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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Alta kommune har et forsvarlig og 

hensiktsmessig system for forvaltning av startlån. På bakgrunn av dette får kommunen belyst 

ulike sider ved egen praksis og presentert hvor det er muligheter for forbedringer. 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommune i all hovedsak har organisert det boligpolitiske 

arbeidet på en hensiktsmessig måte. Det finnes imidlertid noen forbedringsmuligheter, 

herunder mer organisatorisk tilrettelegging for tverretatlig samarbeid. Revisjonen registrerer i 

så måte at kommunen har iverksatt tiltak for å få dette på plass. 

 

I løpet av en treårsperiode har Alta kommune hatt en markant nedgang i bruken av startlån. 

KOSTRA-tall viser at Alta kommune relativt sett videretildeler startlån til færre boliger enn 

sammenligningskommunene. På den annen side er de innvilgede beløp til startlån relativt sett 

høyere enn det som gjelder for sammenligningskommunene. 

 

Vår undersøkelse viser at søknader om startlån i all hovedsak blir behandlet på en forsvarlig 

måte. Dette betyr at vi har avdekket noen svakheter og mangler, herunder at begrunnelsene i 

vedtakene ikke fullt ut er i tråd med krav i forvaltningsloven. 

 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommunes bruk av startlån er i tråd med forskrift og 

retningslinjer. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunens definisjon av målgruppen for 

ordningen kan angis noe nærmere. 

0.3 Anbefalinger 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Alta 

kommune gjør følgende: 

 

 Viderefører arbeidet med styrke det tverretatlige samarbeidet i kommunens 

boligsosiale arbeid 

 Sørger for at vedtak blir begrunnet i tråd med krav i forvaltningsloven 

 På en klarere måte angir hvem som er målgruppen for ordningen med startlån 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Alta 19.11.2012 (Sak 137/12). Av planen framgår det at det skal utføres en 

forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens forvaltning av startlån. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet: 

 
«Kommunene har et ansvar for å legge forholdene til rette for en boligpolitikk som omfatter alle 

kommunens innbyggere. Kommunene har stor grad av frihet til å organisere det boligsosiale 

arbeidet slik de ønsker. 

 

Kommunene forvalter en rekke boligsosiale virkemidler og har ansvaret for saksbehandling 

knyttet til kommunale boliger, startlån og boligtilskudd. Dersom den samlede boligpolitikken 

skal fungere etter hensikten, er det viktig at alle virkemidlene hver for seg forvaltes på en god 

måte, og at de ses i sammenheng på kommunalt nivå.  

 

Ordningen med startlån reguleres i forskrift om startlån fra Husbanken. Formålet med startlån 

er at ordningen skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  

 

Det er kommunene som forvalter startlånet av midler som Husbanken har gitt 

(videreformidlingslån). Kommunene tar opp startlån av Husbanken, og tildeler det videre til 

sine innbyggere. Kommunene har mulighet til å lage egne retningslinjer som er tilpasset 

utfordringene i den enkelte kommune. Det forutsetter at de kommunale retningslinjene ivaretar 

formålet og hovedintensjonene for ordningen. 

 

Målgruppen for startlån er personer som trenger bolig, men som har problemer med å få lån i 

private banker, det vil si unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, personer med nedsatt 

funksjonsevne, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og andre 

økonomisk vanskeligstilte. 

 
Forutsetningene for å få lån er at man har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet. 

Videre må man kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen 

til livsopphold. I tillegg må boligen være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået 

på stedet der du skal bo. Det er også en forutsetning at boligen ligger i den kommunen som gir 

lån. 

 

Søknader og vedtak om startlån skal videre behandles i tråd med reglene om saksbehandling av 

enkeltvedtak i forvaltningsloven. Videre skal søknaden behandles i tråd med bestemmelsene i 

finansavtaleloven og særskilte retningslinjer for startlån, herunder forskrift om startlån fra 

Husbanken. Husbanken har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp når kommunene skal 

behandle søknader om startlån med mer. Alta kommune har utarbeidet egne retningslinjer for 

behandling av startlån. 

 

KOSTRA-tall viser at Alta kommune har et høyere antall boliger godkjent av kommunen for 

finansiering med startlån (per 1000 innbyggere) enn sammenlignbare kommuner, bare 

gjennomsnittet i Finnmark ligger høyere i 2010. I 2011 ligger kommunen på samme nivå som 

KOSTRA-gruppe 12, lavere enn finnmarksgjennomsnittet men høyere enn Narvik, Harstad og 
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landet for øvrig. Beløp per innbygger i startlån som er videretildelt av kommunen er høyere enn 

sammenlignbare kommuner i samme perioden.  

 

I planperioden 2012-2015 vil kommunen ta opp startlån med 160 millioner kroner.  

 

Området er vesentlig i et samfunnsmessig perspektiv. Området er også vesentlig for kommunen 

ut fra et økonomisk perspektiv og for kommunen sitt omdømme. Området er også vesentlig i et 

brukerperspektiv.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Alta kommune har et forsvarlig og 

hensiktsmessig system for forvaltning av startlån. Vi har også sett på enkelte elementer ved 

kommunens organisering av det boligpolitiske arbeidet. På bakgrunn av dette får kommunen 

belyst ulike sider ved egen praksis og presentert hvor det er muligheter for forbedringer.  

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i fire hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 4. mai 2015 (sak 9/2015).
1
 I tillegg har revisjonen utarbeidet elleve 

underproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingene. Problemstillingene er som 

følger: 

 

1. Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på en hensiktsmessig måte? 

 Har kommunen et overordnet rammeverk for det boligpolitiske arbeidet? 

 Bidrar organiseringen til tverretatlig samarbeid? 

 Blir boligpolitiske virkemidler sett i sammenheng? 

 

2. Hvordan er bruken av startlån i Alta kommune? 

 Hvordan har bruken av startlån vært de siste årene? 

 Hvordan er bruken av startlån sammenliknet med andre kommuner? 

 

3. Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte? 

 Har kommunen egne retningslinjer og rutiner som skal sikre en forsvarlig saksbehandling? 

 Blir søknadene behandlet i tråd med krav i forvaltningsloven? 

 Avholder kommunen rådgivningsmøte ved eventuelle tilsagn om startlån? 

 

4. Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer? 

 Blir startlån gitt til de målgruppene ordningen er rettet mot? 

 Blir startlån gitt til kjøp av den type bolig som ordningen gjelder? 

 Blir renter og gebyrer fastsatt i tråd med forskrift og retningslinjer? 

                                                 
1
 I kontrollutvalgets vedtak var problemstilling nr. 2 opprinnelig «Hvordan er bruken av startlån sammenliknet 

med andre kommuner?». Revisjonen har omformulert denne til å lyde «Hvordan er bruken av startlån i Alta 

kommune?». Sammenlikningen av Alta kommune med andre kommuner ivaretas gjennom en 

underproblemstilling. 
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1.3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om Husbanken 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 Forskrift om startlån fra Husbanken (2004)
2
 

 Retningslinjer for startlån fra Husbanken (2011) 

 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån (Husbanken, 2007/2011/2013) 

 Rundskriv U-10/2002: Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold 

 Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve – Ein bustadspolitikk for den einskilde, 

samfunnet og framtidige generasjonar 

 St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken 

 Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet 

Dokument nr. 3:8 (2007-2008) 

 NOU 2011:15 Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden 

1.3.2 Utledning av kriterier 

Revisjonskriteriene for denne undersøkelsen framgår av oversikten nedenfor. Den nærmere 

utledning av kriteriene finnes i vedlegg 2 i denne rapporten. 

 

Organiseringen av det boligpolitiske arbeidet: 
 

 Kommunen bør utarbeide tverrsektoriell handlingsplan for boligetablering. 

 Kommunen bør ha en overordnet strategi for det boligpolitiske arbeidet. 

 Kommunens organisering av det boligpolitiske arbeidet bør bidra til tverretatlig samarbeid og 

samordning. 

 Kommunes boligpolitiske virkemidler bør sees i sammenheng. 

 

Behandling av søknader om startlån: 

 

 Kommunen bør ha egne retningslinjer og rutiner for behandling av søknader om startlån. 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

                                                 
2
 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1759 om startlån fra Husbanken.  
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 Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at 

den er mottatt. 

 Vedtaket skal være skriftlig.  

 Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet 

vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. 

 Vedtaket skal grunngis. 

 Partene skal underrettes om vedtaket. 

 Kommunen bør avholde et rådgivningsmøte etter at søker har mottatt et eventuelt tilsagn på 

startlån. 

 

Bruk av startlån: 
 

 Kommunens bruk av startlån skal være rettet mot unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 Kommunens bruk av startlån skal gjelde bolig som er egnet for husstanden, rimelig og nøktern 

i forhold til prisnivået på stedet. 

 Kommunens fastsetting av renter og gebyrer skal ikke være høyere enn det som er fastslått i 

forskrift og retningslinjer.  

 

Vi har ikke utarbeidet revisjonskriterier for problemstilling nr. 2 (omfanget i bruk av startlån). 

Dette på grunn av at problemstillingen er beskrivende (deskriptiv). 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært dokumentanalyse, intervju samt bruk av regnskapstall og KOSTRA-tall. 

 

Vi har gjennomført individuelle intervju med leder av servicesentret Bjørn Conrad Berg og 

driftsansvarlig for utlån og tilskudd Anveig Krogh. Vi har også mottatt informasjon fra 

tidligere prosjektleder ved avdeling for samfunnsutvikling, Lise Birgitte Øfeldt samt 

kommunalleder ved avdeling samfunnsutvikling Oddvar Konst. 

 

Dokumentanalysen har omfattet gjennomgang av relevante planer, styringsdokumenter og et 

utvalg enkeltsaker fra 2015. Gjennomgangen av enkeltsaker omfatter henholdsvis 5 vedtak 

om innvilgelse og 5 vedtak om avslag på søknad om startlån. Disse ble valgt ut på bakgrunn 

av ferdig behandlede saker per august 2015, i alt 24 saker. 

1.4.2 Avgrensing 

Undersøkelsen er tidsmessig avgrenset til 2014/2015. På enkelte punkter omfatter 

undersøkelsen også tidligere år. 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Vi mener at våre spørsmål til administrasjonen, gjennomgang av ulike 
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dokumenter og regnskapstall, til sammen gir grunnlag for å kunne svare på undersøkelsens 

problemstillinger.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt ved at data har blitt verifisert av informantene i kommunen, samt gjennom intern 

kvalitetssikring.  
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2. ER KOMNMUNENS BOLIGPOLITISKE ARBEID 
ORGANISERT PÅ EN HENSIKTSMESSIG MÅTE? 

2.1 Har kommunen et overordnet rammeverk for det boligpolitiske 
arbeidet? 

2.1.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen bør utarbeide tverrsektoriell handlingsplan for boligetablering. 

 Kommunen bør ha en overordnet strategi for det boligpolitiske arbeidet. 

2.1.2 Data 

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument. I kommuneplanens 

samfunnsdel, «Alta vil 2015-2027», er en av satsingsområdene trivsel og livskvalitet. Et av 

målene under dette satsingsområdet er at «Alta vil ha boliger for alle i gode boområder og at 

boforholdene skal fremme velferd og samfunnsdeltakelse.
3
 En av strategiene for å nå målet er 

at kommunen skal «[m]edvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress på 

boligmarkedet, arbeide for flere utleieboliger samt legge til rette for god boligforsyning i 

distriktene». Ingen av strategiene tar for seg kommunens bruk av økonomiske boligpolitiske 

virkemidler i dette arbeidet. Imidlertid kan det være grunn til å nevne at kommunens 

boligpolitiske arbeid ikke var nevnt i den forrige samfunnsdelen til kommuneplanen.
4
 Dette 

betyr at kommunens boligpolitikk har blitt opprioritert i kommunens planverk det siste året.  

 

Nærmere målsetninger og tiltak for det boligsosiale arbeidet er blant annet fastsatt i 

kommunens boligsosiale handlingsplan
5
, vedtatt av kommunestyret.

6
 I planen er det fastsatt 

mål, tiltak og retningslinjer for en sosial tomte- og boligpolitikk, en målrettet sosial 

boligetablering og sosial boligtjeneste, en fleksibel og målrettet virkemiddelbruk, samt 

samarbeid med Stiftelsen utleieboliger, eksterne samarbeidspartnere og universell utforming. 

Det er videre beskrevet hvilke instanser som har ansvaret for de ulike tiltakene. 

