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Forord 
 
I dette notatet rapporterer vi analyser av effektene av et forsøk med endrede regler for deling 
av tap på startlån. Prosjektet er et oppdrag som NOVA ble tildelt etter utlysning fra 
Husbankens Regionkontor – Midt-Norge og påfølgende konkurranse. Prosjektet rapporteres 
her i form av tre frittstående notatet. Det første av dem Om å måle effekter av ikke-
randomiserte politikkforsøk – Et forsøk med endret tapsfordeling på startlån er skrevet av 
Viggo Nordvik og Kristin Aarland, mens det empirisk oppsummerende notatet Tap på 
startlån – noen nøkkeltall er skrevet av Viggo Nordvik. Til sist: Endrede regler for tapsdeling 
– kommunenes erfaringer, er skrevet av Margaret Ford og Viggo Nordvik. Viggo Nordvik har 
vært prosjektleder. Den primære datakilden har vært data fra Husbanken. Rådgiver Tuan Ahn 
Ngu i Analyse og Utviklingsseksjonen ved Husbanken Strategikontor, har vært særdeles 
hjelpsom og bistått oss i å framskaffe disse dataene. Tusen takk for hjelpa. 
 
 
 
Viggo Nordvik,  
Prosjektleder 
Oslo, 2.12. 2011 
 



Sammendrag 
 

Startlån er en viktig komponent i menyen av virkemidler i den boligsosiale politikken i Norge. 

Husbanken låner ut midler til kommunene som låner dem videre for å stimulere til eier-

etablering blant hushold som ville ha hatt problemer med å få lån i private banker. Ordningen 

har eksistert siden 2004. Eventuelle tap på slike utlån deles av kommunene og Husbanken. 

Hvert år tildeles det fra 6000 til bort i mot 10.000 slike startlån. Dette utgjør en betydelig del 

av antall boligomsetninger i Norge i løpet av et år. 

 

I Statsbudsjettet for 2009 ble det lagt fram et forslag om å gjennomføre et forsøk med endrede 

regler for deling av tap på den såkalte startlåneordningen. Tap på slike utlån deles mellom stat 

og kommune. Før 2009 (og fremdeles for alle kommuner unntatt de femten som deltar i 

forsøket med endret tapsdeling) var reglene slik at tap på inntil 25 prosent av lånesaldoen ble 

dekket av kommunen, mens tap ut over dette ble dekket av staten v. Husbanken. Hensikten 

med den endringen som ble foreslått var å stimulere kommuner til en noe mer aktiv bruk av 

ordningen med startlån. En mer aktiv bruk av startlånet betyr i denne sammenhengen økt 

volum, noe større vilje til å gi lån til låntakere med lav sikkerhet og lokale tilpasninger av 

ordningen, eksempelvis samarbeid med lokale banker.  

 

Forsøksordningen innebærer at staten og kommunene deler tapet likt fra første krone. Det 

innebærer at staten tar en større del av små tap og at kommunene tar en større del av virkelig 

store tap, dvs. tap som utgjør mer enn 50 prosent av den utestående gjelden på en bolig. 

Deltakelse i forsøket var frivillig; ingen av de kommunene som fikk tilbud om å være med 

valgte å stå utenfor. Videre kan man merke seg at de første forslagene om et forsøk av denne 

typen kom fra kommunesektoren. Ut fra dette kan vi konkludere med at forsøksordningen 

oppfattes som gunstig av kommunene. 

 

Per 31.12. 2010 var summen av de utestående startlånene 24,5 milliarder NOK. De samlede 

tapene (i 2010) var på 21,5 millioner, av dette ble 17 millioner dekket av kommunene og 4,5 

millioner ble dekket direkte av Husbanken. Konstaterte tap på kommunens hånd kan dekkes 

opp av et tapsfond. Fondene er bygd opp ved at en andel av de boligtilskuddene kommunene 

har fått til viderefordeling blant sine vanskeligstilte innbyggere, er satt av til framtidige tap. 

Ved utgangen av 2010 var den samlede størrelsen på tapsfondene i norske kommuner 331 



millioner NOK. Dette er en reduksjon på 35 millioner kroner (nesten 10 prosent) fra 2005, da 

tapsfondene var på sitt høyeste nivå. Vi konkluderer med at de samlede tapene på startlån til 

nå har vært ganske lave, både i forhold til den utestående lånemassen og i forhold til de av-

satte tapsfondene. 

