
TILSKUDD TIL ETABLERING 
Tilskudd til etablering er forankret i Lov om bustøtte (Bustøttelova) § 14 og er et tiltak 
for å få vanskeligstilte inn på boligmarkedet. 
 

§ 14.Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden 
Kommunen kan etter søknad gje tilskot til å finansiere bustad for vanskelegstilte på 
bustadmarknaden. 
 
Det kan gjevast tilskot til personar med låg inntekt som ikkje klarer å etablere seg i eigen 
bustad. Tilskotet kan også bli brukt til reetablering for vanskelegstilte som har behov for ein 
betre tilpassa bustad. Personar med langvarige økonomiske problem skal prioriterast. 
 
Det kan gjevast tilskot til å kjøpe, føre opp eller refinansiere eigen bustad. Kommunen kan 
også gje tilskot til å utbetre ein nyinnkjøpt bruktbustad. 

1. FORMÅL 
Personer med varig lav inntekt som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å 
finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering ved kjøp.  
Ordningen er økonomisk behovsprøvd.  
Tilskuddet kan brukes til nødvendig utbedring og til refinansiering for å sikre at 
vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Dette i tilfeller hvor personen ikke kan 
betjene tilstrekkelig startlån. 

2 MÅLGRUPPE 
Målgruppen for tilskuddsordningen er: 

• vanskeligstilte på boligmarkedet 
• personer med varig lav inntekt 

Med varig menes her 5 år som er det samme som for langvarig vansker med 
boligfinansiering ved tildeling av startlån. 

3. HVEM KAN FÅ TILSKUDD? 
Det er privatpersoner som kan tildeles tilskudd etter denne ordningen. 

4. HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL? 
Det kan etter denne ordningen gis tilskudd til: 

• etablering i egen bolig 
• refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen 
• utbedringer som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være egnet for beboerne. 



5. VURDERING AV BEHOV FOR TILSKUDD 
Ved vurdering av behovet skal kommunen se ordningen med startlån og tilskudd under et. 
For de som på grunn av lav inntekt ikke kan få tilstrekkelig med startlån skal tilskudd til 
etablering vurderes innenfor kommunens økonomiske rammer.  

Søknaden skal sendes for seg eller sammen med søknad om startlån via Husbankens system: 

https://www.husbanken.no/startlaan/ 

6. UTMÅLINGSREGLER 
Utmålingen skjer på bakgrunn av streng behovsprøving og innenfor rammen av tilgjengelige 
midler. 
  
Tilskuddet gis i de tilfeller hvor startlån med eventuelt forlenget nedbetalingstid ikke er  
tilstrekkelig for etablering i egen bolig. 

7. SIKKERHET 
Det kreves pant i bolig for tilskudd til etablering. 

8. AVSKRIVING AV TILSKUDDET 
Tilskudd på inntil kr 40 000 kan gis uten pant i bolig og det avskrives umiddelbart. Tilskudd 
over kr. 40 000 avskrives over 10 eller 20 år. 

9. UTBETALING AV TILSKUDDET 
Tilskuddet utbetales samtidig med startlån i de tilfeller hvor det er gitt. I øvrige tilfeller 
utbetales tilskuddet når avtale om tilskudd er signert og sendt vår låneforvalter 

10. KRAV OM TILBAKEBETALING 
Hvis boligen avhendes før avskrivningsperioden er over skal restbeløpet innfris. Unntaksvis 
kan tilskuddet gjøres om til rente- og avdragspliktig lån.  

I særlige tilfeller, f.eks. ved salg av bolig som fører til tap, kan kravet om tilbakebetaling av 
tilskudd frafalles.  

11. KLAGEADGANG 
Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på 
kommunale vedtak. Enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2, klageadgang jf. 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag på 
tilskudd etter forvaltningslovens regler. I likhet med andre forvaltningssaker har også 
kommunen her veiledningsplikt så langt det er ressurser til det.  

12. ANDRE BESTEMMELSER 
Kommunen er selv ansvarlig for å oppfylle lovpålagte krav knyttet til egen behandling av 
personopplysninger. 

https://www.husbanken.no/startlaan/

	TILSKUDD TIL ETABLERING
	Tilskudd til etablering er forankret i Lov om bustøtte (Bustøttelova) § 14 og er et tiltak for å få vanskeligstilte inn på boligmarkedet.

	1. FORMÅL
	2 MÅLGRUPPE
	3. HVEM KAN FÅ TILSKUDD?
	4. HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?
	5. VURDERING AV BEHOV FOR TILSKUDD
	6. UTMÅLINGSREGLER
	7. SIKKERHET
	8. AVSKRIVING AV TILSKUDDET
	9. UTBETALING AV TILSKUDDET
	10. KRAV OM TILBAKEBETALING
	11. KLAGEADGANG
	12. ANDRE BESTEMMELSER