 

I den boligsosiale handlingsplanen framgår det blant annet at kommunen skal ha en «fleksibel 

og målrettet virkemiddelbruk». Det framgår videre at startlånet er kommunens viktigste 

økonomiske virkemiddel for å gi personer mulighet til å kjøpe egen bolig. Innenfor området 

virkemiddelbruk er det fastsatt mål om at Alta kommunes og Husbankens virkemidler skal 

«målrettes i forhold til tiltak og retningslinjer gitt i planen», samt at de økonomiske 

virkemidlene skal «medvirke til at flere får mulighet for å etablere seg i egen bolig eller på 

det ordinære boligmarkedet». Som tiltak/retningslinjer for dette er det blant annet fastsatt at 

det ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett årlig må «vedtas opptak av utlånsmidler i 

forhold til vurdert behov».
7
 Det er også fastsatt at administrasjonen i kommunen skal arbeide 

videre «med å målrette de ulike låne- og tilskuddsordningene mot prioriterte grupper». 

                                                 
3
 Alta vil; Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, på side 20. 

4
 Alta vil; Kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015. 

5
 Alta kommune; Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014. 

6
 Sak 56/2010. 

7
 Startlånmidler. 
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Alta kommune har inngått en partnerskapsavtale med Husbanken.
8
 Formålet med avtalen er å 

få etablert et forpliktende samarbeid mellom Alta kommune og Husbanken «slik at 

kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås». I samarbeidsavtalen framgår det at Alta 

kommunes hovedmål er en «helhetlig og samordna boligpolitikk». Det er videre fastsatt at 

samarbeidet skal konkretiseres gjennom utarbeidelse av en årlig arbeidsplan. Arbeidsplanen er 

inndelt i følgende områder: 

 

 Husbankens økonomiske virkemidler 

 Boligsosiale utviklingsprosjekter 

 Planlagte utviklingsprosjekt 

 Pågående boligprosjekt 

 Planlagt boligfremskaffelse 

 Kompetanseheving 

 Oppfølging av partnerskapsavtalen 

 

For hvert område er det fastsatt formål, satsingsområder/mål, strategier/tiltak, finansiering og 

hvem som har ansvaret for gjennomføring av de enkelte tiltak. 

 

Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020.
9
 En av  

hovedutfordringene som er nevnt i planen er boligsosiale behov for ulike brukergrupper.  

I planens kapittel 6.3 (eldre) blir det blant annet nevnt at kommunen skal tilrettelegge for at 

boevnen opprettholdes så lenge som mulig, samt tilby tilrettelagte institusjonsplasser til de 

som ikke kan bo i egen bolig. 

 

Kommunestyret i Alta har vedtatt en helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 

2014-2016.
10

 I planens kapittel 14 omtales temaene bolig og bosetting.  Her er det fastsatt 

flere målsettinger for planperioden, blant annet at flyktninger skal være bosatt i egen bolig 

(eid eller leid) innen 3 år etter bosetting samt at kommunen skal bidra til realisering av 

boligmål for flyktninger gjennom «aktiv bruk av de virkemidler som finnes innenfor 

Husbankens ordninger». 

 

Alta kommune har retningslinjer for tildeling av startlån. Disse er vedtatt av formannskapet.
11

 

Her framgår det at formålet er å «bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal 

få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger». 

 

Alta kommune har egne retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter. 

Framgangsmåten for tildeling er loddtrekning. Imidlertid er det slik at personer som har 

spesielle behov for tilrettelagt bolig kan søke om tomt på sosialt grunnlag. Slike søknader 

behandles særskilt ved tildeling. 

2.1.3 Vurderinger   

Statlige myndigheter har siden slutten av 1990-tallet oppfordret kommunene til å utarbeide 

tverrsektorielle handlingsplaner for boligetablering. Slike planer er imidlertid ikke lovpålagte.  

Revisjonen registrerer i så måte at Alta kommune har fulgt opp denne oppfordringen ved å 

vedta en egen kommunedelplan for det boligpolitiske arbeidet. Revisjonen vurderer dette som 

                                                 
8
 Partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken for perioden 2011-2015. 

9
 Sak 66/2013. 

10
 Sak 100/2013. 

11
 Sak 35/2013. 
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positivt. Revisjonen registrerer videre at kommunens planverk inneholder mål, 

satsingsområder og strategier/tiltak som gjelder boligpolitisk arbeid. I så måte har kommunen 

også en overordnet strategi for sitt boligpolitiske arbeid. Revisjonen registrerer også at det 

boligsosiale arbeidet er forankret i kommunens politiske og administrative ledelse, noe som 

anses å være en av flere suksessfaktorer for en vellykket kommunal boligpolitikk.  

 

På bakgrunn av dette vurderer revisjonen det slik at Alta kommune har et overordnet 

rammeverk for det boligpolitiske arbeidet som er i tråd med det som forventes fra statlige 

myndigheters side. 

 

2.2 Bidrar organiseringen til tverretatlig samarbeid? 

2.2.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunens organisering av det boligpolitiske arbeidet bør bidra til tverretatlig 

samarbeid og samordning. 

2.2.2 Data 

Målsettinger og tiltak 

I samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Husbanken framgår det at Alta kommunes 

hovedmål er en «helhetlig og samordna boligpolitikk». Det framgår videre at «for å nå 

målene i planene har Alta kommune behov for et helhetlig og samordnet arbeid og en felles 

tverrfaglig arena». 

 

I kommunens boligpolitiske handlingsplan er et av målene at kommunen «skal ha en målrettet 

sosial boligetablering og sosial boligtjeneste som sørger for at de ulike grupper av 

vanskeligstilte med boligbehov oppnår et hensiktsmessig tilbud».
12

 Dette skal blant annet 

oppnås gjennom «å styrke samhandlingen» innenfor kommunen. Et konkret tiltak er å 

etablere ansvarsgrupper som skal ivareta den enkelte søker i forhold til behov.  

 

I kommunens årlige arbeidsplan for boligpolitisk arbeid er et av målene å «koordinere 

sektorovergripende boligsosialt arbeid».
13

 Dette har blant annet blitt gjort gjennom 

opprettelse av en prosjektstilling for dette arbeidet samt utarbeidelse av et notat om 

organisering av boligsosialt arbeid i kommunen. Det er videre fastsatt som et tiltak å «tilby 

råd og veiledning i forbindelse med kjøp av bolig».
14

 Det er videre fastsatt som en målsetting 

at kommunen skal gis kompetanseheving gjennom Husbanken, herunder skal Husbanken bistå 

kommunen gjennom å formidle relevant kompetanse i samarbeidet innenfor boligsosialt 

arbeid. Et av tiltakene er at Alta kommune skal få tilbud om deltakelse på 

opplæring/oppfølgingskurs om økonomiske virkemidler.
15

 

 

                                                 
12

 Boligpolitisk handlingsplan, på side 25. 
13

 Arbeidsplan for oppfølging av partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken, prosjekt/mål 2.3. 
14

 Arbeidsplan for oppfølging av partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken, strategi/tiltak 3.3.2.. 
15

 Arbeidsplan for oppfølging av partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken, strategi/tiltak 8.1.2. 
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I kommunens årsmelding for 2014 heter det at Alta kommunes samarbeid med Husbanken 

«har avdekket stor samlet kompetanse i Alta kommune innenfor [det boligpolitiske arbeidet], 

men også at det er mye å hente på bedre koordinering».
16

 

 
Organisering 

I Alta kommune er ikke de boligsosiale tjenestene organisert i en egen enhet, men utføres av 

ulike kommunale avdelinger.
17

 Tjenestene er ikke samlokalisert eller organisasjonsmessig 

samordnet. Samarbeidet skjer enten gjennom faste tverrfaglige møter eller i tilknytning til 

konkrete saker. 

 

Ansvaret for arbeidet med søknader om startlån m.m. er organisert under kommunens 

servicesenter. Det daglige arbeidet er tillagt driftsansvarlig for lån og tilskudd. Per i dag er det 

en saksbehandler for området startlån og tilskudd og to saksbehandlere for ordningen med 

bostøtte.
18

 

 
Figur 1: Administrativ organisering  - Startlån 

 
 

Søknader om startlån behandles av et administrativt utvalg (låneutvalget) bestående av tre 

medlemmer, det vil si en representant fra administrasjonen (leder av servicesentret), en 

representant fra tjenesteområdet helse og sosial (NAV) samt kommunens gjeldsrådgiver.
19

 I 

tillegg deltar driftsansvarlig for lån og tilskudd på møtene, som sekretær for utvalget. Utvalget 

har normalt møte annenhver uke. I intervju ble det opplyst at det sjelden eller aldri er uenighet 

om utfallet av sakene i låneutvalget. Klagesaker behandles først av kommunens låneutvalg, 

dernest av kommunens klagenemnd.
20

  I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det er få 

klagesaker (maksimalt to klagesaker per år).  Kommunen bruker Lindorff som låneforvalter.           

Det boligpolitiske arbeidet i kommunen ivaretas også av andre instanser i kommunen og 

eksterne aktører. Figuren nedenfor viser en oversikt over noen av de involverte instansene. 

En mer detaljert figur finnes som vedlegg 2 til denne rapporten. 

 

                                                 
16

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 16. 
17

 Internt notat: Boligsosialtjeneste i Alta kommune - Organisering av boligsosiale oppgaver (juli 2015),  

på side 5. 
18

 Jf. informasjon gitt av leder for servicesentret. 
19

 Se Alta kommunes retningslinjer for startlån, pkt. 1. 
20

 Se Alta kommunes retningslinjer for startlån, pkt. 6.2. 

Kommunal 
klagenemd 

Låneutvalg 

Driftsansvarlig 

Lån og tilskudd 

Servicesentret 



Forvaltning av startlån 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 11 

 

Figur 2: Kommunale og eksterne instanser i det boligpolitiske arbeidet 

 
 

NAV/sosial omfatter de kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgivning, økonomisk 

rådgivning, boliger til vanskeligstilte, introduksjonsprogrammet for flyktninger og 

flyktningetjenesten
21

  

 

Virksomheten hjemmetjenester har som mål å bidra til at pleietrengende og eldre skal være 

mest mulig selvhjulpne og kunne bli boende hjemme lengst mulig.
22

  

 

Avdeling for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, 

landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler og ulike prosjekter. Avdelingen har blant annet 

ansvaret for utarbeidelse av utbyggingsplaner sammen med private aktører i boligmarkedet. 

Et av tiltakene er at kommunen aktivt må bruke utbyggingsavtaler for å sikre arealer for 

bygging av boliger for spesielle grupper omtalt i den boligsosiale handlingsplanen.
23

 I 

kommunens budsjett for 2015 heter det at en av de sentrale utfordringene for å møte fremtiden 

er å ha nødvendig planberedskap for utvikling, også for utvikling av boligområder.
24

 

 

Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) er en selvstendig institusjon som er opprettet av Alta 

kommune. Stiftelsen har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget 

økonomisk formål.
25

 Alta kommune har blant annet som mål at Stiftelsen utleieboliger skal 

sikre tilpassede boliger for de som ikke har mulighet på det private markedet.
26

 

Alta kommune har 40 andeler i Polarlys boligbyggelag
27

.
28

 Kommunen har som mål at 

Polarlys boligbyggelag skal legge til rette for bedre, flere og rimeligere botilbud og styrke 

tilbudet til enkelte grupper som faller inn under boligsosial handlingsplan.
29

 

                                                 
21

 Alta kommune; Årsmelding, på side 56. 
22

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 55. 
23

 Boligsosial handlingsplan, på side 29. 
24

 Alta kommune; Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, på side 40-41. 
25

 Vedtekter for Stiftelsen utleieboliger § 1. 
26

 Boligsosial handlingsplan, på side 28.  
27

 Tidligere Alta boligbyggelag. 
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I forbindelse arbeidet med å utarbeide kommunens boligpolitiske handlingsplan ble det 

nedsatt en styringsgruppe med representanter fra tjenesteområde helse og sosial, 

tjenesteområde barn og unge, Nav/sosial, bistand, avdeling for samfunnsutvikling, fagområdet 

utlån og tilskudd og Stiftelsen utleieboliger.
30

 Styringsgruppa arrangerte blant annet et åpent 

arbeidsmøte der det deltok representanter for kommunale tjenester samt eksterne aktører. 

Eksterne aktører som deltok var Stiftelsen utleieboliger, Polarlys boligbyggelag, Stiftelsen 

Betania, Finnmarkskollektivet, brukerrådet for psykisk helsevern og funksjonshemmedes 

interesseorganisasjoner.
31

 Dette viser at arbeidet med kommunens boligpolitikk har involvert 

et bredt spekter av instanser. 