 

Hensikten med det prosjektet som rapporteres her er å gi en empirisk basert vurdering av 

hvorvidt forsøket med lik tapsdeling har endret bruken av startlån i de kommuner som deltok i 

forsøket. Denne vurderingen vanskeliggjøres i betydelig grad av at de som deltar i forsøket på 

ingen måte kan beskrives som et tilfeldig utvalg av norske kommuner: Utkantkommuner og 

små kommuner er overrepresenterte. Videre har det skjedd så pass store endringer i både 

boligmarkedet generelt, i omfanget av startlåneordningen og i bruken av ordningen i Norske 

kommuner i sin allmennhet at direkte før-etter-sammenligninger ikke i særlig grad ville ha 

vært informative. Vår utfordring var derfor å finne en hensiktsmessig sammenligningsgruppe. 

Vi løste det ved å konstruere en sammenligningsgruppe som ligner gruppen av forsøks-

kommuner i så stor grad som mulig. Teknisk sett gjorde vi det ved hjelp av propensity-score-

teknikker. 

 

De empiriske analysene våre viste at nivået på bruken av startlån er signifikant høyere i 

forsøkskommunene enn det den er i kontrollgruppen. Vi finner også at veksten er høyere i 

forsøkskommunene. På sett og viss er det noe overraskende at et forsøk i så liten skala gav så 

pass klare og signifikante effekter. Da vi startet analysene forventet vi å finne små og ikke-

signifikante effekter. 

 

Når det gjelder innretningen på bruken av startlån finner vi at forsøkskommunene i større grad 

enn kommunene i våre sammenligningsgrupper (kontrollgrupper) rettet startlåneordningen inn 

mot hushold med lave inntekter og mot bistand til hushold som skal etablere seg som 

boligeiere for første gang. Også disse effektene er signifikant forskjellige fra null. Vi merker 

oss også at samfinansieringen steg i større grad i de kommunene som deltok i forsøket. Det er 

noe uklart om årsaken til dette ligger i den endrede tapsfordelingen. 

 

Det kan altså synes som at forsøksordningen har fått deltakerne til å ikke større grad bruke 

virkemidlet startlån på en slik måte at det støtter opp om de nasjonale målsetningene i den 

boligsosiale politikken. Årsaken til dette tror vi er at de endrede reglene for tapsdeling gjør at 

kommunene kan legge relativt sett, sterkere vekt på de boligsosiale hensynene. I likhet med 



alle slike forsøk av ganske kort varighet er det usikkert om de positive effektene er forårsaket 

av forsøkets substansielle innhold eller om de er drevet at økt oppmerksomhet som følge av at 

kommunen deltar i et forsøk. I og med at de positive effektene er konsistente med en teoretisk 

analyse av forventede effekter har vi mest tro på at det er forsøkets substansielle innhold som 

driver resultatene. 

 

Hovedinnretningen av vår evaluering av effekten av forsøket med endrede regler for deling av 

tap på startlån mellom Husbanken og kommuner er jo at vi beskriver og analyserer statistiske 

data over den faktiske bruken av startlån i forsøks- og i andre kommuner. I tillegg til dette 

ønsket vi å få noe mer innsikt og vurderinger fra dem som faktisk jobber med startlån i sin 

hverdag. Vi har derfor gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til kommunene som deltar i 

forsøksordningen. Undersøkelsen viste blant annet at det finnes en kunnskap om de nye 

reglene for tapsdeling (i forsøket) og at det var en del av bakgrunnskunnskapen for det daglige 

arbeidet med startlån. Eksempelvis var det jo en av våre informanter som sa at: Nå når jeg vet 

om det vil det nok påvirke beslutningene jeg tar. Selv om en slik kunnskap finnes var det i 

liten grad informert om endringene gjennom formelle kanaler. Reglene for tapsdeling i 

forsøket har heller ikke ført til formelle policy-endringer i form av endringer i eksplisitte 

tildelingsreglementer. 

