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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Hammerfest 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 kommunen 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 femårsperiode har Hammerfest kommune hatt en markant økning i bruk av 

startlån (2008-2011), for senere å ha en nesten tilsvarende nedgang (2011-2013). Dette tyder 

på at kommunen kan ha hatt en liberal praksis ved tildeling av startlån tidligere år, men at 

praksis har blitt strammet inn de siste to årene. KOSTRA-tall viser at Hammerfest kommune 

har en markant høyere bruk av startlån enn sammenliknbare kommuner.  

 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen behandler søknader om startlån på en forsvarlig 

måte. Det foreligger imidlertid noen svakheter og mangler. Dette gjelder spesielt manglende 

informasjon i vedtakene om anvendt regelverk, samt at det er noe sparsomt med informasjon i 

underretningene om partenes klageadgang. At kommunen ikke har vedtatt egne retningslinjer 

for forvaltningen av startlån innebærer en viss risiko for at kommunens forvaltning av startlån 

ikke er målrettet på en hensiktsmessig måte. Her foreligger det derfor et forbedringspotensial.  

 

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

og retningslinjer. 

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Hammerfest kommune har et forsvarlig og 

hensiktsmessig system for forvaltning av startlån. Det foreligger imidlertid noe 

forbedringspotensial (jf. anbefalingene nedenfor).  

0.3  Anbefalinger 

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

kommune gjør følgende: 

 

 Fortsette arbeidet med å forbedre de organisatoriske rammene for tverretatlig arbeid. 

 Utarbeide lokale retningslinjer for bruk av startlån. 

 Forbedre rutinene for henvisning og gjengivelse av anvendt regelverk i 

vedtak/underretninger. 

 Gi mer utfyllende informasjon i underretningene om framgangsmåten for å klage på 

vedtak (avslag). 
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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 Hammerfest 21.06.2012 (sak 43/12). 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 forvalter en rekke boligsosiale virkemidler og har ansvaret for 

saksbehandling knyttet til kommunale boliger, startlån og boligtilskudd. 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. 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.  

 

Søknader og vedtak om startlån skal 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. Det er stilt spørsmål om hvorvidt Hammerfest 

kommune sin forvaltning av startlån bidrar til å øke boligprisene unødig i kommunen, og 

om kommunens forvaltning av startlån er i tråd med de fastsatte målsetningene for 

ordningen.  
 

Samlet sett tyder KOSTRA-tallene og regnskapstallene på at kommunen har en lav terskel i 

sin vurdering av om det skal innvilges startlån eller ikke. 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. Det er ikke utført forvaltningsrevisjon på området tidligere. En eventuell 

forvaltningsrevisjon kan startes opp tidlig i planperioden (2013).» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Hammerfest 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.  

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i fire hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 30. mai 2013 (sak 17/2013).
1
 I tillegg har revisjonen utarbeidet elleve 

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

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

Hammerfest kommune?». Sammenlikningen av Hammerfest kommune med andre kommuner ivaretas gjennom 

en underproblemstilling. 
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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 Hammerfest 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? 

1.3 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) 

                                                 
2
 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1759 om startlån fra Husbanken.  

Ny forskrift trådte i kraft 1. april 2014 (FOR-2014-03-12-273). Vi gjør oppmerksom på at denne undersøkelsen 

gjelder tida før ny forskrift trådte i kraft. 
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 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. 

 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). 
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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 intervjuet assisterende rådmann, virksomhetsleder for servicekontoret og to 

saksbehandlere ved boligkontoret. Dokumentanalysen har omfattet gjennomgang av relevante 

planer, styringsdokumenter og et utvalg enkeltsaker fra 2013 og 2014 (per februar).  

Gjennomgangen av enkeltsaker omfatter henholdsvis 13 vedtak om innvilgelse og seks vedtak 

om avslag på søknad om startlån. 

1.4.2 Avgrensing 

Undersøkelsen er i all hovedsak avgrenset til 2013/2014. 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 

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 en kommunes overordnede plandokument. I kommuneplanen for 

Hammerfest 2006-2018 – Samfunnsdelen, er det under delmål 1-7 (trygghet og verdighet i 

alle livets faser) fastsatt at kommunen «skal arbeide for gode bomuligheter for alle uansett 

bo- og betalingsevne».
3
 Planen inneholder også andre målsettinger og tiltak som direkte eller 

indirekte berører det boligsosiale aspektet.
4
  

 

Nærmere målsettinger og tiltak for det boligsosiale arbeidet er fastsatt i kommunens 

boligsosiale handlingsplan.  

 

Den opprinnelige boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 

2011.
5
 Utarbeidelsen av denne planen startet allerede i 2001 etter bestilling fra 

kommunestyret. Arbeidet ble da aldri sluttført, men ble tatt opp igjen i oktober 2010. 

Utarbeidelsen ble organisert som et prosjekt bestående av kommunestyret som oppdragsgiver, 

en styringsgruppe ledet av rådmannen, en prosjektansvarlig, en prosjektgruppe, samt en 

arbeidsgruppe med representanter fra de kommunale tjenestene og aktuelle brukergrupper.
6
 

Forslag til plan ble sendt på høring til 20 adressater. Kommunestyret vedtok at planen skulle 

rulleres årlig, og første gang i 2013. Som en følge av dette ble ny boligsosial handlingsplan 

vedtatt i oktober 2013.
7
 I forkant var forslag til plan sendt på høring til 31 adressater. I følge 

vedtaket skal planen nå rulleres annen hvert år, og første gang i 2015.
8
  

 

Boligsosial handlingsplan er forankret i kommunens visjon «Sammen for Hammerfest».
9
 

Målsettingen er videre at planen skal være forankret i kommunens kommuneplan. Det er 

videre meningen at planen skal ha en sentral rolle i utformingen av kommunens boligpolitikk, 

og danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer tett knyttet opp mot kommunens 

boligutbyggingsplaner. Planen skal videre formulere retning og mål som tilpasses og spisses 

gjennom kommunes årlige arbeid med årsbudsjett og økonomiplan.  

                                                 
3
 Kommuneplan for Hammerfest 2006 – 2018 – Samfunnsdelen, på side 13. 

4
 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 8-9. 

5
 Boligsosial handlingsplan 2012-2017; Vedtatt i kommunestyre 08.12.2011, sak 101/11. 

6
 Boligsosial handlingsplan 2012-2017, på side 7-8. 

7
 Boligsosial handlingsplan 2013-2018; Vedtatt i kommunestyre 17.10.2013, sak 76/13. 

8
 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 38. 

9
 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 4. 