 
Prosjektet «Boligsosialt arbeid» 

I 2012 opprettet Alta kommune, i samarbeid med Husbanken, prosjektet «Boligsosialt 

arbeid». Kommunen har mottatt tilskudd fra Husbanken for å finansiere prosjektet. I 

Husbankens innstilling for tildeling av tilskudd til kommunen heter det følgende:
32

 

 
«Videre skal tiltaket i inneværende periode se på kommunens organisering av det boligsosiale 

arbeidet. I prosjektets første år har tiltaket bidratt til en kartlegging av nåværende rutiner og 

evaluering av kommunens rutiner i forhold til boligsosiale oppgaver. Denne skal danne 

grunnlag for framtiden i prosjektet ved utforming av forslag og utprøving av ny organisering 

av boligsosialt arbeid i Alta kommune.» 

 

Oppdragsgiver (prosjekteier) er rådmannens ledergruppe, som også fungerer som 

styringsgruppe.
33

 I tillegg er det opprettet en faggruppe med representanter fra ulike 

kommunale tjenester samt representant fra Stiftelsen Utleieboliger. For å lede arbeidet med 

framdrift av prosjektet har kommunen opprettet et engasjement som prosjektleder. 

Prosjektleder deltar på møter i rådmannens ledergruppe når boligsosiale tema er på 

dagsorden.
34

 Det er utarbeidet en framdriftsplan for prosjektet.  

 

Formålet med prosjektet er å «koordinere sektorovergripende boligsosialt arbeid» i 

kommunen.
35

 Målet med prosjektet er at «Alta kommune som Finnmarks største kommune og 

med sterkest tilvekst imøtekommer boligsosiale behov i fremtiden på en god måte». Et av 

tiltakene i prosjektet er å «vurdere samt utrede hvordan boligsosialt arbeid bør følges 

opp/organiseres i Alta kommune fremover».  

 

Det har blitt gjennomført internt arbeidsseminar i kommunen med gruppearbeid der det blant 

annet kom fram at det «mangler samordning og arena for samkjøring».
36

 Som en følge av 

dette ble det foreslått å «etablere en arena for samkjøring og samhandling på tvers av etater». 

Det ble også foreslått at «koordinering og oversikt også må fortsette i fremtiden» samt at 

kommunen må møte brukerne på «en samordnet og helhetlig måte». Daværende prosjektleder 

har i notat uttrykt at «det er behov for å samordne det boligsosiale arbeidet på en slik måte at 

                                                                                                                                                         
28

 Alta kommune; Årsregnskap 2014, på side 52. 
29

 Boligsosial handlingsplan, på side 28. 
30

 Boligsosial handlingsplan, på side 2-3. 
31

 Boligsosial handlingsplan, på side 2-3. 
32

 Husbanken – Region Hammerfest; Innstilling kompetansetilskudd post 78-midler, datert 6. juni 2014. 
33

 Rådmannen, kommunalleder for drift og utbygging, kommunalleder for helse og sosial, kommunalleder for 

samfunnsutvikling og kommunalleder for oppvekst og kultur. 
34

 Jf. informasjon gitt av daværende prosjektleder til revisjonen. 
35

 Alta kommune; Prosjektmandat – Prosjekt «Boligsosialt arbeid». 
36

 Alta kommune; Oppsummering av gruppearbeid – Evaluering av dagens organisering og forslag til tiltak 

(november 2013). 
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eierskapet, mandat og myndighet er tydelig. Videre bør også deler av tjenestene 

samlokaliseres og samordnes».
37

 

 

Det er utarbeidet et (foreløpig) internt notat med forslag til ny organisering av kommunens 

boligsosiale arbeid. Notatet ble ferdigstilt i begynnelsen av august 2015.
38

 Her foreslås det en 

ny organisasjonsmodell som består av et strategisk og operativt nivå (boligforvaltning og 

boligfremskaffelse) og et individ/operativt nivå (boligtjenester). Modellen forutsetter ikke 

opprettelse av ny virksomhet eller at tjenester samlokaliseres. Imidlertid foreslås det at det 

opprettes organer/arenaer som skal styrke samordningen av det boligsosiale arbeidet, herunder 

koordinator for boligsosiale tjenester og et tverrfaglig boligteam. 

 

Prosjektet er ment å være ferdigstilt i desember 2015.
39

 

 
Prosjektet «Boligdrømmen» 

I 2013 opprettet Alta kommune (tjenesteområdet helse og sosial) prosjektet «Boligdrømmen». 

I prosjektplanen framgår det at formålet med prosjektet er «å utarbeide arbeidsmetoder og 

rutiner for å fange opp informasjon om bostedsløse».
40

 Videre er formålet med prosjektet å 

«utvikle en samarbeidsarena som inkluderer de berørte etater i kommunen, samt 2. 

linjetjenesten». Ifølge prosjektplanen skulle prosjektet være ferdigstilt i løpet av januar 2014. 

2.2.3 Vurderinger 

Kommunens organisering av det boligpolitiske arbeidet bør bidra til tverretatlig samarbeid og 

samordning. Vår undersøkelse viser at det boligpolitiske arbeidet i Alta kommune delvis kan 

vurderes som tverretatlig. Et eksempel på dette er det kommunale låneutvalget. Andre 

eksempel er prosjektene «Boligsosialt arbeid» og «Boligdrømmen» samt arbeidet med den 

boligsosiale handlingsplanen. Det finnes imidlertid forbedringspotensial på det 

organisatoriske området. Dette skyldes at tjenestene ikke synes å samordnes nok i det daglige 

arbeidet. I den sammenheng har revisjonen merket seg at kommunen har fastsatt mål om å 

styrke samordningen av de boligpolitiske tjenestene (jf. plandokumenter). Det er også 

foreslått en ny organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen som er ment å styrke 

samordningen. Revisjonen registrerer også at arbeidet med sektorovergripende boligsosialt 

arbeid er forankret i kommunens administrative ledelse, herunder rådmannens ledergruppe. 

Dette vurderer revisjonen som positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Alta kommune; Notat; Organisering av boligsosialt arbeid i Alta kommune – Intern notat om status og mulige 

strategier for samordning av boligsosiale oppgaver (oktober 2014), på side 5. 
38

 Internt notat: Boligsosialtjeneste i Alta kommune – Organisering av boligsosiale oppgaver (juli 2015). 
39

 Jf. informasjon gitt av daværende prosjektleder til revisjonen. 
40

 Alta kommune; Prosjektplan – Boligdrømmen – Veien til boligmarkedet i Alta. 
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2.3 Blir boligpolitiske virkemidler sett i sammenheng? 

2.3.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunes boligpolitiske virkemidler bør sees i sammenheng. 

2.3.2 Data 

Forvaltningen av de ulike økonomiske virkemidlene
41

 gjøres av ett og samme organ, nemlig 

kommunens fagenhet for lån og tilskudd. 

 

I kommunens boligpolitiske handlingsplan er det fastsatt mål om at Alta kommunes og 

Husbankens virkemidler skal «målrettes i forhold til tiltak og retningslinjer gitt i planen», 

samt at de økonomiske virkemidlene skal «medvirke til at flere får mulighet for å etablere seg 

i egen bolig eller på det ordinære boligmarkedet». Det heter videre at administrasjonen skal 

arbeide videre med «å målrette de ulike låne- og tilskuddsordningene» mot prioriterte 

målgrupper. I dette ligger det (iallfall indirekte) at de økonomiske virkemidlene skal sees i 

sammenheng. 

 

I kommunens årlige boligpolitiske arbeidsplan er det for området «Husbankens økonomiske 

virkemidler» fastsatt som formål at kommunen gjennom målrettet og fleksibel bruk av 

økonomiske virkemidler skal «bidra til gode og trygge boforhold uavhengig av sosiale og 

økonomiske forutsetninger». For ordningen med bostøtte er det fastsatt mål om å «redusere 

bruken av sosialhjelp for personer som har rett til bostøtte, samt sikre at de som har rett til 

bostøtte får dette». Et av tiltakene er å drive aktiv markedsføring av bostøtteordningen. For 

ordningen med startlån er det fastsatt mål om å «øke antall mottakere innenfor definert 

målgruppe for tildeling av startlån». Et av tiltakene er at Alta kommune skal beholde 

lånerammen til startlån på kr 40 mill. For ordningen med boligtilskudd er det fastsatt mål om 

at «flere innenfor målgruppen skal kunne etablere seg i egen bolig». Et av tiltakene er å øke 

tilskuddspotten. For ordningen med tilskudd til tilpasning av bolig er det fastsatt mål om at 

«flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo i egen bolig tilpasset sin livssituasjon». Et av 

tiltakene er å synliggjøre og informere om ordningen.  

 

Rapportering fra Alta kommune til Husbanken for 2014 viser at andelen som mottok startlån i 

kombinasjon med bostøtte dette året var på 8 prosent, mens andelen som mottok startlån i 

kombinasjon med boligtilskudd var på 29 prosent. På landsbasis var andelen i 2014 som 

mottok bostøtte i kombinasjon med startlån på 10 prosent, mens andelen som mottok tilskudd 

i kombinasjon med startlån var på 14 prosent.
42

 Dette kan indikere at Alta kommunes bruk av 

bostøtte er litt lavere enn det som gjelder på landsbasis, mens bruk av tilskudd er høyere enn 

det som gjelder på landsbasis. 

 

Av tabellen nedenfor framgår kommunens innrapporterte tall til SSB/KOSTRA vedrørende 

kommunens (videre)tildeling av boligtilskudd i perioden 2012-2014.  

 

 

 
 

                                                 
41

 Startlån, bostøtte og boligtilskudd. 
42

 Husbanken; Årsrapport 2014, på side 37 (tabell 3.28). 
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Tabell 1: Boligtilskudd videretildelt av kommunen (SSB/KOSTRA) 

Boligtilskudd videretildelt av kommunen 2014 2013 2012 

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 0,4 0,3 0,4 

Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen 43 40 12 

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere 0,5 0,1 0,4 

Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen 131 13 81 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent for 

boligtilskudd til tilpasning av bolig har holdt seg stabilt i perioden. Tildelt beløp (per 1000 

innbygger) har imidlertid hatt en kraftig stigning i samme periode. Av tabellen ser vi videre at 

antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent for boligtilskudd til etablering samlet 

sett har steget fra 2012-2014. Også tildelt beløp (per 1000 innbygger) har steget i samme 

periode. Samlet sett viser dette en (liten) økning i kommunens bruk av boligtilskudd i det 

boligsosiale arbeidet.  

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at de ulike boligsosiale virkemidler blir sett i 

sammenheng ved behandling av søknader om startlån. Det ble blant annet sagt at «målet er å 

se helheten og hjelpe søkerne best mulig med de ulike virkemidlene kommunen har til 

rådighet». I dette ligger det blant annet at kommunen vurderer bruk av andre støtteordninger i 

stedet for eller i tillegg til startlån (herunder boligtilskudd). Det ble videre opplyst at de har 

god kontakt med NAV Alta (sosialtjenesten). Videre henviser de folk til instanser i 

kommunen som tildeler kommunale utleieboliger. Det hender også at de samarbeider med 

ergoterapitjenesten, barn- og ungetjenesten, bistand og rus- og psykiatritjenesten. Det hender 

også at de henviser folk til Namsmannen (gjeldsordning). I intervju ble det spesielt nevnt at 

det er mange økonomisk vanskeligstilte, samt at boligprisene i Alta er høye. Dette gjør at 

behovet for tilskudd og lån er større enn de midler kommunen har tilgjengelig for 

videretildeling.  

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser eksempler på at kommunen ser ulike økonomiske 

virkemidler i sammenheng ved behandling av søknader om startlån. Dette gjelder både 

økonomiske virkemidler og andre virkemidler, for eksempel bruk av kommunens 

gjeldsrådgiver og bruk av kommunale utleieboliger.  

2.3.3 Vurderinger 

Vår undersøkelse viser at kommunen har som mål å målrette de ulike virkemidlene mot de 

fastsatte målgrupper for ordningene. Vår undersøkelse viser også eksempler på at 

boligpolitiske virkemidler blir sett i sammenheng i enkeltsaker. 

2.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommune i all hovedsak har organisert det boligpolitiske 

arbeidet på en hensiktsmessig måte. Det finnes imidlertid noen forbedringsmuligheter, 

herunder mer organisatorisk tilrettelegging for tverretatlig samarbeid. Revisjonen registrerer i 

så måte at kommunen har iverksatt tiltak for å få dette på plass. 
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3. HVORDAN ER BRUKEN AV STARTLÅN I ALTA 
KOMMUNE? 