 

Når vi ser de ulike undersøkelsene i sammenheng synes det som om faktisk en reduksjon av 

kommunenes ansvar for små tap på startlån kan endre kommunenes atferd. Denne endringen 

synes å gå i retning av at når behovet for å dempe risikoen på kommunens hånd reduseres, så 

øker kommunenes muligheter for å legge større vekt på de boligsosiale hensynene i sin 

strategi for bruk av startlån. Med tanke på dette og med tanke på den rollen startlånet kan 

tenkes å spille i en satsing på en utvidet eierlinje slik som det ble foreslått i NOU 15:11, Rom 

for alle. I den forbindelse er det verdt å minne om at boligutvalget også understreket behovet 

for at en økt satsing på eie for vanskeligstilte hushold må kombineres med tiltak som bidrar til 

å dempe risikoen for de enkelte sårbare hushold: En eller annen form for sikkerhetsnett, ut 

over dagens bostøtte, bør utvikles. 

 

Videre mener vi med våre analyser å ha demonstrert at når det er problematisk å tolke 

statistiske sammenligninger fordi de utvalgene vi ønsker å sammenligne er for forskjellige er 



propensity score matching1 et hensiktsmessig analytisk grep. Dette går ut på at man 

konstruerer (balanserer) et utvalg ved å konstruere en indikator for hvor mye observasjoner 

ligner en forsøksgruppe. Poenget er at denne indikatoren bygges opp ved bruk av flere 

elementer. Det vanlig er å estimere sannsynligheter for å være med i forsøket som en slik 

indikator. Estimeringene gjøres ved hjelp av probit eller logit modeller, vi har valgt å bruke 

sannsynligheter som indikator og estimert dem ved hjelp av en logit-modell. 

 

                                                 
1 Så langt vi vet, er det ikke etablert noe norsk begrep for propensity score matching. I stedet for å prøve oss med 
en kreativ oversettelse bruker vi det engelske begrepet også her i den norske teksten.  
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Innledning 
 
Denne artikkelen handler om en liten tidsbegrenset reform (med andre ord et forsøk) som i 

ganske liten grad berører en svært liten andel av befolkningen i 15 relativt små kommuner. Vi 

vil argumentere for at forsøket likevel har stor interesse og at man kan trekke verdifull 

kunnskap ut av en analyse av det. Ikke minst vil vi argumentere for at en analyse av effektene 

av reformen vil kunne gi et bidrag til forståelsen og utviklingen av både den boligsosiale 

politikken og av velferdspolitikken i sin allmennhet. Artikkelen bruker propensity score 

matching for å konstruere en syntetisk sammenligningsgruppe som ligner forsøksgruppen i så 

stor grad som mulig. 

 

I Statsbudsjettet for 2009 ble det lagt fram et forslag om å gjennomføre et forsøk med endrede 

regler for deling av tap på utlån til unge og vanskeligstilte som etablerer seg som boligeiere. 

Dette er den såkalte startlåneordningen og tap på slike utlån deles mellom stat og kommune. 

Hensikten med den endringen som ble foreslått var å stimulere kommuner til en noe mer aktiv 

bruk av ordningen med startlån. En mer aktiv bruk av startlånet betyr i denne sammenhengen 

økt volum, noe større vilje til å gi lån til låntakere med lav sikkerhet og lokale tilpasninger av 

ordningen, eksempelvis samarbeid med lokale banker.  

 

Regjeringen vil undersøke om endret risikoprofil ved tildeling av 

startlån vil føre til at flere kommuner benytter ordningen mer aktivt. 

Regjeringen vil derfor igangsette en treårig forsøksordning hvor 

kommunene og Husbanken fordeler tap på startlån likt fra første krone. 

Stortingsprop 1 (2007-2008) 

 

I budsjettbehandlingen ble dette forslaget vedtatt og fra 2009 ble et tre-årig forsøk startet i 

femten kommuner.  

 

Et viktig aspekt med forsøk med politikkendringer er at de skal skape grunnlag for framtidige 

endringer i virkemiddelsettene. En kan argumentere for at hvis hovedmålet med et forsøk er å 

maksimere læringsutbyttet burde man ha prøvd ut tiltaket på et tilfeldig utvalg kommuner. 



Hadde dette blitt gjort kunne man ha analysert utfall ved hjelp av klassiske statistiske tester.2 

Når forsøk ikke er utformet på denne måten blir det naturligvis for enkelt å gå direkte på en 

konklusjon om at forsøkene er misspesifiserte. Det er flere grunner til at det kan være 

hensiktsmessig å velge andre metoder enn tilfeldig trekning når deltakere i forsøk velges ut, 

for eksempel: 

 

i) Ofte vil en velge kommuner som har noen spesielle problemer, eller hvor man har 

en (begrunnet) oppfatning av at dagens virkemidler ikke fungerer tilfredsstillende. 