Forvaltning av startlån 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 7 

 

Den boligsosiale handlingsplanen omhandler blant annet punkter om vanskeligstilte på 

boligmarkedet, boliger (herunder kommunale boliger), tjenester og virkemidler, samhandling 

og kompetanse, de vanskeligstilte gruppene og det videre arbeidet med handlingsplanen.  

 

I nevnte plan har kommunestyret fastsatt at kommunens visjon for det boligsosiale arbeidet 

skal være at «vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig».
10

 

Kommunestyret har videre fastsatt tre målsettinger. Disse er som følger: 

 
1. Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt boligmiljø. 

2. Kompetanseheving/-utvikling skal gjennomføres for ansatte innen det boligfaglige området. 

3. Etablere en organisering med fokus på boligsosialt arbeid. 

 

I planen er det også fastsatt noen styrende prinsipper for kommunens boligsosiale arbeid.
11

 

 

For å nå kommunens visjon og målsettinger er det vedtatt 24 konkrete tiltak. Disse framgår 

både av selve planen og som vedlegg til planen.
12

 Eksempel på tiltak er som følger: 

 

 Nytt boligkontor (tiltak nr. 6) 

 Låne- og tilskuddsordninger gjøres godt synlig for brukere (tiltak nr. 7) 

 Kommunen videreutvikler bruken av tilskuddsordninger (tiltak nr. 8) 

 Målrettet bygge kommunal boligsosial kompetanse (tiltak nr. 9) 

 Det må utarbeides samhandlingsavtaler og rutinebeskrivelser for enheter involvert i 

boligsosialt arbeid (tiltak nr. 10) 

 Skape arena for samhandling med private aktører på boligmarkedet…(tiltak nr. 11) 

 Det tas i bruk elektronisk gjennomgående saksbehandlingssystem som gjør individuell og 

tverrfaglig oppfølging mulig (tiltak nr. 12) 

 Sørge for et differensiert tilbud til vanskeligstilte unge som styrer dem mot et selvstendig liv 

(tiltak nr. 22) 

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 at Hammerfest kommune har fulgt denne oppfordringen, og vedtatt 

egen boligsosial handlingsplan. Revisjonen registrerer videre at kommunens planverk 

inneholder visjoner, målsettinger og konkrete tiltak, samt at planen forankres og kobles 

sammen med annet planverk. I så måte har kommunen også en overordnet strategi for sitt 

boligpolitiske arbeid. Revisjonen registrerer også at arbeidet med 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 Hammerfest kommune har et overordnet rammeverk for det 

boligpolitiske arbeidet som er i tråd med det som forventes fra statlige myndigheters side. 
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 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 9. 
11

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 10. 
12

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018; Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2016, på side 

40. 
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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 kommunens boligsosiale handlingsplan 2013-2018 er det fastsatt mål og tiltak vedrørende 

samhandling og kompetanse for det boligpolitiske arbeidet.
13

 Målsettingen er at «kommunen 

må tenke helhetlig og planlegge, organisere og samarbeide på tvers av fagenheter». For å 

oppnå dette er det fastsatt følgende tiltak: 

 

 Målrettet bygge kommunal boligsosial kompetanse. 

 Det må utarbeides samhandlingsavtaler og rutinebeskrivelser for enheter involvert i 

boligsosialt arbeid. 

 Skape arena for samhandling med private aktører på boligmarkedet for om mulig å benytte 

større andel private utleieboliger. 

 Det må tas i bruk elektronisk gjennomgående saksbehandlingssystem som gjør individuell og 

tverrfaglig oppfølging mulig. 

 

I planen framgår det videre at et av de styrende prinsipper for kommunens boligsosiale arbeid 

er at det administrativt skal fokuseres på «koordinert samhandling», det vil si rutiner, system 

og arenaer for samhandling. Det sies videre at «en forutsetning for å oppnå målsettingen om 

en effektiv og god boligtjeneste er at det arbeides målrettet med å skape en profesjonell enhet 

som samarbeider på tvers av sektorer og enheter».  

 
Organisering: 

Det boligpolitiske arbeidet i kommunen ivaretas av flere instanser, og er splittet på flere 

tjenester. Organiseringen av arbeidet er blant annet beskrevet i boligsosial handlingsplan.
14

 

 

Den administrative organiseringen framgår av figuren nedenfor.  

 
Figur 1: Administrativ organisering 
 

 

                                                 
13

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 28-29. 
14

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 22-23. 
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Boligkontoret består av to boligrådgivere, og er sammen med økonomisk rådgiver og to andre 

enheter organisert under enheten «Servicekontoret», som ledes av en virksomhetsleder.  

 

Boligkontorets arbeidsoppgaver er som følger: 

 

 Saksbehandle og beslutte søknader om startlån 

 Saksbehandle og beslutte søknader om tilskudd til nyetablering og tilpasning av bolig 

 Saksbehandle og beslutte søknader om bostøtte 

 Saksbehandle og beslutte søknad om tilskudd til reduksjon av kommunale avgifter 

 Saksbehandle og innstiller søknader på gjennomgangsboliger som sendes 

boligtildelingsutvalget som tildeler 

 Utføre sekretæroppgaver for boligtildelingsutvalget 

 Delta i ansvarsgruppemøter som jobber på tvers med andre sektorer i kommunen i.h.h.t. bolig 

(gjelder vanskeligstilte med oppfølging) 

 Råd og veiledning i forbindelse med søknad om startlån, bostøtte og tilskudd i.h.h.t. 

Husbankens virkemidler 

 

I intervju ga informantene noe ulike svar på hvorvidt det boligpolitiske arbeidet fungerer 

tverrfaglig og samordnet. Noen informanter ga uttrykk for at de ikke har vært så tverrfaglig i 

det boligpolitiske arbeidet, samt at etatene «sliter på hvert sitt ness». Det ble imidlertid 

opplyst om at etatene har begynt å snakke sammen, og at dette er i ferd med å bli forbedret.  

Andre informanter ga uttrykk for at de har et bra samarbeid med andre instanser i kommunen. 

 

I kommunens økonomiplan 2014-2017 blir det uttrykt at det er behov for å ha en fagleder ved 

boligkontoret som kan lede og planlegge kommunens boligsosiale arbeid på en helhetlig måte, 

ivareta det faglige perspektivet i arbeidet, organisere arbeidet på kontoret, samt ha oversikt og 

samarbeide på tvers av sektorer.
15

 Det sies videre at det blant annet er behov for å ha en 

funksjon som ivaretar Husbankens virkemiddelordning i et langsiktig og helhetlig perspektiv i 

henhold til formålet. Behovet for en fagleder ved boligkontoret ble også trukket fram i 

intervju. I økonomiplanen er dette behovet imidlertid klassifisert som et tiltak som ikke er 

prioritert i planperioden.  