3.1 Hvordan har bruken av startlån vært de siste årene? 

3.1.1 Data 

For årene 2012, 2013 og 2014 mottok kommunen henholdsvis 60 mill. kroner, 40 mill. kroner 

og 37. mill. kroner i startlånmidler fra Husbanken for videretildeling.
43

 Til sammenligning 

kan det nevnes at kommunens bruk av startlån var 3 mill. kroner i 2003.
44

 For 2015 har 

kommunen søkt Husbanken om 40 mill. kroner i startlånsmidler.
45

  

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunestyret har redusert rammen for startlån. 

Enkelte ganger hender det også at Husbanken ikke tildeler kommunen så mye i startlån som 

kommune har søkt om. Dette skjedde blant annet i 2014. 

 

Generelt sett er det stor etterspørsel etter startlån, det vil si flere søknader enn det kommunens 

låneramme gir rom for.
46

 I intervju ble det opplyst at økningen i søkermasse spesielt har 

skjedd etter at Finanstilsynet innskjerpet kravene til egenkapital. I intervju ble det videre 

opplyst at mange av søknadene gelder søkere som har god nok inntekt til å få lån i privat bank 

(kan opparbeide seg egenkapital på egen hånd på kort sikt), og som dermed ikke er i 

målgruppen for startlån. 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens bruk (videretildeling) av startlån i perioden 

2012-2014. 

 
Tabell 2: Startlån videretildelt av Alta kommune  

Startlån videretildelt av Alta kommune 2014 2013 2012 

Beløp utbetalt (totalt per 31.12) (i millioner) 
 35,5 45,9 51,9 

Antall innvilgede startlån 
 24 33 44 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån,  
per 1000 innbygger 

 
1,2 

 
1,7 

 
2,2 

Gj.sn. lånebeløp (i millioner) 
 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,2 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 
 

1 655 2 331 2 418 

*Kilder: SSB/KOSTRA, årsregnskap for Alta kommune for årene 2012, 2013 og 2014 og rapporter fra 

kommunen til Husbanken. 

   

Av tabellen ovenfor ser vi at Alta kommunes utbetaling av startlån har gått markant ned fra 

2012 til 2014 (fra kr 51,9 mill. til kr 35,5 mill.). Av tabellen ser vi videre at antall boliger som 

ble godkjent for finansiering med startlån har gått ned fra 2012 til 2014 (fra 2,2 % til 1,2 %). 

Antall innvilgede startlån og beløp i startlån per innbygger har også gått markant ned i samme 

periode. På den annen side ser vi at gjennomsnittlig lånebeløp i forhold til antall innvilgede 

                                                 
43

 Jf. oversikt oversendt fra kommunens servicesenter. Se også Alta kommunes årsregnskaper for årene 2012, 

2013 og 2014. 
44

 Alta kommune; Boligsosial handlingsplan, på side 34. 
45

 Kommunestyrets vedtak i sak PS 102/14; Budsjett 2015 med handlingsdel 2015-2018. 
46

 Alta kommune; Notat; Organisering av boligsosialt arbeid i Alta kommune – Intern notat om status og mulige 

strategier for samordning av boligsosiale oppgaver (oktober 2014), på side 2, og opplysninger gitt i intervju. 
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søknader om startlån har økt noe fra 2012-2014. Dette kan nok forklares med den alminnelige 

prisvekst i boligmarkedet samt at kommunen i mindre grad gir toppfinansiering (det vil si 

tilleggslån for å dekke egenkapital for å få lån i privat bank). 

 

Tabellen nedenfor viser andelen avslag på søknader i forhold til antallet behandlede søknader 

i perioden 2012-2014. 

 
Tabell 3: Andelen avslåtte søknader om startlån

47
 

 
2014 2013 2012 

Antall søknader 54 58 115 

Antall avslag 30 25 71 

Andelen avslag (%) 56 43 62 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor så var andelen avslag høyest i 2012, for så å synke en del 

i 2013. I 2014 steg andelen avslag igjen til å gjelde over halvparten av søknadene.   

3.1.2 Revisjonens kommentarer 

I løpet av en treårsperiode har Alta kommune hatt en markant nedgang i bruken av startlån. 

Forklaringen på denne markante nedgangen kan være flere. For det første har Alta kommune  

søkt om mindre startlånsmidler enn tidligere (og derfor har hatt mindre startlån til rådighet for 

videretildeling). Revisjonen registrerer i den sammenheng at behovet for startlån er større enn 

de midler kommunen har til rådighet. For det andre hender det at kommunen blir tildelt 

mindre startlånmidler fra Husbanken enn det som er omsøkt. For det tredje har kommunen 

innført en mer restriktiv praksis ved tildeling av startlån. Noe av dette henger sammen med 

Finanstilsynets økte krav til egenkapital
48

 og innskjerping av bruken av startlånsordningen 

med virkning fra 1. april 2014.
49

  

 

På den annen side ser vi at lånebeløp per søknad i gjennomsnitt har steget (fra 1,2 mill. til 1,5 

mill.), noe som nok kan forklares med den alminnelige prisstigning i boligmarkedet. Dette 

kan videre være en indikasjon på at kommunen har en utlånspraksis som endrer seg i tråd med 

prisene i boligmarkedet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Tallene i tabellen er basert på opplysninger oversendt fra kommunens servicesenter til revisjonen. 
48

 Kravet til egenkapital økte fra 10 % til 15 % i 2012. I en viss periode var det usikkerhet om startlån skulle 

være omfattet av egenkapitalkravet eller ikke.  
49

 Regjeringen endret forskriften for startlånsordningen fra 1. april 2014. Endringen innebærer en innstramning 

av regelverket. Ordningen med startlån er etter dette ment å være mer målrettet mot personer med langvarige 

bolig- og finansieringsproblemer.  

Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Startlan-malrettes-mot-de-vanskeligst-stilte-pa-

boligmarkedet/id753671/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Startlan-malrettes-mot-de-vanskeligst-stilte-pa-boligmarkedet/id753671/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Startlan-malrettes-mot-de-vanskeligst-stilte-pa-boligmarkedet/id753671/
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3.2 Hvordan er bruken av startlån sammenliknet med andre 
kommuner? 

3.2.1 Data 

Nedenfor presenterer vi de tall om kommuners videretildeling av startlån som finnes i 

KOSTRA. Vi har valgt å se på perioden 2012-2014. 

 

Alta og kommunegrupper (2012-2014) 

 
Tabell 4: Startlån 2012 (SSB/KOSTRA) 

 2012 Alta Kom.gr. 12 Finnmark 
Landet 
u/Oslo 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering  
med startlån, per 1000 innbyggere 

 
2,2 

 
2,8 

 
4,7 

 
2,6 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 

 
2 418 

 
1 401 

 
2 232 

 
1 360 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent av 

kommunen for finansiering med startlån i 2012 var lavere i Alta kommune enn 

sammenligningskommunene. Vi ser videre at beløp per innbygger i startlån videretildelt av 

kommunen var høyere enn sammenligningskommunene. 

 
 

Tabell 5: Startlån 2013 (SSB/KOSTRA) 

 2013 Alta Kom.gr. 12 Finnmark 
Landet  
u/ Oslo 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering  
med startlån, per 1000 innbyggere 

 
1,7 

 
3,2 

 
4,1 

 
2,3 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 

 
2 331 

 
1 564 

 
2 098 

 
1 310 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent av 

kommunen for finansiering med startlån i 2013 var lavere i Alta kommune enn 

sammenligningskommunene. Vi ser videre at beløp per innbygger i startlån videretildelt av 

kommunen var høyere enn sammenligningskommunene. 

 

 
Tabell 6: Startlån 2014 - Kommunegrupper -  (SSB/KOSTRA) 

 2014 Alta Kom.gr. 12 Finnmark 
Landet 
u/Oslo 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering  
med startlån, per 1000 innbyggere 1,2 2,0 3,0 1,8 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1 655 1 067 1 734 1 149 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent av 

kommunen for finansiering med startlån i 2014 var lavere i Alta kommune enn 

sammenligningskommunene. Vi ser videre at beløp per innbygger i startlån videretildelt av 

kommunen var høyere enn kommunegruppe 12 og landet, men noe lavere enn for Finnmark. 
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Alta og andre kommuner i Finnmark (2014) 

 
Tabell 7: Startlån 2014 – Kommuner i Finnmark - (SSB/KOSTRA) 

 2014 Alta Hammerfest Vadsø 
Sør- 

Varanger 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering  
med startlån, per 1000 innbyggere 1,2 3,8 3,2 2,2 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1 655 1 844 2 124 1 872 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble godkjent av 

kommunen for finansiering med startlån i 2014 var lavere i Alta kommune enn det som var 

tilfellet for kommunene Vadsø, Hammerfest og Sør-Varanger. Vi ser videre at beløp per 

innbygger i startlån videretildelt av kommunen er lavere enn de tre 

sammenligningskommunene. 

 

I en oversikt utarbeidet av Husbanken
50

 framgår det at gjennomsnittlig lånebeløp per sak er 

høyere enn det som gjelder for andre kommuner i Finnmark.
51

 Eksempelvis var 

gjennomsnittlig lånebeløp per sak på kr 1,4 mill. i Alta i 2013. I Hammerfest og Sør-Varanger 

var gjennomsnittlig lånebeløp på henholdsvis kr 390.000,- og kr 846.000,-. 

3.2.2 Revisjonens kommentarer 

KOSTRA-tall viser at Alta kommune relativt sett videretildeler startlån til færre boliger enn 

sammenligningskommunene. Dette kan indikere at kommunen har en mer restriktiv praksis 

for tildeling av startlån enn sammenligningskommunene.  

 

På den annen side er de innvilgede beløp til startlån relativt sett høyere enn det som gjelder 

for sammenligningskommunene. Dette kan (muligens) forklares med at prisene på 

boligmarkedet i Alta er høyere enn i sammenligningskommunene. Dette kan også indikere at 

Alta kommune har en mer liberal praksis enn sammenligningskommunene når det gjelder 

størrelsen på startlånene. En annen forklaring kan være at kommunen ikke har praksis for å gi 

lån kun til å dekke egenkapitalkravet. Revisjonen kan imidlertid ikke si noe sikkert om dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Husbanken; Boligpolitisk analyse – Alta kommune (august 2014), på side 25. 
51

 Hammerfest, Sør-Varanger og gjennomsnittet i Finnmark. 
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4. BLIR SØKNADER OM STARTLÅN BEHANDLET PÅ EN 
FORSVARLIG MÅTE? 

4.1 Har kommunen egne retningslinjer og rutiner som skal sikre en 
forsvarlig saksbehandling? 

4.1.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør ha egne retningslinjer og rutiner for behandling av søknader om 

startlån. 

4.1.2 Data 

Formannskapet i Alta kommune har vedtatt retningslinjer for behandling av søknader om 

startlån.
52

  Her framgår formålet med startlånet, hvem som kan få lån, hva det kan gis lån til, 

låneutmåling, sikkerhet samt rente- og avdragsvilkår og gebyrer. I intervju ble det opplyst at 

retningslinjene bør revideres i tråd med nye vilkår fastsatt av Husbanken. Det ble også nevnt 

at retningslinjene er for vag og bør spisses mer i forhold til hvilken målgruppe den skal gjelde. 

 

Administrasjonen har utarbeidet egne rutiner for saksbehandlingen av søknader om startlån. 

Her framgår blant annet følgende sjekkpunkter: 

 

 Sjekke utfylling av søknadsskjema og om nødvendige vedlegg er vedlagt søknaden 

 Sende ut foreløpig melding om eventuell manglende dokumentasjon/opplysninger 

 Eventuelt innkalle til møte/ringe til søker angående familiesituasjon, arbeidssituasjon 

m.m. 

 Sette opp et budsjett 

 Utfylle behandlingsskjema (utfylle informasjon som er av betydning for saken) 

 Fastsette møte i låneutvalget 

 Behandling av søknaden etter gitte retningslinjer 

 Skriving av vedtak 

 Utsending av vedtak 

 

I intervju framgikk det imidlertid at rutinene er gamle og moden for revidering. 

 

Kommunen informerer om ordningen med startlån
53

, boligtilskudd
54

 og bostøtte
55

 på 

kommunens hjemmeside. Her gis det beskrivelser av ordningene samt kriterier/vilkår for å 

komme inn under de respektive ordningene. 

