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Fastsettelse av retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune 

Kommunedirektørens innstilling: 

Vedlagte forslag til retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune 2021 vedtas. 

Saksopplysninger: 

Det vises til sak 96/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - praktisering av startlånsordningen som ble 

behandlet av kommunestyret 08.12.2020. I vedtakets pkt 2 a fremkommer følgende bestilling: 

Kommunedirektøren utarbeider nye retningslinjer for startlånsordningen. I utarbeidelse av nye 

retningslinjer bør kommunen påse at retningslinjene gir tilstrekkelig veiledning om hvem som er 

i målgruppen, eventuelle prioriteringer blant ulike målgrupper for ordningen, hvilken 

dokumentasjon som er påkrevd og hvilke kriterier som gjelder for tildeling. Kommunen bør også 

vurdere hvorvidt retningslinjene bør gi veiledning der forskriften gir anvisning om skjønn og 

individuelle tilpasninger. 

Kommunedirektøren har innhentet flere alternative maler fra andre kommuner og vi har plukket det 

som administrasjonen under nøye vurdering har funnet fram til at passer best for vurdering av 

lånesøknader i Kvænangen kommune. 

For å kvalitetssikre retningslinjene har kommunedirektøren også oversendt utkastet til Husbanken. I 

sin tilbakemelding oppfatter Husbanken at retningslinjene er i tråd med forskriften. Men de har også 

kommet med tilbakemelding om at vi fra vårt opprinnelige utkast burde gjøre justeringer når det 

gjelder pkt 2.3 avgrensingen og under pkt 3 prioritering av lånesøkere. Husbanken påpeker at 

startlån er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Bruk av startlån innebærer å finne en god 

løsning for vanskeligstilte på boligmarkedet og i den forbindelse anbefaler kommunen å vurdere 

hvordan startlånet kan benyttes i det boligsosiale arbeidet, blant annet for å redusere fattigdom og 

ekskludering. På dette grunnlag har vi endret første setning i pkt 2.3 avgrensninger til: Det gis som en 

hovedregel ikke lån til kjøp eller refinansiering av bolig med pris høyere enn høyeste av prisantydning 

eller taksert markedsverdi. Under pkt 3 prioritering av lånesøkere føyd til en ekstra setning om at: I 

særlige tilfeller kan prioriteringen fravikes med en dispensasjon, jf. punkt 8 i reglementet. Husbanken 

mente at vårt opprinnelige utkast med at det ikke gis lån høyere enn takst var for strengt, da de 

mener at verdivurderingen av en bolig er hva markedet er villig til å betale, dvs kjøpesummen. Videre 

mente Husbanken at våre prioriteringer var for strenge og vi har derfor satt inn punktet om at 

prioriteringen kan fravikes ved en dispensasjon dersom nødvendig. 

Vurderinger: 






































































































































































































































