 

Det boligpolitiske arbeidet ivaretas også av andre instanser i kommunen. Figuren nedenfor 

viser en oversikt over noen av de involverte instansene.
16

 Oversikten er imidlertid ikke 

uttømmende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15

 Hammerfest kommune; Økonomiplan 2014 - 2017, på side 29. 
16

 Figuren er å finne i Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 22. 
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Figur 2: Kommunale instanser i det boligpolitiske arbeidet 

 
 

 

Økonomiske rådgiver driver gjeldsrådgivning for personer som varig eller midlertidig er ute 

av stand til å betjene sine kreditorer. Typiske oppgaver er også gjeldsforhandling (utenrettslig 

løsning), råd om økonomistyring og samarbeid med NAV, boligkontoret, rustjenesten, lokale 

banker og namsmannen. I intervju ble det uttrykt at det er et tett og godt samarbeid mellom 

økonomisk rådgiver og boligkontoret.   

 

Helse og omsorg administrerer omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger innenfor rus og 

psykiatri. Innvandrertjenesten tildeler boliger for nye bosettinger av flyktninger. Hammerfest 

Eiendom KF administrerer blant annet leiekontrakter og utfører registrering av boliger.  

 

Kommunens boligkontor samarbeider blant annet med kommunens servicekontor (skranken), 

NAV Hammerfest, økonomisk rådgiver, kommunens økonomisjef og innvandrertjenesten. I 

tillegg samarbeider de med eksterne aktører som Husbanken, private banker, kommunens 

forvalter av startlån (Lindorff) og namsmannen.  

 

Kommunen har inngått en partnerskapsavtale med Husbanken.
17

 Formålet med avtalen er å 

etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom Husbanken og kommunen slik at «så 

vel kommunens som statens og Husbankens boligpolitiske målsettinger kan nås». Et av 

samarbeidsområdene er å gjennomgå den boligpolitiske organiseringen i kommunen «med 

tanke på å finne fram til gode løsninger for en velfungerende tverretatlig og tverrfaglig 

samhandling…».  Assisterende rådmann er kommunens kontaktperson. I intervju ble det 

opplyst at det avholdes to møter årlig mellom partene. Det ble også opplyst at samarbeidet 

fungerer bra. 
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 Partnerskapsavtale mellom Hammerfest kommune og Husbanken for perioden 2010-2014. 
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Prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenheten»: 

Kommunen har igangsatt et prosjekt for ny organisering og drift av boligforvaltningen.
18

 

Prosjektet er imøtekommet med tilsagn om tilskudd på kr 1. mill. fra Husbanken. Tilskuddet 

er gitt for to år, og prosjektleder er ansatt for perioden 1. november 2012 til 30. august 2014. 

Prosjektet skal etter planen være sluttført innen utgangen av 2014.  

 

I forbindelse med dette arbeidet er det opprettet to arbeidsgrupper. Den ene arbeidsgruppen, 

kalt «Nytt boligkontor», er gitt i oppdrag å lage en anbefaling om hvordan det nye 

boligkontoret skal være organisert. Den andre arbeidsgruppen, kalt «Samordnet boligtildeling 

og fleksibel bruk av boligmassen», er gitt i oppdrag å lage en anbefaling om hvordan 

boligtildelingen bør være. Samlet sett skal arbeidsgruppenes anbefalinger bidra til: 

 

 En profesjonell, effektiv og samordnet boligtildeling og økonomirådgivning 

 Bedre organisering og avklaring av oppgaver 

 Bedre kvalitet på tjenesten 

 Bedre oversikt over boligbehovet 

 Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler 

 Klare ansvarslinjer 

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 all hovedsak skjer 

tverretatlig, men at det finnes et potensiale for å forbedre de organisatoriske rammene for 

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

 

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 

Kommunens boligsosiale handlingsplan inneholder flere tiltak som skal bidra til at 

kommunens boligpolitiske virkemidler sees i sammenheng. Eksempel på dette er følgende 

tiltak:  

 

 Låne- og tilskuddsordninger gjøres godt synlig for brukere:  

o Bruk av kommunens hjemmeside og Facebookside som informasjonsmedium. 

o Utarbeide informasjonsfolder til publikum samt distribuere denne til beboere. 

o Bruke annonsering og markedsføring. 

 Kommunen videreutvikler bruken av tilskuddsordninger: 

o Tiltaket sees i sammenheng med salg av kommunal bolig til vanskeligstilte. 
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 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 23. 
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o Prioritere tilskudd til tilpasning av bolig til husstander med sterkt funksjonshemmede 

barn. 

o Prioritere tilskudd til tilpasning av bolig for eldre slik at de kan bli boende hjemme 

lengst mulig. 

 Målrettet bygge kommunal boligsosial kompetanse. 

 Sørge for et differensiert tilbud til vanskeligstilte unge som styrer dem mot et selvstendig liv: 

o Kartlegge boligbehov.  

o Tiltaket sees i sammenheng med tiltak 8: bruk av tilskuddordninger og salg av 

kommunale boliger. 

 

Også andre tiltak i den boligsosiale handlingsplanen vil direkte eller indirekte kunne bidra til 

at virkemidler sees (mer) i sammenheng.  

 

I en av kommunens rutinebeskrivelser for behandling av søknader om startlån framgår det at 

saksbehandler skal vurdere om husstandens situasjon er slik at det bør vurderes boligtilskudd, 

og om husstanden er berettiget bostøtte. 

 

I intervju ble det opplyst at de ved behandling av konkrete saker ser ulike boligpolitiske 

virkemidler i sammenheng, det vi si at de vurderer hvilken type hjelp de det gjelder kan få. 

Videre ble det opplyst om at de prøver å finne helhetlige løsninger i hvert enkelt tilfelle. Det 

ble også sagt at de forsøker å finne alternative løsninger for de som får avslag på sine 

søknader. For søkere som har lav inntekt blir startlån, tilskudd og bostøtte sett i sammenheng.  

I spesielt vanskelige eller kompliserte saker bruker boligkontoret å innkalle til møte med 

andre instanser i kommunen.  

 

Rapportering fra Hammerfest kommune til Husbanken viser at to prosent av de som ble 

innvilget startlån i 2010 også mottok bostøtte. Ingen mottok boligtilskudd dette året. I 2011 

var det tre prosent som mottok bostøtte og to prosent som mottok boligtilskudd i kombinasjon 

med startlån. I 2012 var det èn prosent som mottok bostøtte i kombinasjon med startlån. Ingen 

mottok boligtilskudd dette året. På landsbasis var andelen som mottok bostøtte og/eller 

boligtilskudd i kombinasjon med startlån i underkant av ti prosent i 2012.
19

 Dette kan indikere 

at kombinert bruk av boligpolitiske virkemidler er noe lavere i Hammerfest kommune enn på 

landsbasis.  

