
Retningsliner for tildeling av startlån og tilskot - Flora kommune 
 

Flora kommune vil ha ein samordna og heilskapleg bruk av statlege og kommunale midlar. Husbanken 

sine økonomiske ordningar vert nytta aktivt og målretta som ein del av kommunen sitt bustadsosiale 

verkemiddelapparat, og er ein del av Bustadsosialt velferdsprogram. 

Det er eit mål at flest mogleg skal integrerast i den ordinære bustadmarknaden. Startlån og "frå leige til 

eige"- modellar er verkemiddel kommunen kan bruke for å bistå vanskelegstilte med å komme inn på 

eigarmarknaden. 

Prioritering av målgrupper vert gjort i samsvar med kommunale planar og handlingsprogram.  

 

Formål: 

Startlån skal bidra til at husstandar med langvarige bustadetableringsproblem skal få høve til å etablere 

seg, og verte buande, i nøkterne og gode bustader. Husstandar med etableringsproblem er husstandar  

som har behov for heil eller delvis finansiering frå kommunen. Finansieringa skal bidra til å sikre 

husstanden stabile butilhøve og ha ein sosial profil.  

 

Kven kan få startlån? 

 Målgruppe: Husstandar som ikkje får naudsynt finansiering i den private kredittmarknaden.   

Dette gjeld barnefamiliar, einslege forsørgjarar, funksjonshemma, flyktningar og andre 

vanskelegstilte husstandar. 

 Lånesøkjarar må dokumentere at husstanden si framtidige inntekt er tilstrekkeleg til å betale 

renter og avdrag på lån, i tillegg til levekostnader.  

 Dersom kommunen meiner lånesøkjar ikkje vil klare framtidige betalingsforpliktingar, vil 

søknaden verte avslått.  

 Begge ektefeller, sambuarar eller partnarar skal vere låntakarar. 

 Inntektsgrenser for tildeling av startlån er basert på grunnbeløpet i Folketrygda, G.  

(Pr 1. mai 2014 er dette grunnbeløpet 88 370,-.) 

Husstand Maks samla inntekt for å få lån 

1 vaksen utan barn 4G 

1 vaksen med 1 barn 4,5G 

1 vaksen med 2 eller fleire barn 5G, med tillegg for 0,5G pr barn frå og med 3. 

barnet. 

2 vaksne utan barn 5G 

2 vaksne med 1 barn 5,5G 

2 vaksne med 2 eller fleire barn  6G med tillegg for 0,5G pr barn frå og med 3. 

barnet. 

 

 

 



Startlån til arbeidsinnvandrarar 

 Ved søknad om startlån frå arbeidsinnvandrarar vert det stilt krav om at søkjar har busett seg 

varig i Norge, og at evt ektefelle/sambuar og barn er komne til Norge. 

 Formue som overstig kr. 50 000,- skal nyttast som eigenkapital ved finansiering av ny bustad. 

 Søkjarane må ha norske fødsels- og personnummer, og dei må kunne leggje fram likning. 

 

Kva vert det gjeve startlån til? 

 Kjøp av bustad 

 Utbetring av bustad 

 Oppføring av bustad som toppfinansiering saman med grunnfinansiering frå Husbanken, eller 

andre finansinstitusjonar. Hovudregelen er ei fordeling på 85% lån i bank og 15% startlån ved 

kommunen.  

 Førehandstilsegn kan gjevast. Tilsegnet er gyldig i 3 mnd, men kan forlengast etter konkret 

avtale. 

 Lånet skal sikrast med pant innanfor bustaden sin verdi. 

 Startlån vert berre gjeve til søkjarar som ikkje får lån i den ordinære kredittmarknaden. 

Finansiering i privat finansinstitusjon (til dømes bank) skal vere prøvd før ein søkjer om 

startlån. Mulegheit for tilleggssikring gjennom kausjon skal også vere prøvd. 