 

                                                 
52

 Sak 35/2013. 
53

 Se https://www.alta.kommune.no/startln-bolig.71965.1209231.tkt.html 
54

 Se https://www.alta.kommune.no/boligtilskudd-til-etablering.71965.1181117.tkt.html 
55

 Se https://www.alta.kommune.no/bosttte.71965.5761439.tkt.html 

 

https://www.alta.kommune.no/startln-bolig.71965.1209231.tkt.html
https://www.alta.kommune.no/boligtilskudd-til-etablering.71965.1181117.tkt.html
https://www.alta.kommune.no/bosttte.71965.5761439.tkt.html
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4.1.3 Vurderinger 

Kommunen bør ha egne retningslinjer for forvaltning av startlån. I disse kan kommunen blant 

annet fastsette hvilke målgrupper den vil prioritere i sin tildeling av startlån. Vår undersøkelse 

viser at formannskapet i Alta kommune har vedtatt egne retningslinjer for startlån. Revisjonen 

vurderer dette som positivt. Revisjonen registrerer imidlertid at retningslinjene bør revideres 

slik at de blir mer i tråd med de vilkår som er fastsatt av Husbanken. Kommunen bør også ha 

egne skriftlige rutiner for selve saksbehandlingen av søknader om startlån. Vår undersøkelse 

viser at kommunen har slike rutiner på plass. Revisjonen vurderer også dette som positivt.  

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Alta kommune har rutiner som skal bidra til en 

forsvarlig saksbehandling. 

 

4.2 Blir søknadene behandlet i tråd med krav i forvaltningsloven? 

4.2.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

 Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at 

den er mottatt. 

 Vedtaket skal være skriftlig.  

 Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet 

vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. 

 Vedtaket skal grunngis. 

 Partene skal underrettes om vedtaket. 

4.2.2 Data 

Saksbehandlingsprosedyre 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at saksbehandlingen i grove trekk skjer på følgende 

måte: 

 

 Søknad kommer inn; poststemples og journalføres i kommunens kontorsystem 

 Søknad mottas av saksbehandler 

 Eventuell utsending av foreløpig svar til søker 

 Saksbehandling og kredittvurdering 

 Utarbeiding av innstilling til låneutvalget 

 Behandling av søknad i låneutvalget (avslag eller innvilgelse) 

 Utsending av underretning om vedtak til søker 

 Innrapportering til Husbanken 

 Oppfølging av kunde ved behov 

 

Saksbehandlingstid:  

Kommunens egne retningslinjer og nedskrevne rutiner for saksbehandling av startlån sier ikke 

noe om den saksbehandlingstid som skal gjelde for behandling av slike søknader. På 

kommunens hjemmeside heter det imidlertid at søknader «behandles fortløpende, og avgjøres 
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i låneutvalget som har møte to ganger i måneden». Det heter videre at kommunen «skal 

behandle saken så snart som mulig». Det heter også at «hvis saken ikke kan avgjøres innen én 

måned, skal [søker] ha skriftlig beskjed om grunnen til dette» og «samtidig få opplyst når det 

antas at vedtaket blir fattet». I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen først 

prioriterer å behandle søknader fra de mest trengende. 

 

Administrasjonen har blant annet utarbeidet egen mal for foreløpige svar. En av disse malene 

er ment for de tilfellene der søknadene ikke kan behandles på grunn av manglende 

startlånmidler hos kommunen for videre utlån. Søkerne blir her informert om at søknaden vil 

bli behandlet ved neste utbetaling fra Husbanken. Det sies videre at kommunen «dessverre 

ikke kan gi [søker] eksakt dato fordi [kommunen] ikke vet når utbetalingen [fra Husbanken] 

blir». Vår undersøkelse av enkeltsaker viser at kommunen i praksis også forsøker å angi 

tidspunkt for når søknaden kan ventes å bli behandlet. I intervju ble det opplyst at kommunen 

har rutine for å sende foreløpig svar. I enkelte tilfeller sendes flere foreløpige svar i samme 

sak. Vår undersøkelse av enkeltsaker bekrefter dette. 

 

Dersom man beregner saksbehandlingstiden fra søknad er mottatt hos kommunen til det er 

sendt underretning om vedtak fra kommunen til søkerne, er den gjennomsnittlige 

saksbehandlingstiden på 67 dager. Årsaker til denne saksbehandlingstida er blant annet at 

kommunen ikke behandler søknadene om startlån før den vet hvor mye startlånmidler den får 

utbetalt fra Husbanken. Videre er det slik at kommunens låneutvalg som hovedregel har møter 

to ganger i måneden. Vår undersøkelse viser videre at kommunen har praksis for å sende 

foreløpige svar (dersom saken ikke kan behandles innen èn måned). I gjennomsnitt ble det 

sendt foreløpig svar til søkerne 13 dager etter at søknadene var kommet inn til kommunen. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen har utarbeidet maler for ulike typer vedtak. Dette gjelder blant annet vedtak 

om tilsagn, vedtak om tilsagn med frarådingsplikt, avslag på grunn av at søker ikke har 

tilstrekkelig inntekt og avslag på grunn av at søker ikke er økonomisk vanskeligstilt.  

 

Det forelå (skriftlige) vedtak fra fagområdet lån og tilskudd i ni av undersøkte sakene. En av 

sakene ble overført til NAV Alta. Denne er ikke tatt med i redegjørelsen og tabellene 

nedenfor.  

 

I tabellen nedenfor framgår innholdet i de ni vedtakene.  

 
Tabell 8: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene (9 saker) 

Innhold Ja  Nei N 

Når vedtaket er fattet 9 0 9 

Hvem som har fattet vedtaket 9 0 9 

Hvem som er søker(e) 9 0 9 

Hva vedtaket gjelder 9 0 9 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor så inneholdt alle de ni vedtakene opplysninger om når 

vedtak er fattet, hvem som har fattet vedtaket, hvem som er søker og hva vedtaket gjelder. 

 

I tabellen nedenfor framgår det hvorvidt det var gitt begrunnelser for vedtakene. 
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Tabell 9: Begrunnelser for vedtakene i de undersøkte sakene 

Innhold Ja  Nei Delvis 
 

N 

Begrunnelse for vedtaket 5 0 4 9 

Faktiske forhold 0 9 0 9 

Henvisning til regelverk 0 9 0 9 

Gjengivelse av regelverk 0 9 0 9 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor så var det (kun) gitt begrunnelse i selve vedtakene i fem 

av de ni undersøkte sakene. Dette gjelder de fem sakene der vedtakene gjaldt innvilgelse av 

startlån. Begrunnelsene i disse fem vedtakene sier kort noe om hvorfor vilkårene for startlån 

er oppfylt i disse sakene. For de fire sakene der søknadene ble avslått sies det også (kun) kort 

hvorfor vilkårene for startlån ikke er oppfylt. For avslag kreves det en mer vidtgående 

begrunnelse enn for innvilgelser. Redegjørelsene i de fire undersøkte avslagene er imidlertid 

så kortfattet at revisjonen under tvil velger å kategorisere disse som «delvis» begrunnet.  

 

Videre framgår det av tabellen ovenfor at det ikke redegjøres for de faktiske forholdene i noen 

av vedtakene. Dette gjelder også for sakene der søknadene ble avslått. Revisjonen vil 

imidlertid nevne at administrasjonen utarbeider saksframlegg (kalt notat) overfor kommunens 

låneutvalg. I disse framgår det i større grad hva som er de faktiske forhold i sakene. Videre 

inneholder saksmappene mye dokumentasjon av de faktiske forhold i sakene. Imidlertid 

inneholder som nevnt ikke selve vedtakene noen form for redegjørelse av de faktiske forhold.  

 

Det framgår også av tabellen ovenfor at ingen av de undersøkte vedtakene inneholder 

henvisning til eller gjengivelse av regelverk som er anvendt i disse sakene. Imidlertid er det 

praksis for å legge ved vedtakene et informasjonsskriv som sier noe om vilkårene for å 

innvilge startlån, men heller ikke dette henviser til eller gjengir aktuelt regelverk på området. 

 

Underretning: 

De malene for vedtak som er utarbeidet av kommunen (se ovenfor) fungerer også som maler 

for underretning om vedtak. I alle malene for underretninger opplyses det blant annet om 

klagerett, klagefrist, klageinstans og retten til å se sakens dokumenter.  

 

Vår undersøkelse av enkeltsaker viser at det var sendt underretninger i alle de ni sakene der 

det var fattet vedtak. I tabellen nedenfor framgår hvordan innholdet i de ulike underretningene 

fordelte seg. 

 
Tabell 10: Opplysninger i underretningene 

Innhold Ja  Nei Delvis 
 

N 

Vedtaket 9 0 0 9 

Begrunnelsen 9 0 0 9 

Opplysninger om klageadgang 9 0 0 9 

Klagefrist 9 0 0 9 

Klageinstans 9 0 0 9 

Framgangsmåte for å klage 9 0 0 9 

Opplysninger om retten til å se sakens dokumenter 9 0 0 9 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor så inneholdt alle underretningene opplysninger om 

vedtaket, begrunnelsen for vedtakene (men kun delvis begrunnelse i underretninger om 

avslag), samt opplysninger om klageadgang, klageinstans, framgangsmåte for å klage og 

opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.   
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4.2.3 Vurderinger 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom en 

henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig 

svar. Vår undersøkelse viser at Alta kommune behandler søknadene om startlån i tråd med 

forvaltningslovens krav på dette området. Revisjonen har spesielt merket seg at kommunen 

har innarbeidet en klar praksis for å sende ut foreløpige svar. Vår undersøkelse viser videre at 

disse sendes ut innen en måned. Dette vurderer revisjonen som positivt. At den 

gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er på om lag 67 dager må vurderes å være saklig 

begrunnet. Dette fordi kommunen naturlig nok må vite hvor mye midler den har til 

disposisjon før søknader behandles.  

 

Vår undersøkelse viser videre at vedtakene delvis inneholder den informasjon som 

forvaltningsloven krever. Vår gjennomgang av enkeltsaker viser blant annet at begrunnelsene 

i vedtakene er svært tynne. Dette gjelder i særlig grad for vedtakene som gjelder avslag. Det 

kreves som hovedregel en mer utfyllende begrunnelse ved avslag enn ved innvilgelse av 

søknader. Dette fordi søkerne blant annet skal vite hvilket faktum og hvilke vurderinger 

avslaget bygger på, noe som videre gir søker et bedre utgangspunkt for å utforme en eventuell 

klage.  

 

Videre viser vår undersøkelse at ingen av vedtakene henviser til eller gjengir det anvendte 

regelverk på området. Revisjonen vurderer dette som en klar svakhet. Vår undersøkelse viser 

også at underretningene om vedtak i all hovedsak inneholder de opplysninger som 

forvaltningsloven krever.  

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at søknadene delvis blir behandlet i tråd med krav i 

forvaltningsloven. Det finnes derfor forbedringsmuligheter på dette området.  

 

4.3 Avholder kommunen rådgivningsmøte ved eventuelle tilsagn om 
startlån? 

4.3.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør avholde et rådgivningsmøte etter at søker har mottatt et eventuelt 

tilsagn på startlån. 

4.3.2 Data 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen har praksis for i all hovedsak å 

avholde møter med søkerne både i forkant og i etterkant av at en sak er ferdig behandlet. 

Imidlertid gjelder dette ikke i alle saker. På den annen side finnes det tilfeller der kommunen 

følger opp personer i flere år etter at saken er behandlet. Det avholdes mest møter på 

vårparten. 
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4.3.3 Vurderinger 

I Husbankens veileder for saksbehandling av startlån heter det at det bør holdes et møte 

mellom lånesøker og saksbehandler etter at søker har mottatt tilsagnet og de tilhørende 

dokumentene. Vår undersøkelse viser at kommunen har praksis for dette. 

4.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at søknader om startlån i all hovedsak blir behandlet på en forsvarlig 

måte. Dette betyr at vi har avdekket noen svakheter og mangler, herunder at begrunnelsene i 

vedtakene ikke fullt ut er i tråd med krav i forvaltningsloven. 
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5. ER BRUKEN AV STARTLÅN I TRÅD MED FORSKRIFT 
OG RETNINGSLINJER? 