 

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

kommunens (videre)tildeling av boligtilskudd i perioden 2010-2013. 

 
Tabell 1: Boligtilskudd videretildelt av kommunen (SSB/KOSTRA)

20
 

Boligtilskudd videretildelt av kommunen 2013 2012 2011 2010 

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 0,6 0,3 0,8 0,8 

Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen 18 6 11 15 

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere 0,4 .. 0,3 0,1 

Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen 54 .. 27 20 

 

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

tilpasning av bolig ble mer enn halvert fra 2011 til 2012, men økte fra 2012 til 2013. Tildelt 

                                                 
19

 Husbanken; Årsrapport 2012, på side 30. 
20

 Tallene for 2013 er ureviderte. 
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beløp (per 1000 innbygger) ble gradvis redusert fra 2010 til 2012, men også dette økte fra 

2012 til 2013. Av tabellen ser vi videre at antall boliger (per 1000 innbygger) som ble 

godkjent for boligtilskudd til etablering ble mer enn fordoblet fra 2010 til 2013.
21

 Også tildelt 

beløp (per 1000 innbygger) ble mer enn fordoblet i samme periode.
22

   

 

I 2009 var det 183 husstander i Hammerfest som fikk utbetalt bostøtte på til sammen kr 4,2 

mill.
23

 I 2011 var det 265 husstander i Hammerfest som fikk utbetalt bostøtte på til sammen kr 

4,5 mill. I 2012 hadde Hammerfest kommune 261 husstander som fikk utbetalt bostøtte på til 

sammen kr 4,0 mill. Tall fra Husbanken
24

 viser at det er færre som mottar bostøtte (per 1000 

innbygger) i Hammerfest kommune enn i sammenliknbare kommuner.
25

  

 

Vår gjennomgang av 19 enkeltsaker vedrørende søknader om startlån viser at disse ikke 

inneholder dokumenter eller opplysninger som påviser at kommunen automatisk også 

vurderer søkernes muligheter for boligtilskudd eller bostøtte. Vår gjennomgang omfatter blant 

annet seks saker der søknader om startlån ble avslått. Heller ikke i disse sakene har vi funnet 

at kommunen har vurdert om søkerne har rett til tilskudd eller bostøtte. I en av sakene om 

avslag gjaldt søknaden både startlån og tilskudd til boligetablering. Kommunens vedtak om 

avslag i denne saken omhandlet imidlertid kun startlån. Revisjonen ser ikke bort fra at det kan 

være utferdiget eget særskilt vedtak om boligtilskudd i denne saken.  

2.3.3 Vurderinger 

Kommunes boligpolitiske virkemidler bør sees i sammenheng. Revisjonens inntrykk er at 

kommunen har klare mål om å se de boligpolitiske virkemidler i sammenheng. Videre har 

revisjonen det inntrykk at dette også i all hovedsak gjennomføres i praksis, men at det likevel 

finnes rom for forbedringer på dette området.  

2.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen 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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 Hammerfest kommune har ikke rapportert inn tall om dette for 2012. 
22

 Hammerfest kommune har ikke rapportert inn tall om dette for 2012. 
23

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 27. 
24

 Husbanken; Boligpolitisk analyse for Hammerfest kommune, januar 2013, på side 27. 
25

 I Hammerfest mottok i underkant av 60 per 1000 innbygger bostøtte, mens tallet for Finnmark/hele landet er i 

overkant av 70 per 1000 innbygger.  
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3. HVORDAN ER BRUKEN AV STARTLÅN I HAMMERFEST 
KOMMUNE? 

3.1 Hvordan har bruken av startlån vært de siste årene? 

3.1.1 Data 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i bruk av startlån i perioden 2010-2013.   

 
Tabell 2: Startlån videretildelt av Hammerfest kommune  

Startlån videretildelt av Hammerfest kommune 2013 2012 2011 2010 

Beløp 42 901 980 46 732 372 56 532 000 40 223 127 

Antall startlån 110 114 110 84 

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

 
10,7 

 
11,3 

 
11,1 

 
8,5 

Gj.sn. Lånebeløp 390 018 409 933 513 927 478 847 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 4171 4640 5691 4058 

*Kilder: SSB/KOSTRA, Hammerfest kommune (Rapporter fra Husbanken) og informasjon gitt i intervju. 

  Hammerfest kommune hadde ikke mottatt rapport fra Husbanken for 2013 (per 14. mai 2014). 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at Hammerfest kommunes videretildeling av startlån økte markant 

fra 2010 til 2011 (fra 40 mill. til 56 mill.). Fra 2011 til 2013 var det imidlertid en reduksjon, 

men likevel slik at videretildelingen i 2013 var høyere enn i 2010. Selv om dette ikke er 

inntatt i tabellen, vil vi nevne at kommunens videretildeling av startlån var på 21,6 mill. i 

2008 og 27 mill. i 2009. Det har altså vært en markant økning i videretildeling fra 2008 til 

2011, men en nedgang fra 2011 til 2013.  

 

Av tabellen ser vi videre at antall boliger som ble godkjent av kommunen for finansiering 

med startlån har hatt en økende tendens i perioden 2010-2013. Vi ser også at det var en 

markant økning i antall innvilgende lån fra 2010 til 2012/2013. Den samme tendensen ser vi 

også om man inkluderer årene 2008 (46 lån) og 2009 (54 lån). Samtidig ser vi at 

gjennomsnittlig lånebeløp per sak varierer noe fra år til år, men at det har vært en 

nedadgående tendens i perioden 2011 til 2013.  

 

Forklaringene på kommunens økning i samlet bruk av startlån i perioden 2008 til 2011 kan ha 

vært flere.
26

 For det første opplevde kommunen en økt pågang på søknader om refinansiering 

av bolig med startlån. Begrunnelsene for slike søknader er samlivsbrudd, overgang til 

arbeidsavklaringspenger/ trygd, fare for tvangssalg, utenomrettslig løsning i gjeldssaker, samt 

økt sikkerhet i boligen. En annen forklaring er at Finanstilsynet våren 2010 innskrenket 

bankenes adgang til å gi full finansiering av lån til bolig (det vil si økt krav til egenkapital). 

En ny søkergruppe til det kommunale startlånet er/var dermed unge i etableringsfasen som har 

god inntekt, men ingen egenkapital. Dette er en gruppe som tidligere ville fått fullfinansiering 

i bank, og dermed ikke har hatt behov for startlån. I saksframlegg til formannskap/ 

kommunestyre uttrykte derfor administrasjonen at man forventet en ytterligere vekst i 

søknader om startlån fra søkere uten egenkapital. Av saksframlegget framgår det videre at 

kommunen så det som hensiktsmessig at innbyggere som ønsker å bli boende eller etablere 

                                                 
26

 Rådmannens saksfremlegg til kommunestyrets møte 9. september 2010 (sak 64/10: Nytt låneopptak startlån – 

Høsten 2010). 
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seg i kommunen får en sjanse til det. Startlån ble derfor vurdert som «et grep for ytterligere 

vekst i befolkningen».  