 

Refinansiering 

 Startlån kan gjevast til refinansiering av dyre lån og anna gjeld, dersom dette kan gjere til at 

husstanden framleis kan bli buande i bustaden.  

 Husstanden må stå i fare for å misse bustaden sin på tvangssal.  

 Ved særskilde høve kan refinansiering nyttast til naudsynt oppgradering av bustaden.  

 

Krav til bustaden 

 Bustader det kan gjevast startlån til skal vere eigna for husstanden, og vere rimeleg og nøktern 

i høve prisnivået på staden. 

 Pris må ikkje overstige takst/marknadsverdi med meir enn 15%. 

 Maksimal kjøpesum inkl fellesgjeld er 2 200 000,- (2014). Dette maksimalbeløpet blir justert 

årleg etter generell prisjustering på staden. 

Låneutmåling 

 Låneutmålinga vert fastsett innanfor 100% av kjøpesummen, nybyggings- eller 

utbetringskostnader pluss eventuelle omkostningar. 

 Eigenkapital over kr. 50 000,- vert føresett brukt til kjøp/bygging/utbetring. 

 

Fullfinansiering 

 Kommunen kan fullfinansiere bustaden med startlån. Dette vil gjelde søkjarar med varig låge 

inntekter og som ikkje får finansiering i den private kredittmarknaden.  

 I særlege høve kan kommunen fullfinansiere bustaden med startlån i kombinasjon med tilskot. 

Dette vil gjelde særleg vanskelegstilte husstandar med varig låg inntekt.  



 

Bustadtilskot 

 Tilskot utmålast skjønsmessig til varig vanskelegstilte husstandar.  

 Eigenkapital, herunder arv, forskot på arv, gåve, må dokumenterast på søknadstidspunktet.  

 Eigenkapital utover kr. 50 000,- vil føre til avkorting av tilskotet tilsvarande tilgjengeleg 

eigenkapital. I særlege høve kan kommunen avkorte tilskotet med eit lågare beløp. 

 Tilskotet vert avskrive med 5% lineært per år. Dersom bustaden vert overdratt eller fråflytta 

skal resttilskot innfriast.  

 

Rente og avdragsvilkår 

 Renta følgjer Husbanken si rente, tillagt 0,25%. Låntakar kan velje fast eller flytande rente.  

 Lånet kan nedbetalast over inntil 30 år som annuitetslån. I særlege høve kan varig 

vanskelegstilte få tilbod om inntil 50 års nedbetalingstid. 

 Månadlege terminar.  

 Etableringsgebyr kr. 2 000,-. 

 

Sikkerheit 

 Kommunen skal ha 1. prioritets pant i bustaden.  

 2. prioritets pant kan aksepterast der kjøpesummen delvis er finansiert i annan 

finansinstitusjon. Kommunen sitt lån skal ha pant innanfor bustaden sin verdi.  

 

Overføring av lån til ny pantesikkerheit 

 Lånet kan som regel ikkje overførast til ny pantesikkerheit.  

 I særlege høve når husstanden grunna funksjonshemming eller familieauke har trong for ein 

annan bustad kan kommunen samtykkje i ei slik overføring. Ein føresetnad då er at gevinst 

ved sal av bustad vert nytta som eigenkapital i samband med anskaffing av den nye bustaden. 

Dispensasjonar 

Når særlege grunnar talar for det, kan Flora kommune dispensere frå desse retningsliner. 

 

Klage 

Vedtak om finansiering vert gjeve som einskildvedtak som kan påklagast. Klageinstans er Plan- og 

miljøutvalet, jfr. kap. 15 i Møte- og delegeringsreglement for Flora kommune, vedteke 06.06.2012. 

Klaga må framsettast skriftleg seinast 3 veker etter at vedtaket er motteke. Klaga rettast til kontoret 

som gjorde vedtaket, og sendast til: Flora kommune, Markegata 51, 6900 Florø, evt epost:  

postmottak@flora.kommune.no. 
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