5.1 Blir startlån gitt til de målgruppene ordningen er rettet mot? 

5.1.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunens bruk av startlån skal være rettet mot unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

5.1.2 Data 

I Alta kommunes retningslinjer for startlån (pkt. 2) heter det at målgruppen for 

startlånsordningen er «husstander med boligetableringsproblemer». I retningslinjene pkt. 3 er 

målgruppen utdypet noe nærmere. Her framgår det at startlånet er en «behovsprøvd ordning» 

og omfatter søkere innenfor gruppene «førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige 

forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og/eller husstander med spesielle behov».
56

  

 

I kommunens boligsosiale handlingsplan heter det at startlån er et lån som gis til 

«førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med oppholdstillatelse på 

humanitært grunnlag, funksjonshemmede, økonomisk og sosialt vanskeligstilte og husstander 

med spesielle behov som ikke får finansiering i privatbanker eller andre finansinstitusjoner».  

 

Det sies videre at: 

 

«Startlån er kommunens viktigste økonomiske virkemiddel for å gi personer mulighet 

til å kjøpe/bygge egen bolig. Lånet gis etter en streng vurdering. Dersom budsjettet 

viser underskudd og det ikke mulig innenfor kommunens virkemidler å få budsjettet i 

balanse blir søker frarådet til låneopptak». 

 

I kommunens årlige arbeidsplan for det boligsosiale arbeidet heter det at startlån i hovedsak 

skal tildeles «husstander som kommer inn under Husbankens kriterier for tildeling av 

startlån». 

 

På kommunens hjemmeside sies det følgende om vilkårene: 

 

«Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån 

eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger 

kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har 

benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har. 

 

Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi, og om de har mulighet til delvis 

eller full finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må ta kontakt med en privat 

bank for å søke lån, før søknad på startlån kan vurderes. 

 

                                                 
56

 Se også retningslinjene pkt. 3.1 og pkt. 3.2. 
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Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan 

betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til 

å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.» 

 

I kommunens informasjonsskriv om startlån (som vedlegges alle vedtak om startlån) sies det 

at «målgruppen for startlån er søkere som er økonomisk vanskeligstilt og varig ute av stand 

til å skaffe seg egen bolig». Det sies videre at ordningen «omfatter de fleste 

befolkningsgrupper». 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunens någjeldende retningslinjer er for vage 

i forhold til angivelse av målgruppen(e) for startlån. Det har derfor blitt utarbeidet et forslag 

til nye retningslinjer som i større grad spesifiserer hvem som er målgruppen(e). I praksis betyr 

dette en innskjerping på bakgrunn av nye vilkår fastsatt av Husbanken.
57

 Etter planen skal de 

nye retningslinjene gjelde fra 2016. 

 

I intervju har revisjonen videre blitt opplyst om at det som den store hovedregel ikke er 

praksis for å tildele startlån kun for å dekke kravet til egenkapital (det vil si startlån som 

toppfinansiering for å dekke kravet til egenkapital på 15 prosent). Revisjonen har videre blitt 

opplyst om at gruppen av søkere som kun mangler finansiering til egenkapital, ikke inngår i 

kommunens målgruppe for startlån. 

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at de husstander som søker om startlån blant annet har 

følgende fellestrekk (gjennomsnitt): 

 

 De fleste leier bolig 

 Er tre medlemmer i husstanden 

 Er (mer enn ett) barn i husstanden 

 Er om lag 43 år (de fleste er over 40 år) 

 Inntektskilden er lønn i fast eller midlertidig stilling 

 Husstandens bruttoinntekt per måned (per søker i husstanden) er om lag kr 29.300,- 

 Har ikke egenkapital 

 Ligger i all hovedsak innenfor sjiktet «lav risiko» for mislighold ved kredittvurdering 

 

Vår undersøkelse av enkeltsaker viser følgende når det gjelder innvilgede søknader 

(gjennomsnitt): 

 

 Leier bolig eller er bostedsløs 

 Er mer enn to personer i husstanden 

 Er (minst ett) barn i husstanden 

 Er om lag 48 år (Over halvparten er over 50 år) 

 Inntekten er lønn eller trygd (jevn fordeling) 

 Husstandens bruttoinntekt per måned (per søker i husstanden) er om lag kr 28.400,- 

 Under halvparten har egenkapital 

 Ligger innenfor sjiktet «lav risiko» for mislighold ved kredittvurdering 
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 Krav om «varig» ute av stand til å skaffe egen bolig. 
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I en oversikt utarbeidet av Husbanken framgår det at flesteparten av lånene gjelder familier 

med barn.
58

 Det framgår videre at langt over halvparten av lånemottakerne er i alderen 36 til 

59 år. Det framgår også at over halvparten av søkerne har en brutto årsinntekt på kr 400.000,-. 

 

Vår undersøkelse av enkeltsaker viser følgende når det gjelder saker som er avslått: 

 

 Gjelder førstegangsetablering  

 Leier bolig 

 Er om lag fire personer i husstanden 

 Er (minst to) barn i husstanden 

 Er om lag 38 år (Over halvparten er over 40 år) 

 Inntekten er lønn 

 Husstandens bruttoinntekt er om lag kr 30.200,- 

 De fleste har ikke egenkapital 

 Jevn fordeling hvorvidt søkerne ligger innenfor sjiktet «lav risiko» eller «høy risiko» 

ved kredittvurdering 

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at begrunnelsene for avslag er som følger: 

 

 Søker anses ikke som økonomisk vanskeligstilt 

 Søker anses ikke som varig ute av stand til å skaffe seg bolig 

 Søker er ikke i målgruppen for startlån 

 Søker har ikke (økonomisk) betjeningsevne til å ta opp lån 

 Søker har en uavklart arbeidssituasjon 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at de som mottar startlån i stor grad er voksne uføre, 

enslige foreldre og foreldre til barn med alvorlig sykdom. 

 

I intervju har revisjonen videre blitt opplyst om at hovedgrunnene for avslag i all hovedsak er 

knyttet til hvorvidt søkerne er innenfor målgruppen for ordningen og/eller hvorvidt søkerne er 

i stand til å betjene et lån. Dette er også i all hovedsak de to hovedmomentene som brukes ved 

behandling av søknader. En del avslag gjelder også at søkerne har god nok økonomi til å få 

lån i privat bank. 

5.1.3 Vurderinger 

I Husbankens retningslinjer for startlån (juli 2011) heter det at «startlån er behovsprøvd, og 

kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, 

flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk 

vanskeligstilte». Revisjonen vurderer det slik at Alta kommune har en praksis som gjør at 

startlån blir gitt til de målgruppene ordningen er rettet mot. Revisjonen registrerer imidlertid 

at kommunen retningslinjer er noe vag i forhold til hvilken målgruppe ordningen med startlån 

skal gjelde for. 
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 Husbanken; Boligpolitisk analyse – Alta kommune (august 2014), på side 26. 
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5.2 Blir startlån gitt til kjøp av den type bolig som ordningen 
gjelder? 

5.2.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunens bruk av startlån skal gjelde bolig som er egnet for husstanden, rimelig og 

nøktern i forhold til prisnivået på stedet. 

5.2.2 Data 

I Alta kommunes retningslinjer for startlån (pkt. 1) heter det at husstander med 

boligetableringsproblemer skal får muligheter til å etablere seg og bli boende i «nøkterne og 

gode boliger». I retningslinjene pkt. 4 framgår det at boligen ikke skal være «vesentlig større 

enn et nøkternt behov for den aktuelle husstanden» og at den er «rimelig og nøktern i forhold 

til prisnivået på søkertidspunktet». Det framgår videre at «boligen skal være helårsbolig». Det 

heter også at det kan gis startlån til oppføring av ny bolig, utbedring av bolig, kjøp av bolig og 

refinansiering.
59

 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det gis lån både til eneboliger og leiligheter. 

Tidligere var borettslagsleiligheter vanlig, men lån til selveierleiligheter har økt de siste årene. 

Dette skyldes blant annet at prisene på borettslagsleiligheter har økt de siste årene, samt at 

felleskostnadene i borettslagene har økt. I en oversikt utarbeidet av Husbanken framgår det at 

over halvparten av lånene gjelder kjøp av brukt bolig.
60

 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen i vedtakene har praksis for å fastsette 

maksimal ramme for til hvilken pris søker kan kjøpe bolig, samt maksimalt nivå på 

felleskostnadene. Vår undersøkelse av enkeltsaker bekrefter dette. 

  

Alle de enkeltsakene vi har undersøkt som gjelder innvilgelse gjelder det innvilgelse av 

startlån til kjøp av leiligheter, enten selveier eller i boligbyggelag. Vår undersøkelse viser 

videre at det innvilges startlån til kjøp av boliger i størrelsesorden kr 1.250.000 ,- (toroms 

leilighet i boligbyggelag) til 2.550.000 (treroms selveierleilighet). Dette synes å være innenfor 

det prisnivå som er på boligmarkedet i Alta. 

5.2.3 Vurderinger 

I forskrift om startlån fra Husbanken § 1 heter det at startlån skal tildeles kommuner for 

videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre «egnede boliger» for unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet. I Husbanken retningslinjer for startlån heter det at «boligen skal være egnet 

for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet». Revisjonen vurderer det 

slik at Alta kommune har en praksis som gjør at startlån blir gitt for anskaffelse av den type 

bolig som ordningen gjelder. 
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 Se retningslinjene pkt. 4.1 til pkt. 4.4. 
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 Husbanken; Boligpolitisk analyse – Alta kommune (august 2014), på side 25. 
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5.3 Blir renter og gebyrer fastsatt i tråd med forskrift og 
retningslinjer? 

5.3.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunens fastsetting av renter og gebyrer skal ikke være høyere enn det som er 

fastslått i forskrift og retningslinjer.  

5.3.2 Data 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen fastsetter renter i tråd med 

Husbankens gjeldende rente med et påslag på 0,25 prosent. Videre tar Alta kommune kr 

1000,- etableringsgebyr. De resterende gebyrer fastsettes av låneforvalter (Lindorff). Vår 

undersøkelse av enkeltsaker bekrefter dette. 

5.3.3 Vurderinger 

Kommunens fastsetting av renter og gebyrer skal ikke være høyere enn det som er fastsatt i 

forskrift og retningslinjer. I forskrift om startlån fra Husbanken § 3 heter det at «kommunene 

gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av 

administrative kostnader». Vår undersøkelse viser at Alta kommunes praksis er i tråd med 

dette. 

5.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommunes bruk av startlån er i tråd med forskrift og 

retningslinjer. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunens definisjon av målgruppen for 

ordningen kan angis noe nærmere.  
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6. KONKLUSJONER 

Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på hensiktsmessig måte? 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommune i all hovedsak har organisert det boligpolitiske 

arbeidet på en hensiktsmessig måte. Det finnes imidlertid noen forbedringsmuligheter, 

herunder mer organisatorisk tilrettelegging for tverretatlig samarbeid. Revisjonen registrerer i 

så måte at kommunen har iverksatt tiltak for å få dette på plass. 

 

Hvordan er bruken av startlån i Alta kommune? 

I løpet av en treårsperiode har Alta kommune hatt en markant nedgang i bruken av startlån. 

KOSTRA-tall viser at Alta kommune relativt sett videretildeler startlån til færre boliger enn 

sammenligningskommunene. På den annen side er de innvilgede beløp til startlån relativt sett 

høyere enn det som gjelder for sammenligningskommunene. 

 

Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte? 

Vår undersøkelse viser at søknader om startlån i all hovedsak blir behandlet på en forsvarlig 

måte. Dette betyr at vi har avdekket noen svakheter og mangler, herunder at begrunnelsene i 

vedtakene ikke fullt ut er i tråd med krav i forvaltningsloven. 

 

Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer? 

Revisjonen vurderer det slik at Alta kommunes bruk av startlån er i tråd med forskrift og 

retningslinjer. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunens definisjon av målgruppen for 

ordningen kan angis noe nærmere.  
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7. ANBEFALINGER 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Alta 

kommune gjør følgende: 

 

 Viderefører arbeidet med styrke det tverretatlige samarbeidet i kommunens 

boligsosiale arbeid 

 Sørger for at vedtak blir begrunnet i tråd med krav i forvaltningsloven 

 På en klarere måte angir hvem som er målgruppen for ordningen med startlån 
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KILDER OG LITTERATUR 

Lovverk  
Lov om Husbanken 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Forskrift om startlån fra Husbanken (2004) 

Stortingsmeldinger 
Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve – Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet   og framtidige 

generasjonar 

St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken 

Rundskriv, retningslinjer og veiledere 
Arbeids- og sosialdepartementet; Rundskriv U-10/2002: Boligsosialt arbeid – bistand til å                         

mestre et boforhold 

Husbanken; Veileder for kommunal saksbehandling av startlån (2007/2011/2013) 

Utredninger og rapporter 
NOU 2011:15 Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden 

Husbanken – Region Hammerfest; Innstilling kompetansetilskudd post 78-midler, datert 6. juni 2014. 

