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Sakstittel:  LÅNEOPPTAK - STARTLÅN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 4 000 000,- i startlån – Husbanken. 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

I 2019 er det allerede tatt opp kr. 4 000 000,- i startlån, jfr. k-sak 56/18 og 31/19. 

 

Pr. i dag har vi ca. kr. 2 865 000,- igjen til videreformidling, og vi har 3 søknader som skal 

behandles i løpet av kort tid. Dessuten er det flere som har vært og fått informasjon om 

startlån-ordningen, og vurderer å søke. Vi opplever stor pågang fra innbyggere som ønsker 

startlån, og startlån er et viktig virkemiddel for de som ønsker å skaffe egen bolig. 

 

For 2019 har Husbanken bedt kommunene prioritere følgende grupper: 

 Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon. 

 Personer som bor i kommunal bolig. 

 Personer som står i fare for å miste boligen, og som klarer å beholde boligen ved 

refinansiering. 

 Personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare 

opp egenkapital. 

 

For å få lån må søker klare å betjene lånet over tid, og fortsatt ha penger til livsopphold. 

 

Vurdering: 

Boligprisene i Lebesby kommune, og spesielt i Kjøllefjord, har steget mye de siste årene. 

Søknadsbeløpet pr. sak i 2019 ligger mellom 1 mill.kr og 2 mill.kr. Det siste lånet som er 

innvilget er på kr. 1 500 000,-. Det er ganske mange hus til salgs i Kjøllefjord, og bankens 

krav til egenkapital m.m., gjør at flere søker startlån for å få realisert boligdrømmen. 

 

Dersom vi søker om kr. 4 000 000,-  i startlån fra Husbanken, vil vi ha kr. 6 865 000,- til 

videreutlån. Dersom vi ikke låner ut alt i 2019, kan man evt. utsette låneopptaket for neste år 

(bruker å vedtas i budsjettet). Kommunens utgift på midler som ikke lånes ut er renteutgiften. 

Renten i Husbanken er 1,89 %. Men det vil være negativt at vi ikke har midler å dele ut, når 

innbyggerne søker. 
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