Gjennom å velge slike forsøkskommuner kan en oppnå ønskede endringer også på 

kort sikt. 

 

ii) Kompetanse og engasjement på ulike politikkområder er ikke jevnt fordelt mellom 

kommuner. For å øke læringen om implementering og tilpasning av nye politiske 

grep kan det være hensiktsmessig å utnytte lokal kompetanse, og ikke minst: lokalt 

engasjement. 

 

Uansett, det er en analytisk utfordring å analysere effekter av forsøk når deltakerne er valgt ut 

på en ikke-tilfeldig måte. Utfordringen ligger i stor grad i det å skille mellom ’effekten’ av de 

egenskapene som førte til at kommuner ble rekruttert til forsøket og forsøket i seg selv.  

 

Innen norsk politikk i sin allmennhet og i velferdspolitikken spesielt er ikke slike ikke-

tilfeldige forsøk noe særsyn. I tillegg til forsøket med endret tapsdeling kan vi nevne forsøk 

med gratis kjernetid for 5-åringer i barnehage og forsøket med senket stemmerettsalder i noen 

kommuner ved kommunevalget i 2011. Den gradvise implementeringen av NAV-reformen  

kan også tolkes som en serie av forsøk med ikke-tilfeldige utvalg av de kommunene som 

implementerte NAV-reformen til ulike tidspunkter. I denne artikkelen studerer vi noen 

effekter av et forsøk i form av endrete regler for deling av tap på mellom stat (ved Hus-

banken) og de enkelte kommunene. Dette gjør vi ved å sammenligne utfall i de kommunene 

som ble deltok i forsøket med en syntetisk sammenligningsgruppe. Den syntetiske sammen-

ligningsgruppen konstruerer vi ved hjelp såkalte propensity score matching (se f.eks. Ho m.fl. 

(2007) og Kam og Palmer (2008)).  

                                                 
2 Her er det imidlertid viktig å huske at selv om tilfeldige utvalg gir oss forventningsrette estimatorer kan en slik 
prosedyre i noen tilfeller gi så pass høy varians på estimerte utfall at det blir vanskelig å trekke sunne 
konklusjoner. 
 



 

De statistiske teknikkene som brukes beskrives nærmere i seksjonen om Data og analytisk 

strategi senere i artikkelen. Først beskriver vi startlånets rolle i den boligsosiale politikken. 

Deretter går vi gjennom de viktigste elementene i forsøket, og gir deretter en kortfattet 

analyse av forsøkets forventede effekter. I avsnittet Empiriske resultater gir vi resultatene av 

analysene. Til sist sammenfatter vi analysene og presenterer våre konklusjoner i avsnittet 

Oppsummerende kommentarer. 

 

Startlånet og reglene for tapsdeling 
 
Husbanken låner ut midler til kommunene som så bruker midlene til startlån til kommunens 

egne innbyggere. Startlån er et virkemiddel som skal bistå utsatte grupper til etablering som 

boligeiere. Renten settes lik statens innlånsrente pluss en rentemargin på 0,5 prosentpoeng.3 

Det er et mål at startlånet skal bidra til eieretablering for hushold som har problemer med å få 

lån i det ordinære lånemarkedet. Hushold som ikke synes å ha økonomisk evne til å betjene et 

startlån skal ikke gis et slikt lån, se Sandlie og Nordvik (2009). Den såkalte frarådningsplikten 

gjelder også for utlån av startlån fra de enkelte kommunene. Forskrift om startlån fra 

Husbankens sier at: 

 

Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og 

sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal 

være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i 

ordinære kredittinstitusjoner. 

 

Hvert år innvilges startlån til mellom 6.500 og 9.500 boligkjøpere (antallet var i 2010 9.538). 

Dette utgjør så mye som nesten 10 prosent av alle boligomsetninger i Norge i løpet av et år. 

Det er verdt å merke seg at når renten fastsettes til statens innlånsrente pluss en margin på et 

halvt prosentpoeng kan man si at startlånene ikke er statsøkonomisk subsidiert. Samtidig fører 

systemet for rentefastsettelse til at også relativt svake hushold får tilgang til lån på betingelser 

om lag på nivå med de beste i markedet. På den måten kan en si at det er en subsidiert 

låneordning. Startlåneordningen gir altså også svake hushold tilgang på relativt billige lån. 