 

Til forskjell fra perioden 2008-2011 har det i perioden 2011 til 2013 skjedd en markant 

reduksjon i kommunens samlede bruk av startlån (nedgang fra 56 mill. til 42 mill.). I samme 

treårsperiode har antall innvilgede lån holdt seg stabilt, mens gjennomsnittlig lånebeløp har 

sunket. Dette kan tyde på at kommunen har strammet inn sin praksis.  

3.1.2 Revisjonens kommentarer 

I løpet av en femårsperiode har Hammerfest kommune hatt en markant økning i bruk av 

startlån (2008-2011), for senere å ha en nesten tilsvarende nedgang (2011-2013). Dette tyder 

på at kommunen kan ha hatt en liberal praksis ved tildeling av startlån tidligere år, men at 

praksis har blitt strammet inn de siste to årene.  

 

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 2011-2013. 

 
Tabell 3: Startlån 2011 (SSB/KOSTRA) 

 2011 Hammerfest Kom.gr. 16 Finnmark Landet 

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

 
11,1 

 
6,6 

 
4,6 

 
2,2 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 

 
5691 

 
3403 

 
2455 

 
1171 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at Hammerfest kommune i 2011 godkjente et markant større antall 

boliger (per 1000 innbygger) for finansiering med startlån enn sammenlikningskommunene. 

Dette tallet er for eksempel fem ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Det samme gjelder 

beløpsnivå per innbygger i startlån som Hammerfest kommune videretildelte dette året.  

 
 

Tabell 4: Startlån 2012 (SSB/KOSTRA) 

 2012 Hammerfest Kom.gr. 16 Finnmark Landet 

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

 
11,3 

 
6,2 

 
4,7 

 
2,5 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 

 
4640 

 
2580 

 
2232 

 
1391 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at Hammerfest kommune også i 2012 godkjente et markant større 

antall boliger (per 1000 innbygger) for finansiering med startlån enn 

sammenlikningskommunene. Også dette året er dette tallet om lag fem ganger høyere enn 

landsgjennomsnittet. Beløpsnivå per innbygger i startlån som Hammerfest kommune 

videretildelte dette året er mer enn tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet.  
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Tabell 5: Startlån 2013 (SSB/KOSTRA) 

 2013 Hammerfest Kom.gr. 16 Finnmark Landet 

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering  
med startlån, per 1000 innbyggere 10,7 6,7 4,1 2,3 

 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 4171 2729 2098 1310 

 

Tallene for 2013 viser om lag de sammen forholdene som i 2011 og 2012. Av tabellen 

ovenfor ser vi at Hammerfest kommune i 2013 godkjente om lag fem ganger så mange boliger 

(per 1000 innbygger) for finansiering med startlån enn sammenlikningskommunene. 

Beløpsnivå per innbygger i startlån som Hammerfest kommune videretildelte dette året var 

omlag tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet.  

3.2.2 Revisjonens kommentarer 

KOSTRA-tall viser at Hammerfest kommune har en markant høyere bruk av startlån enn 

sammenliknbare kommuner.  
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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 

Hammerfest kommune har ikke utarbeidet egne særskilte retningslinjer for sin forvaltning av 

ordningen med startlån. Imidlertid har kommunen utarbeidet en kortversjon av Husbankens 

retningslinjer for startlån.
27

 

 

Kommunen informerer om ordningen med startlån og boligtilskudd på kommunens 

hjemmeside.
28

 Her gis det en kort omtale av tjenestens formål og målgruppe, hva tjenesten 

omfatter, hva som kreves for å motta tjenesten, kommunens saksbehandling og 

framgangsmåte for å søke tjenesten. 

 

Kommunen har utarbeidet flere dokumenter som beskriver konkrete rutiner for 

saksbehandling og dokumentflyt.
29

 I intervju har revisjonen blitt opplyst om at rutinen for 

dokumentflyt og saksbehandling av startlån ganske nylig har blitt tatt inn i kommunens 

elektroniske saks- og arkivsystem ePhorte. Revisjonen har videre blitt opplyst om at dette har 

bidratt til en bedre oversikt og kontroll med saksbehandlingen enn det som var tilfellet 

tidligere.  

 

Kommunen har utarbeidet maler for sin saksbehandling av startlån, herunder maler for 

forhåndstilsagn, tilsagn og avslag.  

 

På bakgrunn av kommunens egne rutinebeskrivelser samt opplysninger gitt i intervju, kan 

kommunens prosedyre for saksbehandling av startlån i grove trekk beskrives på følgende 

måte: 

 

1) Søknad mottas og registreres i ePhorte. 

Dokumentene skannes av kommunens arkivtjeneste og oversendes deretter til saksbehandler 

på boligkontoret. 

 

 

                                                 
27

 Husbanken; Retningslinjer for startlån fra Husbanken (juli 2011). 
28

 Hammerfest kommune: http://www.hammerfest.no/startlaan.4758149-154707.html (per 25.04.2014). 
29

 Dette er «Sjekkliste ved behandling av startlån», «Dokumentflyt startlån – Hammerfest kommune» og 

«Smørbrødliste startlån».  

http://www.hammerfest.no/startlaan.4758149-154707.html
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2) Mottakskontroll. 

Kontroll med at søknadsskjema er utfylt på riktig måte samt at nødvendig dokumentasjon er 

vedlagt søknaden. 

3) Midlertidig svar. 

Utsending av midlertidig svar til søker dersom dette vurderes nødvendig. 

4) Innhenting av ytterligere opplysninger. 

Ved behov: Innhenting av ytterligere/supplerende opplysninger, eventuelt avholdelse av 

møte med søkerne. 

5) Kredittvurdering med mer: 

Kredittvurdering gjennomføres i henhold til rutine fastsatt av Lindorff.  

Utarbeiding av månedsbudsjett/finansieringsplan. 

Utarbeiding/simulering av nedbetalingsplan. 

6) Vedtak. 

Lage utgående dokument. 

Avslag skal begrunnes.  

Leder av Servicekontoret og saksbehandler signerer vedtakene. 

7) Underretning om vedtak. 

  Ved tilsagn vedlegges SEF-skjema,
30

 simulert nedbetalingsplan og opplysninger om    

  Husbankens flytende rentesats (per dato). 