Husbanken; Årsrapport 2014 

Husbanken; Boligpolitisk analyse – Alta kommune (august 2014) 

PROBA Samfunnsanalyse; Rapport 2012 – 07; Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån 

Riksrevisjonen;  Dokument nr. 3:8 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte 

på boligmarkedet 

Alta kommune  
Alta vil; Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

Alta vil; Kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 

Arbeidsplan for oppfølging av partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken 

Budsjett 2015 m/økonomiplan og handlingsdel 2015-2018 

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 

Internt notat: Boligsosialtjeneste i Alta kommune – Organisering av boligsosiale oppgaver (juli 2015) 

Kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020 

Notat: Organisering av boligsosialt arbeid i Alta kommune – Internt notat om status og mulige strategier for   

  samordning av boligsosiale oppgaver (oktober 2014). 

Oppsummering av gruppearbeid – Evaluering av dagens organisering og forslag til tiltak (november 2013) 

Partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Husbanken 2011-2015 

Prosjektmandat – Prosjekt «Boligsosialt arbeid» 

Prosjektplan – Boligdrømmen – Veien til boligmarkedet i Alta 

Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune (20.02.2013) 

Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter (06.05.2015) 

Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014 

Vedtekter for Stiftelsen utleieboliger 
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Internett 
Alta kommune: Informasjon om startlån: 

https://www.alta.kommune.no/startln-bolig.71965.1209231.tkt.html 

Alta kommune: Informasjon om boligtilskudd til etablering 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltning av startlån» gir en god beskrivelse av dagens 

situasjon, og dokumenterer at kommunen har rutiner for forvaltning av startlån og tilskudd. 

Som det fremgår av rapporten har vi noen forbedringspunkter. 

 

Kommunen er allerede i gang med å revidere retningslinjene for startlån i tråd med 

anbefalingene i rapporten. 

Nye retningslinjer vil klarere beskrive målgruppen som er prioritert for tildeling av startlån, 

samt henvisning til lovverket når vi innvilger lån (ikke bare ved avslag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Atle Hansen 
Rådmann 
 
Alta kommune 

 

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 

 Telefon: +47 78 45 53 06 
 Mobil: +47 957 65 212 
 E-post: bjha@alta.kommune.no 

 Hjemmeside: www.alta.kommune.no 

mailto:bjha@alta.kommune.no
https://www.alta.kommune.no/
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VEDLEGG 2: ORGANISERING AV DET BOLIGSOSIALE 
ARBEIDET I ALTA KOMMUNE 

Figuren viser instanser som på ulike måter, direkte og indirekte, deltar i kommunens 

boligsosiale arbeid. Figuren er hentet fra et notatet «Organisering av boligsosialt arbeid i Alta 

kommune – Internt notat om status og mulige strategier for samordning av boligsosiale 

oppgaver». 

 
Figur 3: Organisering av boligsosialt arbeid i Alta kommune 
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VEDLEGG 3: UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 

1) Kriterier knyttet til kommunens organisering av det boligpolitiske 
arbeidet 

Kommunene organiserer det boligsosiale arbeidet svært forskjellig, og det er vanskelig å påvise 

tydelige modeller for organiseringen.
61  

Med noen få unntak foreligger det ikke eksplisitte bestemmelser i lovverket som regulerer hvordan en 

kommunes boligsosiale arbeid skal være organisert. I statlige styringsdokumenter og diverse 

utredninger er det imidlertid et gjennomgående tema at det er et behov for mer koordinering, 

samarbeid og samhandling i kommunenes arbeid på dette feltet. 

Nedenfor redegjør vi nærmere for bestemmelser i lovverk, statlige styringssignaler og anbefalinger 

som direkte eller indirekte gjelder organisering av kommuners boligsosiale arbeid.  

 

A) Kommuneloven: 

Lokalt selvstyre og rasjonell og effektiv forvaltning 

Ifølge kommuneloven § 1 er formålet med loven «[…] å legge forholdene til rette for et 

funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning 

av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og 

med sikte på en bærekraftig utvikling». Videre heter det at loven også skal «legge til rette for en 

tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». 

 

Informasjon og innsyn 

Ifølge kommuneloven § 4 skal kommunene «drive aktiv informasjon om sin virksomhet» og 

«forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale 

forvaltning». 

 

Kommunal planlegging 

Ifølge kommuneloven § 5 skal kommunene «utarbeide en samordnet plan for den kommunale 

virksomhet». Bestemmelsen fastslår at kommuner har en alminnelig plikt til å drive planlegging, men 

har ingen selvstendig betydning ved siden av særlovgivningens regler om planlegging, jf. samme 

bestemmelse nr. 3. Den mest sentrale planlov er plan- og bygningsloven. 

 

Kommunal organisering 

Ifølge kommuneloven § 6 er kommunestyret det øverste kommunale organet. Det heter videre at 

kommunestyret «treffer vedtak på vegne av kommunen […] så langt ikke annet følger av lov eller 

delegasjonsvedtak». 

 

Kommunestyret kan videre ved delegasjonsvedtak legge myndighet til andre folkevalgte organer eller 

til administrasjonen. Loven gir kommunestyret vid adgang til å delegere myndighet til underliggende 

organer. Forbud mot delegasjon er fastslått i de enkelte aktuelle bestemmelsene ved at formuleringen 

«kommunestyret […] kan selv» eller  «kommunestyret […]  velger selv» er brukt.  

 

Delegasjon av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Den myndighet som delegeres kan 

når som helst tas tilbake, og det delegerende organ vil alltid ha mulighet til selv å treffe vedtak på 

vedkommende saksområde uten å måtte tilbakekalle den generelle delegasjonsbeslutning. Det 

delegerende organ kan også fastsette retningslinjer for hvordan myndigheten skal utøves, både ved 

generelle retningslinjer og ved f.eks. å stille krav om at visse vedtak skal treffes med kvalifisert 
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flertall. Dette er ikke særskilt lovregulert, men ligger implisitt i de alminnelige, ulovfestede regler for 

delegasjon. I dette ligger også at det delegerende organ kan omgjøre de vedtak som treffes i samme 

utstrekning som det kan omgjøre sine egne vedtak.  

 

Administrasjonssjefens ansvar for betryggende kontroll 

Ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 skal rådmannen «[…] sørge for at administrasjonen drives i samsvar 

med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». 

 
B) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 

Boliger til vanskeligstilte 

Ifølge lovens § 15 skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen «medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet». 

 

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 3-4 i lov om sosiale tjenester. I forarbeidene til denne 

bestemmelsen sies det følgende:
62

 

 
«Som nevnt er departementet enig i at det fortsatt må være kommunens oppgave å skaffe boliger til 

vanskeligstilte boligsøkere, d.v.s. personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

§3-4 i lovutkastet er ikke ment å gjøre noen endring i det. Kommunene disponerer midler fra de 

selektive statlige boligfinansieringstiltakene. Disse tiltakene administreres forskjellig, idet en del 

kommuner har en egen boligetat, mens andre kommuner tillegger sosialetaten de samme funksjoner. 

Sosialdepartementet mener prinsipielt at alle boligsøkere i kommunen bør betjenes i samme etat, 

fortrinnsvis en egen boligetat dersom kommunen har dette.  

       Sosialtjenesten har imidlertid mer enn noen annen etat innen kommunen erfaringer med og 

kjennskap til vanskeligstilte boligsøkere og deres behov. Det er naturlig å lovfeste dens medvirkning i 

lov om sosiale tjenester. Sosialtjenesten vil etter lovutkastet ha et generelt ansvar for å gjøre andre 

kommunale myndigheter kjent med behovene. Sosialtjenesten bør videre i samarbeid med andre 

instanser ta initiativ til tiltak som kan lette situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Sosialtjenesten vil også ha et ansvar overfor brukerne, gjennom å bistå med råd og veiledning, 

tilrettelegging og finansiering der dette ikke kan dekkes på annen måte. I noen tilfeller vil det dessuten 

være nødvendig at sosialtjenesten engasjerer seg direkte i å skaffe vanskeligstilte bolig. Et ansvar som 

beskrevet vil være i tråd med den foreslåtte formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester. Jf. §1-1 

bokstav b).  

       Sosialtjenesten vil følgelig etter lovutkastet ha et medvirkningsansvar i arbeidet med å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Sosialtjenestens 

engasjement må samordnes med kommunens totale virksomhet og planer på dette området.»  

 

I forarbeidene framgår det blant annet at sosialtjenestens engasjement må samordnes med kommunens 

totale virksomhet og planer på det boligsosiale området. 

  

Midlertidig botilbud 

Ifølge lovens § 27 er kommunen «forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det 

selv». Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 4-5 i lov om sosiale tjenester. I forarbeidene til § 

27 sies det følgende:
63

 

     «Kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud til personer i akutt nødsituasjon forvaltes i 

praksis gjennom, eller i faglig sammenheng med, plikten til å yte stønad til livsopphold. Dette sammen 

med hensynet til at personer med et akutt behov for « tak over hodet » skal vite hvor de vil få hjelp, 

uansett hvor i landet de befinner seg, gjør at departementet opprettholder forslaget om at kommunens 

plikt til å skaffe midlertidig botilbud skal fremgå av lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen og skal ivaretas av NAV-kontoret, jf. lovforslagets §27 og forslag til endring i 

arbeids- og velferdsforvaltningsloven §13.  
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       Forslaget innebærer ikke krav i forhold til hva slags botilbud kommunen skal ha. Om kommunen 

har etablert natthjem med miljøarbeideroppfølging eller kriseboliger som Bærum kommune beskriver 

i sin uttalelse, er uten betydning i denne sammenheng. Om botilbudet drives av private eller av 

kommunen, vil heller ikke være av betydning. Det avgjørende i forhold til bestemmelsene i 

lovforslaget er at personer med akutt behov for botilbud kan forholde seg til NAV-kontoret og at NAV-

kontoret skal skaffe et tilbud til de som trenger det. Avhengig av hvordan kommunen har organisert 

det boligsosiale arbeidet i kommunen vil dette kreve samordning og samarbeid med andre deler av 

kommunen, for eksempel kommunalt boligkontor der det er opprettet.»  

 

I forarbeidene framgår det blant annet at ansvaret for å finne midlertidig botilbud skal være organisert 

som en del av de kommunale (sosiale) tjenester under det lokale NAV-kontoret. Men også her 

forutsettes det samarbeid og samordning med andre kommunale instanser. 

 
Stortingsmeldinger 

Som tidligere nevnt foreligger det ikke eksplisitte bestemmelser i lovverket som regulerer hvordan en 

kommunes boligsosiale arbeid skal være organisert. I løpet av de siste årene har det imidlertid kommet 

en rekke føringer fra nasjonalt nivå om å se de boligsosiale virkemidlene i en helhetlig sammenheng.
64

 

I St.meld. nr. 49 (1997-1998) oppfordres kommunene blant annet til å utarbeide tverrsektorielle 

handlingsplaner for boligetablering. I St. meld. nr. 23 (2003-2004) oppfordres kommunene til å gjøre 

en innsats på det boligsosiale området som overskrider de forskjellige sektorene i kommunen. Det sies 

videre at politikerne og administrasjonen i kommunene må ta helhetlige og strategiske grep i dette 

arbeidet. I Meld. St. 17 (2012-2013) blir det blant annet trukket fram fem suksesskriterier for det 

boligsosiale arbeidet i kommunene. Dette er samordning, forankring og eierskap, overordnet strategi 

for det boligsosiale arbeidet, boligsosial kompetanse og økonomiske ressurser (se mer om dette 

nedenfor i omtalen av NOU 2011:15 Rom for alle). 

 

Rundskriv  

I rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid, oppfordres kommunene til å se de boligsosiale 

virkemidlene i en helhetlig sammenheng for å unngå at søkere «faller mellom» de ulike virkemidlene. 

Det pekes videre på hvordan kommunene over tid kan styrke og videreutvikle et helhetlig boligsosialt 

arbeid. Eksempel som nevnes er planmessig arbeid, tverretatlig samarbeid og boligsosial 

kompetanseheving.  

 

NOU 2011:15 Rom for alle 

Regjeringen nedsatte i mai 2010 et utvalg med mandat å drøfte og gi tilrådninger på hvordan sentrale 

oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene framover. Utvalget avga sin utredning til 

Kommunal- og regionaldepartementet i august 2011. I kapittel 11 presenterer utvalget fem 

suksessfaktorer for det boligsosiale arbeidet. Nedenfor gjengis deler av omtalen av disse i utredningen. 

