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FOR2012

Vedlegg: Faktaark fra Husbanken vedr. starlån
Pressemelding 38/2011 av 28.09.201 L vedr nye innstramminger i retningslinjene for forsvarlig
utlånspraksis til boligforiål
Fakta om startlån for Finanstilsynet

Sammendrag:

Det er pr. 1 november 2011 bevilget inntil koner 15 000 000 i starlån som er den kvoten vi har
hatt til disposisjon for 2011. Av dette utgjør 20 % forhåndsgodkjenninger. Ca. 11 % utgjør
utbedringer/tilpasninger, ca. 6 % utgjør refinansiering og ca. 63 % utgjør kjøp av
eneboliger/leilgheter. Det er gitt 23 avslag på startlån som hovedsakelig er begruet med
manglende betjeningsevne, ikke i målgruppen for startlån og at boligen er for stor og kostbar i
forhold til husstandens behov og økonomi.

Fortsatt er det stor etterspørsel etter starlån. Vi har ca. 20 søknader som ikke er behandlet.

Starlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på
boligmarkedet. Lånet kan brukes til etablering, reetablering og refinansiering.

Hovedintensjonen med starlån er at det skal være et supplement ti de private bankene og
primært en toppfinansiering. Etter at finanstilsynet strammet inn retningslinjene for
utlånspraksisen for bankene har det vært stor etterspørsel etter starlån. Det har også vært en
betydelig økt pågang fra husstander med vanlige inntekter etter at Finanstilsynet kom med
retningslinjer til de private bankene om å ikke gi lån på mer enn 90 % av kjøpesum.

I siste pressemelding fra Finanstilsynet av 28.09.2011 vuderes det yterligere innstramminger,
hvor belåningsgrad er tenkt satt til 85 % av boligens markedsverdi. Grensen skal omfatte all
belåning med pant i boligen, inkludert starlån.

Pr. 31.10.2011 har Fauske kommune en total låneportefølje på ca. kroner 43 000 000 fordelt på
227 lån og 34 tilskudd. Boligtilskuddene utgjør ca. kroner. 2 600 000.



Porteføljen inneholder også tidligere etableringslån. Starlån ble innført januar 2003. Fauske
kommune har ikke hatt noen tap på lånene siden startlån ble innført. Tapsrisikoen fordeles med
25 prosent av starlånets restgjeld på tapstidspuntet av kommunen, staten tar tapsrisikoen for de
siste 75 prosentene.

Saksbehandlers vurdering:

Da de siste forslag fra Finanstilsynet om yterligere innstraminger ennå ikke er avklart og med
bakgru i økende etterspørsel etter startlån er det behov for et større opptak. Basert på
erfaringer, få ubrute midler igjen fra 2011, boligmarkedet i Fauske anser vi ut fra en
totalvurdering et nyt opptak på kroner 20 000 000 som tilstrekkelig. Dersom behovet skulle tilsi
det kan vi, i henhold til Husbanken, søke om tileggsbevilgning.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av starlånsmidler fra Den
Norske stats Husban til videreformidling for 2012 på kroner 20000000.

FOR..014/12 VEDTAK.. 28.11.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra Den
Norske stats Husbank til videreformidling for 2012 på kroner 20000000.

Even Eidiassen
Rådmann



Målgrupper
Mâlgruppen for startlân er unge og 

vanskeligstilte. VanskeligStilte er blant.,annet funksjonshernmede, flyktninger og økonornisk vanskeligstilte. Lånet
kan brukes til etablering, reetablering og refinansiering.

Husbankens halvârsrapport for 2011 viser at 64 prosent av
startlånmottakerne er førstegangsetablerere. Dette tallet har øktde senere
årene.

Omfang og andel

Antall startJål1 6.544-~-":'."---"'---",------ .---"-..--"'"~Startlål1 i mil kr 4 024
Startlån til kjøp av b~~t~pHg (oo)__~.Ji_....

