Retningslinjer for Husbankens låne- og
tilskuddsordninger

Vedtatt i Stange kommunestyre 27. februar 2019.

Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange kommune.
Vedtatt i Stange kommunestyre 27.februar 2019.
1. Overordnede rammer

•

Forskrift 273 – 2014 - Forskrift om startlån fra Husbanken.

•

Reglementet gjelder for Rådmannen i Stange kommune ved tildeling av økonomiske
midler fra Husbankens låne- og stønadsordninger.

•

Kommunens muligheter til å bistå husstander med startlån og tilskudd

vil til enhver tid være avhengig av tildelte rammer fra Husbanken.

2. Formål

•

Startlån skal bidra til at husstander som har langvarige problemer med å etablere seg
i boligmarket, skal få mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Boligen
må ligge i Stange kommune.

•

Startlånet kan også brukes til refinansiering for de som har vanskeligheter med å bli
boende i boligen og til utbedring av bolig.

•

Tilskuddsordningene skal bidra til å etablere vanskeligstilte husstander i
boligmarkedet og til å tilpasse boligen til personer med nedsatt funksjonsevne.

3. Hvem kan få lån og tilskudd

•

De som bor i eller ønsker å bosette seg i Stange kommune.

•

Startlån og tilskudd er behovsprøvd og omfatter

•

-

Vanskeligstilte unge i etableringsfasen.

-

Vanskeligstilte barnefamilier.

-

Vanskeligstilte enslige forsørgere.

-

Personer med nedsatt funksjonsevne.

-

Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

-

Andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Det kan søkes om startlån selv om en ikke er norsk statsborger, men det er en
forutsetning at søker har lovlig opphold i landet.

4. Hva kan det lånes til

•

Kjøp av bosted

Lånet gis fortrinnsvis som toppfinansiering sammen med lån fra annen finansinstitusjon.

•

Utbedring og tilpasning av bosted

Lån kan gis til utbedring, tilpasning og rehabilitering av bolig etter en behovsvurdering.

•

Oppføring av bosted

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre
finansieringsinstitusjoner.

•

Refinansiering av bolig

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån for å unngå at søkeren må flytte fra hjemmet sitt.

5.

Vurderingskriterier

•

Hele husstandens økonomiske og sosiale forhold blir vurdert ved søknad om startlån.

•

SIFO- normen (referansebudsjett, utarbeidet av Statens institutt for
forbruksforskning) legges i hovedsak til grunn til grunn ved vurderingen av
husstandens alminnelige forbruksutgifter. Det er en forutsetning at aktuell bolig ikke

er dyrere enn at søker klarer å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha
nødvendige midler igjen til livsopphold og vedlikehold av boligen.

•

Personer som er i gjeldforhandling/ har gjeldsordning kan ikke ta opp startlån.

6. Krav til søker

7.

•

Søker må dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle stønader er
tilstrekkelige til å betale renter og avdrag på lån i tillegg til andre levekostnader.

•

Det skal før det gis lånetilsagn foretas en kredittvurdering/-sjekk av søkeren. Søkeren
orienteres om dette på forhånd.

•

Kommunen har et selvstendig ansvar for å fraråde lån etter bestemmelsene i
Finansavtalelovens kap 3.

Forhåndsgodkjenning

•

8.

Stange kommune kan skriftlig bekrefte at lånesøker vil få startlån, så lenge søker finner
en egnet bolig med kjøpesum som er innenfor på forhånd avtalt sum og avtalte
forutsetninger. En slik forhåndsgodkjenning er gyldig i 3 måneder, med mulighet for
forlengelse i 3 mnd.

Nærmere om bostedet

•

Bostedet skal være rimelig og nøkternt i forhold til nivået som er i nærområdene.
Akseptabel kjøpesum kan variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt
å godta høyere pris i et pressområde. I borettslag vil både kjøpesum og del av
fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen.

•

Det kan være aktuelt med vurdering fra byggfaglig personell.

9.

Lånesum

Lånerammen fastsettes innenfor 100 % av kjøpesum, nybyggings-, eller
utbedringskostnader inkl. eventuelle omkostninger. Størrelsen på lånet vil også bli
vurdert ut fra den enkelte søkers økonomi og andre lånegivers lånetildelinger.

•

10.

11.

12.

Rente- og avdragsvilkår

•

Låntaker vil til enhver tid bli tilbudt rente- og avdragsvilkår som gjelder for Husbankens
utlån, i hovedsak som annuitetslån med flytende rente. Husbankens fastrentetilbud kan
benyttes ved behov.

•

Lånene gis i hovedsak med 25 år nedbetalingstid. I særskilte tilfeller kan 30 års
nedbetalingtid vurderes.

•

Lånet skal tilbakebetales månedlig.

•

Stange kommune legger 0,25% på renten fra Husbanken for å dekke administrative
kostnader. Innvilgede lån blir administrert og fulgt opp av ekstern finansinstitusjon.

Utbetaling

•

Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i
bostedet.

•

Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.

•

Dersom lånetaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer bostedet slik at
forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet blir
innbetalt straks eller med kortere avdragstid.

Endringer i nedbetalingsplan

•

Rådmannen kan innvilge avdrag – og/eller rentefritak for inntil 2 år per lån.

•

Rådmannen kan videredelegere til den som står for innkrevingen å innvilge at det
hoppes over en periode og endre nedbetalingsplanen, så lenge opprinnelig avtalt
innløsningsdato ikke blir endret.

13.

Hva kan det gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til:

•

-

Etablering i egen bolig

-

Tilpasning av egen bolig

• Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig skal gjøres etter streng økonomisk
behovsprøving. Målrettet bruk er viktig.

• For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med
etableringstilskudd.

14.

Vurdering av størrelsen på tilskuddsbeløpet

•

Det kan gis tilskudd på inntil kr 40.000. I slike tilfeller tas det ikke pant i bolig.
Tilskudd utover denne størrelsen forutsetter pant i bolig.

•

Tilskudd til tilpasning nedskrives med 10% hvert år, tilskudd til etablering nedskrives
med 5% årlig.

15. Klage

Det kan klages på kommunens vedtak om tilskudd og lån. Klagen må fremsettes skriftlig og grunngis.
Det skal gå klart fram hvilken endring klageren ønsker. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak
har kommet fram. Dersom klageren ikke får medhold etter en ny vurdering, oversendes klagen til
kommunens klagenemnd.

15. Endringer i forskriften

Oppdatering/endringer i reglene skjer fortløpende i tråd med endringer i Husbankens forskrift.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer så lenge disse ikke er av prinsipiell karakter.