                                                 
3 Den enkelte kommune kan i tillegg til dette etter regelverket, velge å legge til ytterlige 0,25 prosentpoeng på 
rentesatsen til dekning av kommunens kostnader med administrasjon av lånet. Svært få kommuner benytter 
denne muligheten. 
 



Dette står i klar kontrast til sub-primelånene som skulle stimulere til økt eieretablering blant 

marginale eiere i USA, i disse programmene betalte de marginale eierne renter som ofte lå tre 

til fire prosentpoeng høyere enn det som ordinære lånetakere gjorde, se Aarland og Nordvik 

(2008). 

 

Startlånet kan brukes til toppfinansiering av et boligkjøp med grunnfinansiering i en privat 

bank eller grunnlån fra Husbanken (dette gjelder bare nybygde boliger). Det kan også brukes 

til fullfinansiering av boligkjøp. Kommunene har frihet til å utforme eget regelverk og praksis 

slik at de best møter utfordringene på det lokale boligmarkedet, og de oppfordres til å være 

fleksible i hvordan startlånet brukes for å støtte hushold som er marginale i forhold til 

eieretablering, for eksempel har noen brukt ordningen til refinansiering. I noen tilfeller inngår 

også startlånet i en finansieringspakke sammen med direkte boligtilskudd. 

 

Eierlinjen står sterkt i den norske boligpolitikken, også i den delen av politikken som er rettet 

mot vanskeligstilte hushold. I Boligutvalget utredning; Rom for alle (NOU 2011:15) , foreslås 

det at denne politikken styrkes ved at det utvikles virkemidler og praksiser slik at flere 

vanskeligstilte boligsøkere kan etablere seg som eiere på boligmarkedet. Utvalget under-

streket imidlertid at en slik politikk må kombineres med en videreutvikling av sikkerhetsnettet 

for disse gruppene. Om en slik politikk skal lykkes er en avhengig av at kommunene bruker 

startlåneordningen aktivt. Den største skranken for dette er kommunenes bekymring for 

risikoen for å pådra seg tap på grunn av mislighold av lånene, Econ Pöyry (2009). Kunnskap 

om kommunenes respons på ulike regler for tapsdeling vil derfor være viktig for politikk-

utformingen. 

 

Når en startlånekunde misligholder sitt lån og et tap konstateres, deles tapet mellom Hus-

banken og kommunen etter en gitt fordelingsnøkkel. Det maksimale tapet er 100 prosent, dvs. 

lånesaldoen på det tidspunktet en tapssak opprettes. Alle tap på 25 prosent eller mindre, av det 

utestående lånet dekkes av kommunen. For tap som overstiger 25 prosent av lånesaldoen 

dekkes tapet opp til 25 prosent av kommunen og det resterende dekkes av Husbanken. 

Husbankens maksimale tap er altså 75 prosent av lånesaldo. Sagt på en annen måte: Den 

enkelte kommune har det fulle ansvaret for alle de små tapene, de aller største tapene dekkes 

av Husbanken. 

 



For at et tap for utlåner skal oppstå må to betingelser være oppfylte. For det første må det 

være slik at låntaker ikke greier å betjene lånet – enten alene eller at man får til en ordning i 

samarbeid med kommunen. For det andre må også den prisen som man oppnår ved et salg 

være lavere enn størrelsen på det utestående lånet. Størrelsen på lånet for en gitt bolig vil jo 

være større jo mindre egenkapital et hushold har. Enten fordi låntakeren hadde egenkapital 

med seg inn i kjøpet eller fordi deler av lånet er blitt nedbetalt. Ut fra dette er det rimelig å 

tenke seg at det er lav risiko for tap på utlånte startlån, i alle fall i perioder med stigende 

nominelle boligpriser. 

