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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 53/20 Referatsaker   
RS 75/20 2. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020, 

uten vedlegg 
 2020/510 

RS 76/20 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 
år - 2. terminutbetaling 2020 - sladdet verson 

 2020/510 

RS 77/20 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 21.08.2020  2016/360 

RS 78/20 Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger 
som følge av koronapandemien 

 2019/1234 

RS 79/20 Delvis innvilgelse av søknad fra Nordreisa kommune om 
tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt 

 2020/704 

RS 80/20 Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond  2020/229 

RS 81/20 Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020  2020/663 

RS 82/20 Innvilget Kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2020  2017/557 

RS 83/20 Innvilget tilskudd - innføring av velferdsteknologiske 
løsninger - Helseteknologi i Nord-Troms 

 2019/32 

RS 84/20 Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar  2020/110 

RS 85/20 Prioritering av skisse for midler til tømmerkai/terminal i 
Sørkjosen 

 2015/1300 

RS 86/20 Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20  2019/1270 

RS 87/20 På vegne av Tv aksjon - Bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020  2020/571 

RS 88/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20  2020/83 

RS 89/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20  2020/83 

RS 90/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20  2020/83 

RS 91/20 Svar på søknad om støtte fra næringsfondet - 
ekstraordinære midler til kampanje for turistbedrifter i 
Nord-Troms 

 2020/229 

RS 92/20 Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av 
kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

 2015/1421 

RS 93/20 Tildeling startlån 2. gang 2020  2020/85 

RS 94/20 Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av 
de 6 Nord-Troms kommunene 

 2018/916 

RS 95/20 Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og 
unge, Nordreisa kommune 

 2020/783 

RS 96/20 Utvikling av økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark 
2019 

 2019/1394 

PS 54/20 Kvartalsrapport 2.kvartal 2020  2020/337 
PS 55/20 Revidering av Nordreisa kommunes 

politivedtekter 
 2019/1043 

PS 56/20 Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte 
prosesser av Politimesteren i Troms uten 
involvering av kommunene 

 2020/111 
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PS 57/20 Forespørsel om leie av Sørkjosen skole  2016/228 
PS 58/20 Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild 

Sellevoll Dyrstad (Sp) 
 2020/852 

PS 59/20 Søknad fra Norlandia Eiendom om 
midlertidig/permanent endring av bruken av 
Storslett hotell 

 2020/855 

PS 60/20 Næringsarealer i Sørkjosen  2015/192 
 
Tilleggssak: 
PS  61/20  Retningslinjer for startlån  
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Startlån - viderformidlingslån fra Husbanken 

Henvisning til lovverk: 
FOR-2019-11-18-1546 Forskrift om lån fra Husbanken 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommune følger Husbankens forskrifter for Startlån, og det er derved ikke 

behov for lokale retningslinjer. 
2. Nordreisa kommune søker Husbanken om ytterligere 5 mill kroner i viderformidlingslån 

Startlån i 2020. 
3. For økonomiplanperioden 2021 – 2024, legges det årlig av kr 100.000,- til 

boligetablering samt kr 300.000, - til boligtilpasning.    
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyret har i møte 25.06.20, sak 61/20 bedt om at retningslinjene for startlån 
revideres.  
 
Nordreisa kommune hadde egne retningslinjer for startlån frem til 2017 (PS78/17), da 
kommunestyret vedtok at disse skulle utgå og husbankens retningslinjer skulle følges. Dette på 
grunn av at Husbanken endret vilkårene for å dele ut startlån, bl.a. ble førstegangs etablere ikke 
lengre i målgruppen og endringer i retningslinjer for banker, feks 85% (av boligens verdi) 
regelen som regulerer at banker ikke lenger godtar startlån som topplån for fullfinansiering. 
Kriteriene for å få innvilget startlån og tilskudd er blitt begrenset slik at retningslinjene ikke var 
i hht til forskrift for startlån. 
 
Startlån er en behovsprøvd ordning som skal medvirke til at husstander med blant annet svak 
økonomi, særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, enslige forsørgende, flyktninger og 
andre økonomiske vanskeligstilte, skal kunne skaffe seg egen bolig. 
 
Husbanken har egen forskrift (FOR-2019-11-18-1546) som regulerer formål og hvem som skal 
få startlån, at startlån skal bidra til at «personer med langvarige boligfinansieringsproblemer».  
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Det gis lån til:  
- kjøp av bolig 
- utbedring og tilpasning av bolig 
- oppføring av ny bolig 
- refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 
 
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om 
søkeren (forskriften § 5-4):  
a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. 
b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. 
c)  om husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet 

til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det. 
d)  om husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån 

kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin. 
c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer 

utvikling av det lokale næringslivet. 
d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 
 
Kommunen kan fullfinansiere boligkjøp og kan gi startlån alene, eller sammen med tilskudd til 
boligetablering eller boligtilpasning. Nordreisa kommune fikk tidligere (til og med 2019) 
tilskudd til etablering kr 100.000,- og kr 300.000, - til boligtilpasning fra staten.  
Dette er nå lagt inn i rammen til kommunene, og kommunene bes om å budsjettere inn midlene 
til formålene. Bruk av tilskudd gjør det mulig å finne gode løsninger for flere husstander med 
store utfordringer eller særskilte behov. 
 
Nordreisa kommune har opptatt opp 15 mill kr i startlån i 2020, og hele potten er 
videreformidlet i år. I fjor ble 8 mill kr videreformidlet. Det er kommet mange søkere i år. 
Hovedgruppen er søknad om refinansiering av dyre lån i andre banker (BlueStep lån) og 
barnefamilier.   
 

Vurdering 
Kriteriene for bruk av startlån fra Husbanken og retningslinjer banker har blitt endret gjennom 
flere runder. Forskrift av 01.04.2014 endret ordningen med Startlån, som gjorde at unge i 
etablererfasen ikke lengre er i målgruppen. Kriteriene for å få innvilget startlån og tilskudd er 
blitt begrenset.  
 
Forskriften om lån fra Husbanken gir tydelige regler på målgruppe og regulerer tildelingen av 
startlånmidler på en god og oversiktlig måte. Kommunedirektøren mener det ikke er behov for 
egne retningslinjer for gjennomføring av videreformidlingslånet startlån. Kommunens 
retningslinjer kan ikke stride mot forskrift og husbankens egne retningslinjer  
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/  
 
Som tiltak for videreformidling og imøtekomme mange søkere vil det være gunstig om 
Nordreisa kommune opptar viderformidlingslån i hht til romslige rammer, slik at flere 
startlånsøkere ikke konkurrerer om en «pott». I tillegg at man trekker ut 400.000,- som legges 
inn i rammen som formål tilskudd og tilpasning.  
 
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at kommunestyret om å oppta 5 mill kroner ekstra i 
startlån for 2020 samt at man legger av tilskuddsmidler til tilpasning og etablering i 
økonomiplanperioden.  
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