Brukerveiledning for utfylling av Steg 5
Søknad om startlånmidler

Steg

5

Dersom din kommune ikke ønsker å søke
startlånmidler for 2021..

1. Klikk «Nei» og oppgi årsak i kommentarfeltet
som vises
2. Fyll inn opplysninger om kommunens
eventuelle startlånmidler fra i fjor (2020), se her
for mer detaljer
3. For en mer detaljert forklaring trykk på «?»
4. Oppgi kommunene innfridde, utbrukte midler

Dersom din kommune ønsker å søke startlånmidler
for 2021, klikk «Ja» og følg veiledningen fra side 4.
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Steg

5

Dersom din kommune ikke ønsker å søke
startlånmidler for 2021..

5. Fyll inn om kommunen har avsatt midler til
Tilskudd til etablering og Tilskudd til tilpasning,
eller «0» hvis ingen midler er avsatt
6. Kryss av for å legge til en frivillig kommentar
7. Fyll inn kommunens kontaktperson for startlån
8. Klikk «Neste»
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Steg

5

Dersom din kommune ønsker å søke
startlånmidler for 2021

1. Klikk «Ja»
2. Fyll inn beløpet det søkes om i 2021
3. Fyll inn opplysninger om kommunens
startlånmidler fra i fjor, se her for mer detaljer
4. Fyll inn Lånevilkår
• Lånetype
• Ev avdragsfri periode (skriv evt «0») *
• Løpetid
• Kontonummer beløpet skal utbetales til
*Avdragsfri periode og løpetid gjelder fra Husbanken
til kommunen. Startlån fra kommunen skal tilbys med
utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.
Kommunene kan tilby sine lånesøkere gunstigere
rente- og avdragsvilkår, så lenge forskriften oppfylles.
Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder
mellom kommunen og Husbanken. Se Forskrift om
lån fra Husbanken
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Steg
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Dersom din kommune ønsker å søke
startlånmidler for 2021

5. Fyll inn om kommunen har avsatt midler til tilskudd til
etablering og tilskudd til tilpasning, eller «0» hvis ingen
midler er avsatt
6. Legg til frivillig kommentar
7. Fyll inn kommunens kontaktperson for startlån.
8. Last opp kommunestyrevedtak og investeringsbudsjett
som viser at låneopptaket har hjemmel i en
investeringsbevilgning. Beskriv hvor i vedlegget vedtakene
er, og marker vedtakene i dokumentene.
Lånevedtak i kommunestyret og startlånopptak som bevilget tiltak i
investeringsbudsjettet, må være på plass før innsending av søknad.
ROBEK-kommuner må i tillegg laste opp statsforvalters godkjenning
av låneopptaket.
Dersom kommunen ikke har vedtak klart til 31.01.2020, må dere
laste opp et vedlegg med forklaring (vedlegget arkiveres på saken).
Vær obs på følgende:
•
•

Det er ikke mulig å sende inn behovsmelding og søknad om
startlånmidler uten opplastet vedlegg
Søknaden behandles ikke i Husbanken før de nødvendige
vedtakene er mottatt

9. Trykk «Neste»
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Rapporteringssystemet Startrap er lagt ned og vi må derfor be om noen av disse tallene her.
Husbanken trenger oppgitt hva kommunen har mottatt av ekstraordinære avdrag/innfrielser fra sine låntakere i fjor og
hva de benyttes til. Iflg kommunelovens § 14-17 og forskrift om lån fra Husbanken § 7-10, må kommunen bruke de
mottatte ekstraordinære avdrag/innfrielser til å nedbetale sine innlån i Husbanken eller til nye videreutlån som
startlån til sine innbyggere.
Oppgi summen av mottatte ekstraordinære avdrag og innfrielser i 2020 som kommunen skal
1 låne ut på nytt i 2021
1.
2.
2 betale tilbake til Husbanken
3 For kontroll ber vi dere oppgi beløp her dersom kommunen i fjor tilbakebetalte til Husbanken ubrukte startlånmidler.
Dette feltet er uavhengig fra feltene over.
Hvorfor spør vi ikke om ubrukte, overførte midler? Husbanken har tilgjengelig summen startlånmidler kommunen har
ubrukt fra i fjor og som overføres til utlån i år.
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