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, og dermed legge 

føringer på administrasjonens skjønnsutøvelse. Vår undersøkelse viser at Hammerfest 

kommune ikke har utarbeidet egne lokale retningslinjer for dette. Kommunen benytter 

imidlertid Husbankens retningslinjer. At kommunen mangler egne retningslinjer kan blant 

annet tyde på at det ikke er gjort egne overordnede vurderinger av hvilke målgrupper den vil 

rette ordningen med startlån mot. Mangel på dette innebærer en viss risiko for at kommunens 

forvaltning av startlån ikke er målrettet på en hensiktsmessig måte. Kommunen bør også ha 

skriftlige rutiner for selve behandlingen av søknader om startlån. Vår undersøkelse viser at 

kommunen har slike rutiner. Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunen 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.  

                                                 
30

 Opplysninger kunden har krav på skal gis på et standardisert europeisk skjema for opplysninger om 

forbrukerkreditt (SEF-skjema). 
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 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 

Saksbehandlingstid:  

På kommunens hjemmeside opplyses det at saksbehandlingstiden er inntil tre uker, under 

forutsetning av at alle opplysninger er korrekte og at nødvendig dokumentasjon er mottatt hos 

kommunen. Denne fristen ble også nevnt i intervju.  

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på om lag 23 

dager. Korteste saksbehandlingstid var på èn dag, mens lengste saksbehandlingstid var på 106 

dager. I fire av sakene var saksbehandlingstiden over èn måned. Det var ikke sendt foreløpig 

svar i noen av disse fire sakene, men søkerne kan imidlertid være informert om framdriften i 

sakene på annen måte.  

 

Vedtak: 

Det forelå (skriftlige) vedtak i alle de undersøkte sakene.  I tabellen nedenfor framgår 

innholdet i vedtakene.  

 
Tabell 6: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene 

Innhold Ja  Nei N 

Når vedtaket er fattet 19 0 
 

19 

Hvem som har fattet vedtaket 19 0 
 

19 

Hvem som er søker(e) 19 0 
 

19 

Hva vedtaket gjelder 19 0 
 

19 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor inneholdt alle de 19 vedtakene opplysninger om når 

vedtaket er fattet, hvem som har fattet vedtaket, hvem som er søker(e), og hva vedtaket 

gjelder.  

 

I tabellen nedenfor framgår det hvorvidt det var gitt begrunnelser for vedtakene. 

 
Tabell 7: Begrunnelser for vedtakene i de undersøkte sakene 

Innhold Ja  Nei Delvis 
 
N 

Begrunnelse for vedtaket 
 
19 0 0 

 
19 

Faktiske forhold 
 
13 0 6 

 
19 

Henvisning til regelverk 
 
13 6 0 

 
19 

Gjengivelse av regelverk 
 
13 0 6 

 
19 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor så var det gitt begrunnelser for alle vedtakene. Imidlertid 

manglet de seks vedtakene som gjaldt avslag på søknad fullgode redegjørelser for de faktiske 
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forhold i saken og henvisning til relevant regelverk. Disse seks vedtakene inneholdt heller 

ikke fullgode gjengivelser av relevant regelverk.   

 

Underretning: 

Det var sendt underretninger i alle de 19 sakene der det var fattet vedtak. I tabellen nedenfor 

framgår hvordan innholdet i de ulike underretningene fordelte seg. 

 
Tabell 8: Opplysninger i underretningene 

Innhold Ja  Nei Delvis 
 
N 

Vedtaket 
 
19 0 0 

 
19 

Begrunnelsen 
 
19 

 
0 0 

 
19 

Opplysninger om klageadgang 
 
8 11 0 

 
19 

Klagefrist 
 
8 11 0 

 
19 

Klageinstans 
 
8 11 0 

 
19 

Framgangsmåte for å klage 
 
0 11 8 

 
19 

Opplysninger om retten til å se sakens dokumenter 0 19 
 
0 

 
19 

 

Av tabellen ovenfor framgår det at alle underretningene inneholdt vedtak og begrunnelse. I 

elleve underretninger manglet det opplysninger om klageadgang. Disse underretningene gjaldt 

imidlertid vedtak om innvilgelse av søknad. I de åtte underretningene som inneholdt 

opplysninger om klageadgang ble det ikke gitt fullgode redegjørelser for framgangsmåten for 

å klage. Alle underretningene manglet opplysninger om parenes rett til innsyn i sakens 

dokumenter.  

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 kommunen i all hovedsak behandler søknader om startlån i 

tråd med kravene i forvaltningsloven på dette området. Vår undersøkelse viser videre at det 

foreligger (skriftlige) vedtak som i all hovedsak inneholder den informasjon som 

forvaltningsloven krever. Revisjonen vil imidlertid bemerke at kommunen har et 

forbedringspotensial når det gjelder å henvise til og gjengi det regelverket som er anvendt i 

saken(e). Vår undersøkelse viser også at kommunen sender underretninger om vedtakene. 

Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen ikke informerer om klageadgang i alle typer 

underretninger samt at den ikke informerer på en fullgod måte om framgangsmåten for å 

klage i de underretninger som gjelder avslag på søknad. Med unntak av de bemerkninger som 

er gitt ovenfor er det revisjonens inntrykk at kommunen behandler søknader om startlån i tråd 

med krav i forvaltningsloven.  
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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 de som blir innvilget startlån må møte på 

kommunens boligkontor for signering av dokumenter. Dette skjer i to omganger. For det 

første må låntaker møte for signering av tilsagnsbrevet som skal sendes kommunes 

låneforvalter. Deretter må låntaker på nytt møte på boligkontoret for signering av 

lånedokumentene. Denne prosedyren framgår også av kommunes rutinebeskrivelse for 

behandling av saker om startlån.
31

 

4.3.3 Vurderinger 

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. Vår undersøkelse viser at kommunen har praksis for dette. 

 

4.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen behandler søknader om startlån på en forsvarlig 

måte. Det foreligger imidlertid noen svakheter og mangler. Dette gjelder spesielt manglende 

informasjon i vedtakene om anvendt regelverk, samt at det er noe sparsomt med informasjon i 

underretningene om partenes klageadgang. At kommunen ikke har vedtatt egne retningslinjer 

for forvaltningen av startlån innebærer en viss risiko for at kommunens forvaltning av startlån 

ikke er målrettet på en hensiktsmessig måte. Her foreligger det derfor et forbedringspotensial.  
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 Hammerfest kommune; «Dokumentflyt startlån». 
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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 

Som tidligere nevnt har Hammerfest kommune ikke vedtatt egne retningslinjer for 

forvaltningen av startlån. Kommunen har derfor heller ikke fastsatt noen egen avgrensning i 

hvilke målgrupper den vil prioritere. Også i intervju har revisjonen blitt opplyst om at 

kommunen ikke har gjort noen særskilt avgrensning av hvem målgruppen for startlån skal 

være, men at de har det oppe til diskusjon.  

