinasjon med
boligtilskudd.

9. Sikkerhet for lånet
Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumentet til
boligen.
Det forutsettes at sikker heten for startlånet blir leggende innenfor boligens verdi. Det
forutsettes videre at boligen til enhver tid er forsikret.

10.Rente - og avdragsvilkår
Renter Følger til enhver tid Husbankens faste og flytende rente r
Lånetype Annuitetslån med mulighet for a v dragsfri e periode r
Løpetid Inntil 30 års løpetid . I særlige tilfeller kan kommunen innvilge

en nedbetalingstid på inntil 50 år.
Termi ner Månedlige betalingsterminer



11.Klagegang
Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvis ning
og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes Ringerike kommune v/N AV
Ringerike . Klagen skal begrunnes og nevne det vedtaket det klages over og hvilken
endring som ønskes. Klagen må signeres av søker eller fullmektig. Klagefristen er tre
uker. Kommunen vil etter mottatt klage foreta de undersøkelser klagen gir grunn til.
Hvis klagen ikke gis medhold sendes den til kommunens klagenemnd, som er
klageinstans .

12.Regelverk
Startlån tildeles i h.h.t lov av 29.mai 2009 om Husbanken m/ forskrift om start lån fra
Husbanken (12.03 .2014) . Kommunen benytter « Veileder for saksbehandling av
startlån i kommunene » som faglig støtte i saksbehandlingen.
Dette dokumentet erstatter tidligere kommuna le retningslinjer og vedtak i henhold
til disse.
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