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Høringsuttalelse fra Juss-Buss til forslag til endringer i Husbankens 

startlånordning 

 

 
Innledning 

 

Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelptiltak som yter gratis rettshjelp i enkeltsaker. Gjennom vår 

saksbehandling tilegner vi oss erfaring som vi også anvender i rettspolitisk arbeid. Juss-Buss 

forsøker, gjennom utspill i media, høringsuttalelser og lignende, å endre rettstilstanden der vi 

mener at den ikke fungerer tilfredsstillende for våre klientgrupper.  

 

Sosialrett og husleierett er blant de rettsområdene Juss-Buss jobber med. På våre saksmottak 

treffer vi mange mennesker som faller mellom alle stoler i velferdssystemet. De har en svært 

uforutsigbar og utilfredsstillende bosituasjon som det offentlige ikke kan hjelpe dem å løse, 

blant annet på grunn av den alvorlige mangelen på kommunale boliger. Disse menneskene 

stiller ikke store krav, men skattefradrag og BSU er lysår unna deres virkelighet. De ønsker 

kun et trygt tak over hodet for seg selv og sine barn.  

 

Juss-Buss stiller seg i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene. Vi er videre glade for 

å se at Regjeringen med dette viser seg sitt ansvar bevisst når det kommer til å bedre 

situasjonen for de mange som i dag er vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi tror også at 

forslaget vil ha en positiv innvirkning på en rekke andre velferdsområder. Som vi har 

fremholdt i tidligere høringsuttalelser, er trygge boforhold ikke bare et gode i seg selv. Det er 

også en avgjørende forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg andre grunnleggende goder, som 

deltagelse i arbeidslivet og behandling av sykdom og helseplager. 
 

 

Foreslått endring av § 1  

 

Juss-Buss støtter forslaget. 

 

Juss-Buss mener det er positivt at Regjeringen foreslår å endre formålsbestemmelsen slik at 

ordningen med startlån i større grad rettes mot personer med langvarige 

finansieringsproblemer. Vi har lenge etterspurt et større fokus på den gruppen som sliter aller 

mest med å opprettholde en trygg og stabil bosituasjon. Vi mener det er riktig og viktig at 

Husbanken fokuserer på, og om nødvendig prioriterer, denne gruppen, selv om det måtte gå 

på bekostning av mer ressurssterke lånesøkere. Juss-Buss ønsker at Husbanken først og fremst 

skal ha som oppgave å hjelpe de svakeste på boligmarkedet. 

 

 

Foreslått endring av § 3  

 

Juss-Buss støtter forslaget. 
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Tredje ledd i.f.: «Søkeren skal ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige 

midler igjen til livsopphold.» 

 

Juss-Buss ønsker å understreke at Husbanken må være varsomme med å gi lån til personer 

som vil kunne få problemer med å betjene lånet. Dersom kontrollen i forkant ikke er grundig 

nok, vil det kunne føre til at personer som tidligere kun hadde et boligproblem, også vil pådra 

seg problemer med å nedbetale lånet, og i verste fall risikere at boligen blir tvangssolgt. En 

slik situasjon vil være svært uheldig for låntaker og dennes familie. I slike tilfeller mener vi at 

bostøtte til leie av bolig vil kunne være et mer egnet tiltak for den aktuelle søker.  
 

 

Foreslått endring i Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken 

 

Foreslått ny § 9  

 

Juss-Buss støtter forslaget. 

 

Kommunene bør ha mulighet til å innvilge lengre løpetid på lånet samt avdragsfrie perioder i 

visse tilfeller. Juss-Buss frykter imidlertid at mangel på presisering av bestemmelsen vil 

kunne føre til ulik praksis i kommunene, slik at innbyggerne får forskjellige tilbud avhengig 

av hvilken kommune de bor i. Avdragsfrihet over en for lang periode kan tyde på at 

kommunen har vurdert klientens situasjon feil, slik at boligtilskuddet ikke skulle ha vært gitt 

som lån. Det bør derfor reguleres nærmere hvor lenge man skal kunne få avdragsfrihet på 

lånet, og hvor lang løpetid som skal gis. Juss-Buss ber om at det blir utarbeidet klare 

presiseringer til denne bestemmelsen i et rundskriv slik at det sikres en mest mulig lik praksis 

mellom kommunene. 

 

 

Leie-til-eie-modeller 

 

Juss-Buss foreslår å kombinere de foreslåtte endringene med en mer aktiv bruk av leie til eie-

modeller.  

 

Juss-Buss anmoder om at departementet særlig vurderer modeller som gjør at leietakerne blir 

helt eller delvis eiere etter å ha betalt husleie en stund. Slike modeller vil også kunne bidra til 

en effektiv kontroll av søkers betalingsevne. Det må blant annet vurderes om dette bør bygge 

på avtale mellom kommunen og brukere, om ordningen skal bygge på søknader eller om man 

automatisk skal falle inn under slike leasingmodeller. Det er også sentralt hvor lang tid 

prosessen fra leie til eie vil ta.  

 

En økt bruk av leie til eie-modeller vil også medføre at kommunene til en viss grad må kjøpe 

eller bygge flere boliger, noe som vil føre til større utskiftninger i den kommunale 

boligmassen. Dette vil kunne bidra til at standarden på de kommunale boligene 

gjennomgående blir bedre.  


