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Startlån
Finansiert av Husbanken - formidlet av kommunen

Startlån er et lån fra Husbanken, hjemlet 
i forskrift:
§5-1 Formålet med lånet

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

§5-2 Hvem kan få lånet

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til 
enkeltpersoner.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig 
lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Bestemmelsene i kapittel 7 
(generelle krav) og 8 (renter og avdragsvilkår) gjelder tilsvarende for 
kommunen med mindre annet er fastsatt.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige 
midler igjen til livsopphold.



Konkret om tildeling

«§ 5-4.Tildeling av startlån

Startlån skal tildeles etter en 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 til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til 
livsopphold gir. 

Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene

c) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil 
bosituasjon innen kort tid taler for det

d) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i 
boligen sin

e) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet

f) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.



Kommunestyret bestemmer total låneramme

• I de årlige handlings- og 
økonomiplanene beslutter 
kommunestyret hvor stor låneramme 
kommunen skal søke om:

Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025:
• 10. Det søkes Husbanken om en 

låneramme for startlån (til videreutlån) på 
350.000.000 kroner i 2022.

• Sammen med restbeløp fra 2021, gir dette 
en disponibel utlånsramme i 2022 på 490 
millioner kroner

Utbetalt startlån i Drammen kommune, Kilde: Husbanken



Feiltolking av informasjonsbrev fra 
Husbanken, januar 2020

• Kommunen mottar hvert år et brev fra 
Husbanken om statlige føringer: 
prioriterte områder og viktige 
endringer 

• I 2020 ble barnefamilier, bostedsløse 
og unge uføre løftet frem som 
prioriterte målgrupper for det 
boligsosiale arbeidet

• Ved en feil ble dette tolket slik at disse 
målgruppene også skulle prioriteres 
ved behandling av startlån, og at alle 
andre ikke skulle prioriteres



Konsekvenser (1)

• Flere startlånsøkere, som er i målgruppen for startlån i henhold til forskrift, 
fikk avslag på søknaden på feil grunnlag (fordi de ikke var i en av de tre 
prioriterte gruppene)

• Etter gjennomgang av alle søkere fra 1.1.2020, frem til saksbehandlingen ble 
oppdaget høsten 2021, er det identifisert 120 søknader som kan ha fått 
avslag på feil grunnlag

• Alle disse 120 søknadene gjenåpnes



Konsekvenser (2)

• Dette kan føre til at disponibel 
låneramme (490 millioner kroner) ikke 
er tilstrekkelig:
• Dersom alle 120 gjenåpnede saker innvilges 

startlån, kan dette medføre at mer en 
halvparten av den disponible rammen blir 
brukt

• Færre nye søkere vil ha mulighet til å få 
startlån 

• Andelen barnefamilier som får lån vil kunne 
bli redusert



Tiltak
• Alle 120 saker gjennomgås: alle blir kontaktet og får sin søknad vurdert pånytt 

dersom de fortsatt ønsker å søke om lån. Det er beregnet at alle saker vil være 
gjennomgått og ferdig behandlet i løpet av første tertial 2022

• Det er planlagt egen politisk sak i april, med forslag til kommunale retningslinjer, 
som supplement til den statlige forskriften. Inntil denne saken blir behandlet 
opprettholdes dagens praksis med at kun søkere som er folkeregisterregistrert i 
Drammen kommune kan søke startlån i Drammen kommune

• Rådmannen har i møter informert Husbanken om saksbehandlingsfeilen og har 
samtidig forespurt om muligheten for økt startlånramme i 2022, dersom 
kommunestyret skulle vedta det. Husbanken er i utgangspunktet positiv

• Rådmannen vil følge utviklingen frem mot 1. tertial og vil eventuelt foreslå å søke 
om utvidet startlånramme, dersom det viser seg å være behov for det



Rådmannens læringspunkter

• Rådmannen finner ikke grunnlag for systemsvikt, men en menneskelig feil...

• Etablering av ny kommune – med få/ingen retningslinjer, -styringsdokument i 
oppstartsfasen og mange prinsipielle forhold i spill – krever tett og godt 
samspill med politisk nivå
• Sak om retningslinjer ble vedtatt i et av harmoniseringstiltakene i 

årshjulsdokumentene

• Rutiner for å kvalitetssikre forståelsen av statlige føringer vurderes
• Feilen burde blitt bekreftet av administrasjonen etter Klagenemdas forvarsel


