Brukerveiledning for Steg 1
Viktig informasjon før du begynner

Steg
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Viktig informasjon før du starter å fylle ut
Behovsmeldingen og søknad om
startlånmidler
Denne siden dekker:
1. Formålet med Behovsmeldingen og søknad om
startlånmidler

2. Låneramme for 2021
3. Tilskudd
4. Er informasjonen bindende for kommunen?
5. Hva skjer med opplysningene?

6. Hvem fyller ut og signerer?
7. Viktige datoer
8. Utskrift
9. Tilbakemelding på løsningen?
10. Spørsmål om pålogging, tilganger mm (teknisk)
11. Spørsmål om virkemidler, prosjekter mm (fag)
Informasjonen ligger også på husbanken.no.
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Andre tips & triks
for utfylling
Under «Status og historikk» ligger søknad om
startlånmidler og Behovsmeldingen din kommune
sendte inn i 2020. I tillegg ser du status på årets
Behovsmelding og søknad om startlånmidler.
1. Status vil vises som gul frem til alt er ferdig utfylt
og sendt inn. Først når alt er sendt inn vil det
være mulig å laste ned som PDF og printe ut.
2. Fjorårets søknad om startlånmidler ligger
tilgjengelig her som PDF-dokument
3. Fjorårets Behovsmelding ligger tilgjengelig her
som PDF-dokument
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Andre tips & triks
for utfylling
Ved hjelp av navigasjonslinjen øverst på hver side
kan du skaffe deg en oversikt over hele
Behovsmeldingen.

1. Trykk på steget du ønsker å se nærmere på
uten å bli stanset av at obligatoriske felter ikke
er fylt ut
2. For å kunne trykke «Neste» eller sende inn må
alle obligatoriske felter være fylt ut

Hvis du ønsker å se mer detaljer om et spørsmål
eller en definisjon, trykk på «?»

For å kunne trykke på «Neste» må alle
obligatoriske felter på steget være fylt ut. Feltene
som ikke er fylt ut vil listes under knappen «Neste»
nederst på siden
1. Ved å trykke på navnet vil du bli plassert i feltet
som må fylles ut
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Andre tips & triks
for utfylling
1. Hvis du ikke kommer videre på grunn av
feilmeldinger som dette og feltet ikke er relevant
for din kommune, fyll ut med «0»

5