 

Startlånetakerne kan finansiere sine boligkjøp gjennom fire ulike kilder: Startlån, egenkapital, 

boligtilskudd og/eller et lån i en privat bank. Når en bolig har både startlån og et lån i en 

privat bank i sin finansieringspakke kaller vi det for samfinansiering, andelen startlån med 

slik samfinansiering har steget ganske kraftig gjennom de siste årene: Fra 44 prosent i årene 

2004-06 til 61 prosent i perioden 2009-2010. Hvordan påvirker så dette kommunenes 

tapsrisiko? En første observasjon er at så lenge den private banken har prioritet foran 

kommunen så vil kommunen alltid få et tap på et samfinansiert lån hvis de ville ha fått et tap 

om de hadde fullfinansiert. Neste spørsmål blir så hvordan fordelingen av et tap mellom privat 

bank, kommunen og Husbanken blir i dette tilfellet? 

 

La oss si at et lån i en privat bank på det tidspunktet et tap oppstår utgjør en andel  av den 

totale belåningen på den aktuelle boligen. Startlånet utgjør altså (1-). La oss videre betrakte 

en situasjon hvor det har oppstått et tap som utgjør en andel  av samlet lån på boligen. Ved 

hjelp av disse situasjonene kan vi så definere noen mulige utfall og karakterisere tapsdelingen 

i disse tilfellene. For enkelthets skyld normaliseres den samlede belåningens størrelse til 1: 

 
i)  < 0,25*(1-) 

 
Kommunen må dekke hele tapet. Verken den private banken eller Husbanken må dekke noen 

del av tapet. 

 
ii) 0,25*(1-) <  < (1-) 

 

Kommunen må dekke 0,25*(1-), Husbanken dekker det resterende tapet som utgjør en 

størrelse på { - 0,25*(1-)}. Den private banken med førsteprioritet får heller ikke her noe 

tap. 



 

iii)  > (1-) 
 
Med et tap som går utover størrelsen på startlånet vil naturligvis en del av det private lånet 

dekke en del av tapet:  - (1-). Kommunens tap blir lik den øvre grensen for kommunenes 

tap, altså 0,25*(1-). Husbankens del av tapet blir 0,75*(1-) 

  

Tapspotensialet for kommunen knyttet til en finansieringspakke som inkluderer både privat-

banklån og startlån er mindre jo større lånet i den private banken er. Dette kommer dels av at 

den private banken har ansvar for sitt eget utlån. Enda viktigere er det at for en gitt størrelse 

på lånefinansieringen vil selve startlånet jo være mindre jo større privatfinansieringen er. 

Kommunenes tapsansvar er jo begrenset til 25 prosent av startlånet på tapstidspunktet. At 

private banker er inne i finansieringen påvirker altså fordelingen av tapsrisiko mellom 

kommune og Husbank. Vi illustrerer dette i figur 1. 

 

Figur 1 – Kommunenes tap for ulike grader av samfinansiering og størrelsen på et tap (beta) 
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Anta at et hushold (som ikke har noen egenkapital) har kjøpt en bolig som er verdt 1 million 

kroner. Videre oppstår det en situasjon hvor boligen selges for 820.000 kroner og det oppstår 

et samlet tap på 180.000 kroner. Om hele gjelden på 1 million kroner består i startlån må 



kommunen bære hele tapet på 180.000 kroner alene. Hadde boligen vært delfinansiert med 40 

eller 60 prosent i en privat bank hadde størrelsen på kommunens tap blitt henholdsvis 150.000 

og 100.000 kroner. I alle disse tre tilfellene blir den private bankens tap lik null. Det at en 

privat bank er inne på finansieringssiden påvirker imidlertid fordelingen mellom kommune og 

stat/Husbank i betydelig grad. 

 

Påstanden om at kommunens tap er fallende (men ikke strengt fallende over hele variasjons-

området) i private bankers andel av en samfinansiering illustreres klart av figuren over. 

Videre viser figuren at for relativt små tap er ikke kommunens tap påvirket av graden av sam-

finansiering. I den forbindelse er det verdt å minne om at i den grad det konstateres tap på 

startlån så dreier det seg typisk om ganske små summer. 

 

Når man vurderer hvordan et tapspotensial kan tenkes å utvikle seg over tid, er det viktig å 

huske at verdifallet på en enkelt bolig kan være langt høyere enn fallet i den generelle bolig-

prisindeksen. Lokale markeder kan utvikle seg annerledes enn det den nasjonale boligpris-

indeksen gjør. Ikke minst kan prisen på enkeltboliger utvikle seg annerledes enn det prisen på 

gjennomsnittsboligen gjør. Ved hjelp av gjentatte salg i Stockholmsområdet over en tids-

horisont på 10 kvartal har Englund m.fl. (2002) estimerte at standardavviket til prisen på en 

konkret enkeltbolig er 30 prosent høyere enn standardavviket i prisen på den generelle pris-

indeksen for boliger4.  