 

Suksessfaktor 1: Samordning: 

I utredningen sies det at «helhetlig organisering og planlegging er forutsetninger for å lykkes med 

gjennomføringen» av det boligsosiale arbeidet.
65

  Et typisk kjennetegn ved norske kommuner er at 

forvaltningen av virkemidler er spredt på mange enheter på det operative nivået. Dette gjelder særlig i 

de større kommunene. Den fragmenterte organiseringen stiller krav til samordning på tvers av sektorer 

og forvaltningsnivå. En undersøkelse gjort av Riksrevisjonen (se nedenfor) viser at tilbudet til 

vanskeligstilte på boligmarkedet ikke sees i sammenheng, og at koordineringen av virkemidlene ikke 

fungere godt nok på kommunalt nivå.  I utredningen vises det videre til at NOVA
66

  på oppdrag fra 

Husbanken har undersøkt hvordan utvalgte kommuner har forsøkt å løse utfordringer med 
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organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet. Ut fra sine analyser kan ikke NOVA anbefale 

èn organisasjonsmodell framfor en annen. I utredningen trekkes det likevel fram noen forhold: 

 
- Klar organisasjonsstruktur 

- Tydelig ansvarfordeling  

- Retningslinjer for gjennomføring av ulike oppgaver 

- Klare operative mål 

- God kjennskap til virkemidlene 

- Oversikt over situasjonen på boligmarkedet og over vanskeligstilte grupper 

- Rapporteringsrutiner for å sikre informasjonsflyt og løpende evaluering 

- Felles forståelse 

- Medvirkning 

- Boligfaglig kompetanse 

 

Suksessfaktor 2: Forankring og eierskap: 

På det strategiske nivået handler forankring om kommunal planlegging og planstrategier, og på det 

operasjonelle nivået handler det om iverksetting. En utfordring for kommunene er å sikre at det 

strategiske og operative nivået er godt koordinerte. Samtidig bør initiativ til boligsosiale mål og tiltak 

være forankret i administrativ og politisk ledelse.  

 

Suksessfaktor 3: Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet:   

Det er ikke konkretisert eller operasjonalisert hvordan kommunene skal følge opp den boligpolitiske 

planleggingen, jf. plandelen i plan- og bygningsloven. Boligsosiale mål og tiltak kan inngå som en 

egen kommunedelplan i kommuneplanenes samfunnsdel, eller som en frittstående plan til et område i 

kommuneplanen eller en kommunedelplan. Det er fra flere hold anbefalt at boligsosiale mål og tiltak 

forankres i kommuneplanen, og i sentralt planverk som arealplan, reguleringsplan og økonomiplan. 

Boligsosiale mål og tiltak skal være sektorovergripende. Videre må en strategisk plan for det 

boligpolitiske arbeidet oppdateres med jevne mellomrom og videreutvikles ved behov. Undersøkelser 

viser at mange kommuner har etablert boligsosiale handlingsplaner, men at planene ikke brukes aktivt 

i utformingen av det praktiske boligsosiale arbeidet. Bare et fåtall kommuner har rutiner for å 

rapportere resultatene av de virkemidlene de bruker, noe som svekker evalueringen av planens 

treffsikkerhet og grad av måloppnåelse.  

 

Suksessfaktor 4: Boligsosial kompetanse: 

Overordnet kan man skille mellom kompetanse om virkemidlene og god forvaltning av disse, om 

boligtiltak til personer med oppfølgingsbehov og om kommunal planlegging av boligsosial politikk. I 

forvaltningen av de økonomiske virkemidlene er det behov for å tenke helhetlig boligsosialt arbeid, og 

effekten av ordningene ligger dels i samspillet mellom dem. Riksrevisjonen har vist at mange 

kommuner ikke ser virkemidlene i sammenheng. En av de viktigste utfordringene for den strategiske 

ledelsen i kommunene er å skape betingelser for kompetansebygging gjennom kontinuerlig læring for 

alle. 

 

Suksessfaktor 5: Økonomiske ressurser: 

Kommuner med svak økonomi vil kunne ha utfordringer med å utvikle velferdsordningene, herunder 

den sosiale boligpolitikken. Dette forsterkes av at arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet i liten 

grad er lovregulert, og kan bli nedprioritert ved stramme kommunebudsjetter. De øremerkede 

ordningene som Husbanken forvalter er nødvendige for å motivere og legge til rette for at kommunene 

kan prioritere arbeidet. Kunnskapen om virkemidlene og kompetansen til å forvalte dem er viktig for å 

målrette ressursene.  
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Riksrevisjonens undersøkelse 

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet 

(Dokument nr. 3:8 (2007-2008)). Undersøkelsen viste blant annet at koordineringen av de boligsosiale 

virkemidlene ikke fungerte godt nok på kommunalt nivå.  I rapporten bemerker Riksrevisjonen at de 

boligsosiale virkemidlene ikke er godt nok samordnet, noe som er en forutsetning for at virkemidlene 

skal kunne bidra til å nå målene på området på en effektiv måte.   

 

Rapporter 

Det er gjennomført en rekke undersøkelser av kommunenes arbeid på det boligsosiale området. En 

fellesnevner ved disse er at de direkte eller indirekte etterlyser mer samordning, samhandling og 

helhetlig tenkning i kommunenes boligsosiale arbeid.
67

   

 

C) Utledning av kriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen bør utarbeide tverrsektoriell handlingsplan for boligetablering. 

 Kommunen bør ha en overordnet strategi for det boligpolitiske arbeidet. 

 Kommunens organisering av det boligpolitiske arbeidet bør bidra til tverretatlig samarbeid og 

samordning. 

 Kommunes boligpolitiske virkemidler bør sees i sammenheng. 

2) Kriterier knyttet til forsvarlig behandling av søknader om startlån 

 

A) Husbankens retningslinjer for startlån 

I forskrift om startlån fra Husbanken § 5 heter det at «kommunene kan fastsette eget regelverk innenfor 

de retningslinjene som er gitt av Husbanken». I Husbankens retningslinjer for startlån (juli 2011) heter 

det at kommunen kan utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen med startlån skal 

praktiseres, forutsatt at disse ivaretar formålet og hovedintensjonene for ordningen (pkt. 3). I 

Husbankens veileder for saksbehandling av startlån (februar 2013) heter det at kommunen må foreta 

en bevist prioritering av målgrupper ved tildeling av startlån og tilskudd.  

 

B) Forvaltningsloven 

Vedtak om startlån er å regne som enkeltvedtak.
68

 Søknader som startlån skal derfor behandles på 

bakgrunn av reglene om saksbehandling av enkeltvedtak i forvaltningsloven. Nedenfor redegjøres det 

for utvalgte bestemmelser om dette. 

 

Om saksbehandlingstid og foreløpig svar 

I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken 

”uten ugrunnet opphold”. Dette kravet er skjønnsmessig og kan variere fra sak til sak. Det hele vil 

blant annet bero på sakens art, omfang og tilgjengelige ressurser.
69

 Det foreligger derfor ikke noen 

absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig behandlet.  
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For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel slik at det 

”skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at den er 

mottatt”. Dette trenger likevel ikke gjøres dersom det er ”åpenbart unødvendig”.  Det heter videre at 

det foreløpige svaret skal sendes ”snarest mulig ”og ”redegjøre for grunnen til at henvendelsen ikke 

kan behandles tidligere”. 

 

I en veileder
70

 fra Helse- og sosialdirektoratet anbefales det at det bør sendes foreløpig svar til partene 

dersom det viser seg at det vil ta mer enn 14 dager å behandle saken. Denne anbefalingen setter altså 

kortere tidsfrister for foreløpig svar enn forvaltningsloven § 11a.  

 

Om enkeltvedtakets form  

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at ”enkeltvedtaket skal være skriftlig”.  
I lovforarbeidene

71
 sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom ”vedtaket 

kommer til uttrykk i et brev til vedkommende part”. I praksis betyr dette at kravet er oppfylt dersom 

vedtaket blir gjengitt i underretningen som sendes til parten.  

 

Om enkeltvedtakets innhold  

Forvaltningsloven gir ingen konkret anvisning på hva et enkeltvedtak skal inneholde. Den eneste 

direkte følge av kravet i § 23 er at selve konklusjonen (avgjørelsen) skal gis skriftlig.
72

 God 

forvaltningsskikk tilsier likevel at vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen framheves det at 

vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet 

vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. Det bør gis nødvendige 

konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår og/eller tiltakets art og varighet.
73

  

 

Om begrunnelsen for vedtaket 

I forvaltningsloven § 24 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal grunngis og at begrunnelsen som 

hovedregel skal gis ”samtidig med at vedtaket treffes”. Kravet til begrunnelse gjelder både for 

enkeltvedtak som fattes administrativt (delegert vedtak) og for enkeltvedtak fattet i folkevalgte 

organer.
74

 

 

I forvaltningsloven § 25 første ledd heter det at det i begrunnelsen ”skal vises til de regler vedtaket 

bygger på”. Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene. Begrunnelsen bør videre 

nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på (jf. § 25 andre ledd) og de 

hovedhensyn/retningslinjer som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsskjønn (jf. § 25 tredje 

ledd). 

 

Om underretningen 

I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal ”underrettes om vedtaket”. 

Det heter videre at underretningen ”i regelen” skal være ”skriftlig”. I forvaltningsloven § 27 andre 

ledd heter det at begrunnelsen for vedtaket (enkeltvedtaket) bør gjengis i underretningen. 

Underretningen skal videre gi opplysninger om partenes klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 

nærmere framgangsmåte ved klage, samt deres rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. § 27 andre 

ledd). 

 

I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal underrettes om vedtaket ”så snart som 

mulig”. Det gjelder derfor ikke noen eksakt frist for når underretningen skal ha funnet sted. Det 
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foreligger heller ikke noen nærmere angivelse om dette i lovens forarbeider. Hva som ligger i 

uttrykket ”så snart som mulig” blir derfor en skjønnsmessig vurdering. 

 

C) Veileder for saksbehandling av startlån 

I Husbankens veileder for saksbehandling av startlån heter det at «det bør holdes et møte mellom 

lånsøker og saksbehandler etter at søker har mottatt tilsagnet og de tilhørende dokumentene» (pkt. 

3.11.3).  

 

D) Utledning av kriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Kriterier utledet fra Husbankens retningslinjer for startlån: 

 

 Kommunen bør ha egne retningslinjer og rutiner for behandling av søknader om startlån. 

 

Kriterier utledet fra forvaltningsloven: 

 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

 Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at 

den er mottatt. 

 Vedtaket skal være skriftlig.  

 Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet 

vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. 

 Vedtaket skal grunngis. 

 Partene skal underrettes om vedtaket. 

 

Kriterier utledet fra Veileder for saksbehandling av startlån: 

 

 Kommunen bør avholde et rådgivningsmøte etter at søker har mottatt et eventuelt tilsagn på 

startlån. 

3) Kriterier knyttet til bruk av startlån 

 

A) Målgruppen for ordningen med startlån: 

I forskrift om startlån fra Husbanken § 1 heter det at startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, 

og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger «for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet». Det 

heter videre at lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i 

ordinære kredittinstitusjoner. I Husbankens retningslinjer for startlån (juli 2011) heter det at «startlån 

er behovsprøvd, og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre 

økonomisk vanskeligstilte». 

 

I Husbankens veileder for saksbehandling av startlån (februar 2013) heter det at søkere av startlån 

alltid må ha prøvd muligheten for finansiering i privat bank før det søkes om startlån (pkt. 2.1).  
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B) Boligtyper som ordningen med startlån gjelder 

I forskrift om startlån fra Husbanken § 1 heter det at startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, 

og skal bidra til å skaffe og sikre «egnede boliger» for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. I 

Husbanken retningslinjer for startlån heter det at «boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og 

nøktern i forhold til prisnivået på stedet». 

 

C) Renter og gebyrer 

Kommunens videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. I 

forskrift om startlån fra Husbanken § 3 hetet det at «kommunene gis anledning til å påplusse 

husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere 

vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken». I Husbankens 

retningslinjer for startlån heter det at kommunene i tillegg kan innkreve gebyr «for å dekke de faktiske 

utgiftene ved forvaltningen av låneordningen» (pkt. 5). 

 

D) Utledning av kriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunens bruk av startlån skal være rettet mot unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 Kommunens bruk av startlån skal gjelde bolig som er egnet for husstanden, rimelig og nøktern 

i forhold til prisnivået på stedet. 

 Kommunens fastsetting av renter og gebyrer skal ikke være høyere enn det som er fastslått i 

forskrift og retningslinjer.  
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