Antall saker med bare startlån 3 468-;-,.-"'"".~~___ _.
Samfinansleril1g (% av ant. saker) 38---._..__....._---.. o', ,", - __~_~~_,,--__-, h"..H""..;;_..__'-....~_._.,;,,_~:_.......~:......... .;;,..'...~__~_~'-

Banklån (% ~ kjøpesl/rn+ orrk) 35

Inntekt over 300' (%) 63
Innlekt over 40q' (%) 35

Boliggjelden i Norge økte i2ÙlOmed 95milliarderkrdheFlSS6
Økonomiske analyser 1/2011). Av dette utgjør startlån om lagfem
prosent. Ved utgangen av september i år hadde kornrnunene làhtseks
milliarder kroner fra Husbanken til startlån.. Dette erenøkningpådrø)/t
700 millionerkroneri forhold til samme periode ifjor: Husbçinkenstotale
låneportefølje varper 1. oktober 2011 113 millarder 

kroner. Av dette
er restgjeld på startlân 28 rnilliarder kroner, en .andeJ på 30 proseñtw
porteføljen. Restgjelden pâ startl.ån betjenes avkornrnuiiene.

Tap Ögtåpsfond
Tapstallene for startlån har vært, og er fortsatt lave. Husbånkeii
understreker irnidlertid overfor komrnuneneat de mâforeta forsvarlige
kredittvurderinger av startlånskundene for å motvirke 

at noen pådrar
seg gjeld de kan få store problemer med å betjene. Komrnunene er i
likhet med de private bankenepliktige til å 

følge Finansavtalelovens krav
orn kredittvurdering og frarâdningsplikt. Kommunale saksbehandlere
anbefales å benytte Husbankens kalkulasjonsrente ved vurdering av
lånetakerens betjeningsevne.

Staten og komrnunene deler risikoen ved startlân gjennorn ordning
for tapsdeling. Kommunen bærer risikoen for de første 25 proseriav
restgjelden,resten deles med staten, Kornmunene har itillegg anledning
til å sette aven viss andel av tilskudd frå Husbanken i 

tapsfond. Dette
tilskuddets hovedforitål er hjelp til etablering for enkeltpersoner/
hUSStander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt
lån til egnet bolig. Kornmunenbehovsprøver dette.



Avslagsandelenpå startlånførste halvår 2011
varA8prosent.Seks.av ti fikk avslag 

på grunn av
manglende betjeningsevne. Det er knyttet en viss
usikkerhet til avslagstallene på grunn av varierende
registreringspraksis i kornrnunene.

Samfinansiering
Startlån skal ikke konkurrere med vanlig
bankfinansiering. Kommunen skal ved startlån ta en
risiko bankene ikke ønsker å ta, og dermed utfylle
bankenes tilbud for å nå boligpolitiske målsettinger
om økt bosetting av vanskeligstìlte; kommunene har
rapportertom en betydelig 

økt pågang fra husstander
med vanlige Inntekter etter at FinanstilSynet kom med
f"etningslinjertil de private bankene om å ikke gi làn på
rnerënn 90 prosent av kjøpesummen.

BeJåningsgrad i 2010

Antall startJån
---~-"-~-----~--~.--~:~~--:.~-.~--:-----_~ -.:.::_~.....,___..~~ .,~___"..____

Kun. startlån

Sarnfinansiering(OJav ant. saker)

Boligkarriere
NIßRrápporten "Boligkatriere for startlànsØkere"

(NIBR.rapport 2011 :15) viser at 60 prosent av

startlânmottakerne har konvertettlånet tiL priVat
baôktre år etter opptak. De færreste forblir altså
startlånrnottakere.

Startlånkan også gis i kombinasjon rned tilskudd
tiletablering. Dette. gjelder om lag 11 prosent áv
$tartlånhiotta~erne,Nestenhalvpartenav dern Som

får stàrtlèn qgtilskudd, mòttarogså bostøtte. Denne
fungerer sornet sikkerhetsnett i forhold 

til å beholde
eid bolig.

Rapporten gir belegg for at startlån og tilskudd
til etableringer effektive virkernidler forå hjelpe
vanskeligstilte til å etablere seg i eid bolig, men viSer
også aten betydelig andel av dem som har søkt, rnen
ikke fått stártlån, klarer å etablere seg i eid bolig innen
fâ år (30 prosent).

Husbankenhar et godtsamárbeid rnedFNOom
startlàn, og haren rnålsetting om àt stanlåni
størst mulig grad skal gis SOm sarnfiháTíSiering

rned lån fra prívate banker. Med 
en økende andel

førstegangsetablerere mednotmalë inntekree
blant startlånskundene, har andelenavsâkèrfleq
samfinansiering økt de siste årene,

Videreutvikling avstartlånet
UtrednJngergj ort .som gru nrl lag\ for i"~örnforalle"
NOU 2011:"15 .viseratselv..orn .nian'gev?~skeligstilte
har høye nok Inntekter til å bli bollgeiere,er det
relatiVt liten åndel SOrn får startlån;ßollgutvàlgel peker
pâ økt løpetid som en rnungutvikling aVlåneUorà
få flere i eid bolig. Tilsvarende diskuterer de også om
refinansiering av gjeld for leiere som gâr tileiere, også
vìl bidra lilå øke eieran.delen.