 

Det er heller ikke urimelig å tenke seg at risikoen for fall i markedsverdien på en bolig som 

ender opp som et tap på startlån er høyere enn på en tilfeldig bolig. To forhold medvirker til 

dette. For det første fordi en prosess som ender opp med salg fordi man ikke greier å betjene 

sitt lån jo utvikler seg over tid. Det er rimelig å se for seg at dette er en periode preget av 

resignasjon hvor eieren faktisk tar dårligere vare på boligen enn det hun ellers ville ha gjort. 

For det andre, et tvangssalg eller et salg i en presset situasjon, tar bort muligheten til å vente 

om de bud som oppnås et tynt marked (Maclennan og Tu, 1996) oppfattes som unormalt lave 

i forhold til resten av markedet. Kort sagt kjøp av en enkelt konkret bolig gir en annen, og 

større, risikoeksponering for både kjøper og utlåner, enn det kjøp av en ’liten bit av boligpris-

indeksen’ ville gjøre. 

                                                 
4 Over kortere tidshorisonter er forskjellen betydelig høyere, mens den ligger på om lag samme nivået med 30 
prosent forskjell helt fram til en tidshorisont på 10 år. 
 



 

Et tap for kommunen kan enten dekkes over kommunens ordinære budsjetter, eller det kan 

dekkes ved å trekke på kommunens tapsfond. De fleste av landets kommuner har bygd opp 

tapsfond. Tapsfondene har over tid blitt bygd opp ved at kommunen har fått anledning til å 

avsette 10 prosent av de midlene de har fått fra Husbanken for å tildele sine innbyggere bolig-

tilskudd, i et tapsfond. På den måten vil kommunens handlingsrom, på kort sikt, ikke bli 

svekket av at man pådrar seg tap på sine utlånte startlånemidler. Når det trekkes på tapsfond 

blir det behov for å fylle på igjen. Dette skjer ved at en kanaliserer midler fra rammen for 

boligtilskudd til tapsfondet. Disse midlene ville ellers ha blitt anvendt som boligtilskudd til 

vanskeligstilte hushold. Det boligsosiale handlingsrommet vil således på litt sikt svekkes av 

tap på utlånte startlån. 

 

Utformingen av forsøket 
 

Utformingen av det forsøket vi analyserer her er relativt enkel: under forsøksordningen har 

kommune og Husbank et felles ansvar for tap fra og med første krone. Alle tap fordeles med 

50 prosent på kommunen og 50 prosent på Husbanken. Ved første blikk ser jo dette ikke 

entydig positivt ut for kommunene. Deres maksimale tap stiger fra 25 prosent til 50 prosent av 

den utestående saldoen på lånene ved tapstidspunktet. Uten å gå inn i noen analyse av 

prosessen som ledet fra til formuleringen av forsøksordningen kan vi i alle fall si dette ikke er 

noe som er presset inn på de deltakende kommunene. Fra kommunehold ble det uttrykt ønske 

om et forsøk nettopp av denne typen. Hver av deltakerne fikk også mulighet til selv å velge 

om de ble med. 

 

Vi går så gjennom noen aspekter ved forsøksordningen. På basis av disse gjennomgangene 

formulerer vi at sett av hypoteser om hvordan kommunenes bruk av startlåneordningen 

påvirkes av det forsøket som har blitt gjennomført. Disse hypotesene vil så bli testet mot data 

over kommunenes bruk av startlån. 

 

For å vise sammenhengen mellom hovedreglene for tapsdeling og reglene under forsøks-

ordninga viser vi i figur 2 hvordan kommunenes andel av tap av ulik størrelse er – både under 

dagens normalordning og i det aktuelle forsøket.  