 

Revisjonen har videre blitt opplyst om at det i praksis er tilstanden på boligmarkedet i 

kommunen som påvirker hvem som i realiteten er målgruppen. Mesteparten av de som mottar 

startlån er førstegangsetablerere, samt de som har behov for bolig ved samlivsbrudd. 

Revisjonen har videre blitt opplyst om at Husbanken ikke har hatt innvendinger mot 

kommunens praksis.  

 

I Husbankens boligpolitiske analyse (2013) uttrykker Husbanken at kommunen har gjort en 

god jobb ved bruk av startlån, men at kommunen oppmuntres til å rette bruk av startlån mot 

vanskeligstilte på boligmarkedet, med særlig fokus på de som er varig økonomisk 

vanskeligstilte.
32

  

 

I den nevnte boligpolitiske analysen framgår det at den største andelen startlånsaker gjelder 

personer i inntektsgruppen over kr 400.000,-. Det framgår videre at den største andelen saker 

gjelder førstegangs boligetablering. Det framgår også at 18 prosent av sakene gjelder 

økonomisk vanskeligstilte, noe som er på lik linje med eller mer enn sammenliknbare 

kommuner.  

 

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

følgende fellestrekk: 

 

 Søknadene gjelder førstegangsetablering eller reetablering, og i noen tilfeller er de 

også oppført som økonomisk vanskeligstilte 

 Er to søkere per husstand (ektepar/partnerskap eller samboere) 

 Er barn i husstanden 

 Flesteparten av søkerne er i alderen 20 – 40 år 

 Inntektskilden er lønn i fast stilling 

                                                 
32

 Husbanken; Boligpolitisk analyse for Hammerfest kommune, januar 2013, på side 25.  
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 Husstandens bruttoinntekt per måned (per søker i husstanden) er kr 20.000 – 40.000 

(halvparten er over kr 30.000) 

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

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser videre at de husstander som innvilges startlån blant 

annet har følgende fellestrekk: 

 

 I 1 av de 13 sakene er det i søknaden oppført at søker er økonomisk vanskeligstilt 

 De fleste sakene gjelder førstegangsetablering eller reetablering 

 Er barn i halvparten av husstandene 

 De har blitt innvilget lån i privat bank, og alle startlånene kommer derfor på toppen av 

lån i privat bank, - såkalt topplån 

 Inntektskilden er lønn i fast stilling  

 Husstandenes bruttoinntekt per måned (per søker i husstanden) fordeler seg på flere 

inntektssjikt, med et gjennomsnitt på om lag kr 33.800 

 De fleste ligger innenfor sjiktet «lav risiko for mislighold» 

 Fordeler seg i alderen 20-50 år (de fleste er i alderen 20-40 år) 

 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser videre at de husstander som ikke innvilges startlån 

(avslag) blant annet har følgende fellestrekk: 

 

 Har søkt startlån på grunnlag av å være økonomisk vanskeligstilte 

 Husstandens bruttoinntekt per måned (per søker i husstanden) fordeler seg på flere 

inntektssjikt, med et gjennomsnitt på om lag kr 25.000. 

 Inntektskilden er trygd eller lønn i midlertidig tilsetting 

 Mesteparten er husstander med barn 

 Har fått avslag på søknad om lån i privat bank 

 Ligger innenfor sjiktet «høy risiko for mislighold» ved kredittvurdering  

 Fordeler seg på flere alderssjikt 

5.1.3 Vurderinger 

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

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. Vår 

undersøkelse viser at Hammerfest kommune ikke har foretatt en slik bevisst prioritering, 

f.eks. i form av retningslinjer. Imidlertid er det revisjonens inntrykk at kommunens tildeling 

av startlån i praksis er rettet mot de målgrupper som ordningen gjelder for, sett i forhold til 

den konkrete boligsituasjonen som er i Hammerfest kommune.  
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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 

Hammerfest kommunes visjon for det boligsosiale arbeid er at «vanskeligstilte skal kunne 

skaffe seg og beholde egen bolig». Dette framgår av kommunens boligsosiale handlingsplan.
33

 

Revisjonen blitt opplyst om at kommunen har fokus på at folk skal gå over fra å leie til å eie 

egen bolig. 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det er en utfordring å definere hva som er en 

«nøktern» bolig. Dette er også noe som endrer seg med tida. At det er et trangt leiemarked 

samt press i boligmarkedet i Hammerfest, påvirker også dette. Det ble videre opplyst om at 

boligene det gis startlån til i all hovedsak er eneboliger og borettslagsleiligheter. Det finnes få 

selveierleiligheter i Hammerfest. Revisjonen har også blitt opplyst om at Husbanken har gitt 

tilbakemeldinger til kommunen om at den stort sett er fornøyd med kommunens praksis.  

 

I Hammerfest kommune er det en mindre andel eneboliger og en betydelig større andel 

tomannsboliger, småhus og boligblokker enn i sammenlignbare kommuner.
34

 Om lag 

halvparten av boligene har et bruksareal mellom 60 m2 og 119 m2. Litt over halvparten av 

boligene har mellom tre og fem rom. Om lag 40 posent av boligene har mindre enn fire rom. 

Ifølge Husbanken gjelder de fleste startlånsaker i Hammerfest kommune kjøp av brukt 

bolig.
35

 Ingen av sakene gjelder oppføring av ny bolig. Den gjennomsnittlige prisen per 

kvadratmeter var på om lag kr 22.000 i fjerde kvartal 2012. 

 

Vår gjennomgang av 13 enkeltsaker der det ble innvilget startlån viser at halvparten gjaldt 

eneboliger og halvparten gjaldt borettslagsleiligheter. Åtte av sakene gjaldt kjøp av bolig med 

det ønske å gå over fra å leie til å eie bolig. Gjennomsnittsboligen var på om lag 135 m2 og 

hadde om lag 4 rom. I gjennomsnitt var kjøpesummen på om lag kr 1,8 mill., noe som utgjør 

en gjennomsnittlig pris per kvadratmeter på om lag kr 13.300,-.
36

 

 

Det har blitt stilt spørsmål om hvorvidt kommunens praksis med videretildeling av startlån 

bidrar til å øke boligprisene i Hammerfest. Revisjonen har ikke (gjennomgått) datagrunnlag 

nok til å kunne svare på dette, men vil likevel nevne at vårt inntrykk er at så ikke er tilfelle. 

                                                 
33

 Boligsosial handlingsplan 2013-2018, på side 9. 
34

 Husbanken; Boligpolitisk analyse for Hammerfest kommune, januar 2013, på side 17. 
35

 Husbanken; Boligpolitisk analyse for Hammerfest kommune, januar 2013, på side 25. 
36

 Våre utregninger om dette er gjort på bakgrunn av de gjennomgåtte sakene der det var opplysninger om dette.  
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5.2.3 Vurderinger 

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

nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Vår undersøkelse viser at Hammerfest kommune har 

en praksis som er i tråd med dette.  