I samarbeid rned Kommunal-og
regionaldeparternentetvil Husbanken igangsette
en undersøkelse Om startlånet. Sentraie spØrsmål
er blant annet hvilke priseffekter startlånètkáll

antas å ha på boligrnarkedet, sammensetningen av
startlånkunder etter egenkapitalkravene¡ 2010 og
sarnfunnsøkonorniske effekter av å ikke gl startlån sOrn

100. prosent. finansiering.
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Pressemelding, 38/2011

28.09.2011

Finanstilsynet vurderer innstramminger i retningslinjene for forsvarlig
utlånspraksis til boligformål
Situasjonen i boligmarkedet, bankenes etterlevelse av retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis og
boliglånsundersøkelsen for august 2011 er bakgrunnen for at Finanstilsynet nå vurderer innskjerpinger i retningslinjene
for forsvarlig utlånspraksis for boliglån.

Utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeld er viktige for den finansielle stabilteten. En nøktern utlånspraksis for
boliglån kan bidra til å dempe oppbyggingen av risiko i husholdningssektoren, noe som er bakgrunnen for
Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål publisert våren 2010.

- Den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet. Finanstilsynets
boliglånsundersøkelsefor 2011 viser at andelen boliglån med høy belåningsgrad øker, og et eget tilsyn med
utlånspraksis i utvalgte banker viser at kredittvurderingene bør bedres, sier finanstilsynsdirektør Morten
Baltzersen.

Endrede retningslinjer
Finanstilsynet foreslår å senke nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 prosent av boligens markedsverdi, og
belåningsgraden omfatter.alleJån.med'Bant.i.bolig~I tilegg må bankene ta høyde for en renteøkning på 5

prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne. Det legges dermed inn noe større sikkerhetsmargin for å kunne
møte et tilbakeslag i realøkonomien.

Ved belåningsgrad utover 85 prosent må det foreligge tileggssikkerheter eller være foretatt en særskilt
forsvarlighetsvurdering. Forslaget innebærer også at styret i den enkelte bank bør fastsette kriteriene for
forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvk fra retningslinjene. For lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, bør
det kreves avdragsbetaling fra første termin.

Det foreslås også innstramminger for rammekreditter ved at normal belåningsgrad senkes fra 75 til 70 prosent av
boligens markedsverdi.

Økt sårbarhet i husholdningenes økonomi
De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning, høy belåningsgrad på boliger og
mer bruk av avdragsfrie lån, noe som øker sårbarheten ved nedgang i økonomien.

Husholdningenes gjeldsvekst har i flere år i stor grad fulgt utviklingen i boligprisene. Både gjeld og boligpriser er nå på et
meget høyt nivå. Dette er i stor grad drevet av lånekundenes positive forventninger til egen økonomi og tro på fortsatt
prisoppgang på boliger.

_ Det er bekymringsfullt at gjelden har økt mest blant de gruppene som har høyest gjeld iforhold til inntekt. En
renteheving eller tap av arbeidsinntekt vilfå store konsekvenser for disse.

_ Utvikling i boligpriser og husholdningenes gjeld er av sentral betydning for denfinansielle stabiliteten. En mer
nøktern utlånspraksisfor boliglån kan bidra til å dempe risikoenfor senere tilbakeslag, sier finanstilsynsdirektør
Morten Baltzersen.

httn://ww.finanstilsvnet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2011/3_kvartal/Finans...04.1 1.2011



Finanstilsynetvurderèf Îtstr4iningêr i retningslinjèueføf forsvarlig utlånspråksi8ti1.;~Pãg~2orL .

Finafistilsynet vil gjennomføre.en konSultasjonsrtnde Om endringsforslagene med FinafisnreringefisFel1esotgàfiisasjQfi;
forbtuketorgánisasjonefie og Norgés Bank.

Vedlegg:

. Brev til Fina:nsdépartemeftet: Lovhjemmel til å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspráksis(pdt)

. Likelydende brev: Mulige innstramminger i Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ti
boligformål (pd£)

_ Notat: Mulige innsttainmifiger i Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspráksis til boligfortlÜ (¡id£)

(Merk,forshig til endringer er angitt med rød tekst)
. Rundskriv ii/201ò:Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksisfor lån til boligforiål

Kontakersoner:
Fina:nstilsynsdirektørl\orten Baltzérsen, tlf. 22 93 9928
Fungerendedirektøt for finans-og forsikringstilsyfi Erik Lind 

Ivetsen,.tlt. 22939921
----------------_...-_._..----..-_.,;..;...,;._._-....-_.....-....;,...--.....,.._....;-...._:.-......__........-_...--_....;;....._._.....;....__...;-'-",-,-

Kontakersoner i kótilIl.IiikasjoÌiserietel1:
K()Ilintifiikasjonsdirektør Kjetil Katšl1d,tH. (a) 22 9399 34, mobillf. 90657621
Senior koinmunikasjonsrådgiverJö Singstad, tlf. 2293 99 99, Ilobiltlf.950 39 521

Rebitert inold:
Engelsk versjofi avpresseineldingen:
Finanstílsynet cofisidets tightening the guidelinés fot prtdent résidefitial mortgáge lendifig práctièé

http://www.finanstilsynet.no/no/ Artikkelarkiv/PresSëineldinger/20 11 /3 _kvanal/FihahS... 04.11.2öll ','v' --:.'_,;,'d:i.~:;,-.
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Husbanken
Du er her: Husbanken I Om lån I La fram fakta om startlån for Finanstilsynet

La fram fakta om startlån for Finanstilsynet

Husbanken har møtt Finanstilsynet for å informere om mulige konsekvenser for startlån som boligsosialt
virkemiddel hvis egenkapitalkravet ved boligkjøp heves.

Mandag 24. oktober møtte Husbanken Finanstilsynet. Møtet kom i stand på initiativ fra Husbanken etter at Finanstilsynet
varslet en avgrenset konsultasjonsprosess i forbindelse med at de vurderer innstramninger i retningslinjene for forsvarlig
utlånspraksis til boligformåL.

- Husbanken er enig i Finanstilsynets analyser knyttet til økende boligpriser, økende gjeldsgrad og risiko for banker og
enkelthuShOldninger. Samtidig er det klart at et krav om minimum 15 prosent egenkapital ved boligkjøp vil få negative
konsekvenser for stertlånet og bidra ti å gjøre det vanskeligere for unge og vanskeligstilte å etablere seg i egen bolig.
Dertor var det viktig for oss å få formidlet faktainformasjon om startlånet og rollen det spiler i den sosiale boligpolitikken til
tilsynet, sa administrerende direktør Bård 0istensen i Husbanken i en kommentar etter møtet.

Finanstilsynets forslag

Finanstilsynet vurderer å foreslå å senke grensen for forsvarlig belåning ved boligkjøp fra 90 til 85 prosent. Grensen skal
omfatte all belåning med pant i boligen, inkludert startlån. Formålet med innstrammingen er å motvirke sterk prisvekst i
boligmarkedet og redusere bankenes og husholdningenes risiko i økonomiske nedgangstider med høyere ledighet og
synkende boligpriser.

Tilsynet foreslår også at bankene må vurdere kundens betjeningsevne ved en renteoppgang på 5 prosentpoeng, og at det
på lån på over 70 prosent av boligens verdi kreves avdragsbetaling fra første termin.

Negative reaksjoner

Finanstilsynets forslag om økt krav til egenkapitai har møtt motbør. Blant annet har OBOS/NBBL og Norges
Eiendomsmeglertorbund (NEF) vært svært tydelige i kritikken.

- Husbanken er usikre på om Finanstilsynet tar tilstrekkelig hensyn ti konsekvensene innstrammingene de foreslår vil få
for den sosiale boligpolitikken. Nå har vi lagt fram våre vurderinger i møte med tilsynet. Til syvende og sist blir det et
politisk spørsmål om eventuelle nye retningslinjene skal omfatte startlånet, og hvilken rolle det i så tilfelle skal spile i den
sosiale boligpolitikken framover, sier 0istensen.

Utredning underveis

For å bidra til et mer grundig kunnskapsgrunnlag, har Husbanken nylig lagt ut på anbud et analyseoppdrag for å få vurdert
nærmere hvilke effekter startlånet har på boligmarkedet og den enkeltes økonomiske situasjon/sårbarhet ved eventuell
nedgang i boligpriser, arbeidsledighet osv..

Tilbudsfrist er 3. november klokken 12.

http://ww.husbanken.no/lan/la -fram - fakta-om ~startlan- for- finanstilsynet/ 21.11.2011