 

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 kommunens samlede utlånsrente for videreutlån 

av startlån til enkeltpersoner utgjør det rentenivå som er fastsatt av Husbanken, med et tillegg 

på 0,25 prosent. Tillegget på 0,25 prosent er fastsatt av kommunen, og er ment å finansiere 

kommunens utgifter knyttet til forvaltning av startlånsordningen. Kommunen tilbyr fast eller 

flytende rente. I tillegg kommer de gebyrer som normalt hører med ved avhending av fast 

eiendom, herunder depotgebyr og tinglysningsgebyr.  

 

Kommuner kan kreve gebyr for behandlingen av søknader om startlån. En undersøkelse om 

kommuners praksis med startlån viste at en stor andel kommuner (71 prosent) ikke krever et 

slikt gebyr.
37

 Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at Hammerfest kommune krever et slikt 

særskilt gebyr, også kalt etableringsomkostninger. Gjennomgåtte dokumenter viser at dette 

gebyret er fastsatt til 1,25 %, men minimum kr 625,- og maksimum kr 1875,-.  Revisjonen har 

ikke funnet noen slik gebyrsats i kommunens avgifts- og gebyrregulativ.
38

 Kommunen 

opplyser imidlertid på sin hjemmeside om dens mulighet til å kreve slikt gebyr, men 

kommunen opplyser verken om at den faktisk krever slikt gebyr eller hva som er gjeldende 

gebyrsats i kommunen.
39

 

5.3.3 Vurderinger 

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

forskrift og retningslinjer. 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». Vår undersøkelse viser at Hammerfest 

kommunens praksis er i tråd med dette.  
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 PROBA Samfunnsanalyse; Rapport 2012 – 07; «Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån», på side 

53. 
38

 Hammerfest kommune; Gebyr- og avgiftsregulativ 2014. 
39

 Se http://www.hammerfest.no/startlaan.4758149-154707.html (sist sjekket 13. mai 2014). 
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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). Vår 

undersøkelse viser at praksis i Hammerfest kommune også er i tråd med dette. Revisjonen 

vurderer det derfor slik at kommunens fastsetting av renter og gebyrer er i tråd med forskrift 

og retningslinjer. 

 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at det framstår som usikkert hvilket organ i kommunen 

som har fastsatt kommunens omkostningsgebyr. Revisjonen finner videre grunn til å bemerke 

den svakhet at det ikke finnes opplysninger om denne gebyrsats i kommunens gebyr- og 

avgiftsregulativ eller på kommunens hjemmeside.  

5.4 Konklusjon 

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

og retningslinjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forvaltning av startlån 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 27 

 

6. KONKLUSJONER 

6.1 Vurderinger 

Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på hensiktsmessig måte? 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen 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 Hammerfest kommune? 

I løpet av en femårsperiode har Hammerfest kommune hatt en markant økning i bruk av 

startlån (2008-2011), for senere å ha en nesten tilsvarende nedgang (2011-2013). Dette tyder 

på at kommunen kan ha hatt en liberal praksis ved tildeling av startlån tidligere år, men at 

praksis har blitt strammet inn de siste to årene. KOSTRA-tall viser at Hammerfest kommune 

har en markant høyere bruk av startlån enn sammenliknbare kommuner.  

 

Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte? 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen behandler søknader om startlån på en forsvarlig 

måte. Det foreligger imidlertid noen svakheter og mangler. Dette gjelder spesielt manglende 

informasjon i vedtakene om anvendt regelverk, samt at det er noe sparsomt med informasjon i 

underretningene om partenes klageadgang. At kommunen ikke har vedtatt egne retningslinjer 

for forvaltningen av startlån innebærer en viss risiko for at kommunens forvaltning av startlån 

ikke er målrettet på en hensiktsmessig måte. Her foreligger det derfor et forbedringspotensial.  

 

Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer? 

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

og retningslinjer. 

6.2 Konklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Hammerfest kommune har et forsvarlig og 

hensiktsmessig system for forvaltning av startlån. Det foreligger imidlertid noe 

forbedringspotensial (jf. anbefalingene nedenfor).  
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7. ANBEFALINGER 

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

kommune gjør følgende: 

 

 Fortsette arbeidet med å forbedre de organisatoriske rammene for tverretatlig arbeid. 

 Utarbeide lokale retningslinjer for bruk av startlån. 

 Forbedre rutinene for henvisning og gjengivelse av anvendt regelverk i 

vedtak/underretninger. 

 Gi mer utfyllende informasjon i underretningene om framgangsmåten for å klage på 

vedtak (avslag). 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

 



Forvaltning av startlån 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 31 

 

VEDLEGG 2: 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.
40  

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 

                                                 
40
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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 

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:
41

 

 
«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:
42

 

     «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 

                                                 
41

 Sosiale tjenester m.v. (sosialloven) Ot.prp.nr.29 (1990-1991) på side 46. Se også Ot.prp.nr.103 (2008-2009) 

Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 44. 
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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.  

       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.
43

 

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.
44

  

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 
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 St.meld. nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, St. meld. nr. 23 (2003-2004) Om 

boligpolitikken, og Meld. St. 17(2012-2013) Byggje – bu – leve; Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet 

og framtidige generasjonar.  
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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
45

  på oppdrag fra Husbanken har undersøkt hvordan utvalgte 

kommuner har forsøkt å løse utfordringer med 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 
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 NOVA-rapport nr. 5/11; Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner – fire 

casestudier. 
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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.  

 

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.
46

   

 

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.
47

 Søknader som startlån skal derfor behandles på 

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

for utvalgte bestemmelser om dette. 
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 Rambøll Management Consulting; Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet (2011), Proba; 

Rapport 2012-07; Kommunenes retningslinjer for praksis for startlån (2012) og NOVA-rapport nr. 5/11; 

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner – fire casestudier (2011). 
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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.
48

 Det foreligger derfor ikke noen 

absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig behandlet.  

 

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
49

 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

50
 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.
51

 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.
52

  

 

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.
53

 

 

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”. 
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 Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 184-185. 
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 IS-1382; ”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen – Lov om sosiale tjenester § 4-2”, s. 8. 
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 Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 77. 
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 Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 4. utgave 2009 s. 411-412. 
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 Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse; Velferdsrett II, 3 utgave 2008, s. 92. 
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 Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 85-86 og Ot.prp.nr.42 (1991-1992) s. 304-305.  

  Se også Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå og Harald Hove, Kommunalrett, 3 utgave 1994 s. 297 og Geir     
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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 

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 
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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).  

 

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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