 



Figur 2 – Kommunes tap på startlån, etter det samlede tapets størrelse 
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Figuren viser kommunenes tap som andel av det totale startlånet på det tidspunktet et tap 

oppstår. Som vi ser, alle tap som er på mindre enn 50 prosent av lånesaldoen på startlånet vil 

gi kommuner i forsøksordningen lavere tap enn det de ville ha fått under hovedreglene for 

tapsdeling. For større tap vil kommunen komme dårligere ut under forsøksordningen. I 

realiteten vil nok de aller fleste tap være lavere under forsøksordningen enn under det vi kaller 

for hovedreglene. Det kommer selvfølgelig av at tap på mer enn 50 prosent av et låns 

hovedstol er svært sjelden.5 

 

Under forsøket vil altså risikoen (for den enkelte kommune) knyttet til utlån reduseres. En 

rimelig hypotese er da at forsøket får kommunene til å bli interessert i å øke sine utlån av 

denne typen. Om kommunen ikke er beskranket av rammene fra Husbanken vil de øke sine 

utlån. Når kostnaden ved tap reduseres kan man også tenke seg at kommunen vektlegger de 

boligsosiale målsetningene sterkere. Dette betyr at vi forventer at de kommunene som deltar i 

                                                 
5 De samlede tapene på startlån var i 2010 på 21,5 millioner. Dette er jo et svært lite tall med tanke på at de totale 
utestående startlånene ved utgangen av 2010 var på 24,5 milliarder kroner. Totalt sett var det hhv 132 og 127 
tapssaker i årene 2009 og 2010. Av disse var det 10 lån med tap på er enn 50 prosent av lånesaldoen i 2009 og 16 
slike lånesaker i 2010. Vi mener helt klart å ha dekning for vår påstand om at de særlig store tapene er svært lite 
frekvente. 
 



forsøket vrir sine startlånemidler mot grupper som har større behov og som gir utlåner større 

risiko - enn det de ville ha gjort om de ikke var en del av forsøksordningen. Eksempler på 

dette kan være låntakere som klassifiseres som vanskeligstilte og det kan være hushold med 

spesielt lave inntekter. 

 

For kommunenes del består den viktigste fordelen med samfinansiering i hovedreglene, i at 

taket for kommunenes maksimale tap på 25 prosent i ganske betydelig grad presses nedover. 

Under forsøksordningen med lik tapsdeling forsvinner faktisk denne fordelen med sam-

finansiering. Samfinansiering reduserer tapspotensialet kun i de tilfeller hvor et tap strekker 

seg inn i førsteprioritetslånet gitt av den private banken. Forsøket gir altså kommunene et 

svekket incitament til å jobbe fram løsninger som innebærer samfinansiering mellom private 

banker og startlån. 

 

Den rene samfinansieringsfordelen blir altså noe svekket i av reglene for tapsdeling i forsøks-

ordningen. Det er imidlertid grunn til å merke seg at denne effekten ikke er relevant for de 

typiske tapene som jo er ganske små. Det eksemplet vi brukte foran illustrer sammenhengene 

også under forsøksordningen: La det samlede lånet være på én million kroner og anta at en 

tapssituasjon oppstår og at tapet blir på 180.000 kroner. Så lenge en samfinansiering inne-

bærer et banklån på mindre enn 820.000 påvirkes ikke størrelsen på kommunens tap av sam-

finansieringen. 

 

Gjennomgangen her kan oppsummeres i form av tre punkter, eller hypoteser, som vi tar med 

oss videre inn i de empiriske analysene: 

 

H1) Forsøkskommunene vil gi flere startlån enn det de ville ha gjort om de ikke var med i 

forsøket. 

 

H2) Forsøkskommunene vil vri sine startlån mer mot hushold med stort behov for bistand til 

eieretablering og større risiko enn det de ellers ville ha gjort. 

 

H3) Forsøkskommunene vil partielt sett ha mindre interesse for samfinansiering enn det de 

ville ha hatt om de ikke var en del av forsøket med endrede regler for tapsdeling. Spesielt 

gjelder dette for mellomstore tap. 

 



Hypotesen H3 vil motvirkes også av at risikoen ved å gi startlån til mer marginale grupper 

svekkes (jfr. H1 og H2). Det kan derfor for noen kommuner være en hensiktsmessig strategi å 

bruke samfinansiering som en strategi for å få sine midler nå ut til flere låntakere. Som 

gjennomgangen foran har vist vil ikke private banker bli eksponert for risiko ved å gå inn i 

denne formen for samfinansiering, og det er derfor all grunn til å tro at de vil ha interesse for å 

delta i dem. 

 

Data og analytisk strategi 
 
De primære dataene i analysene våre hentes fra Husbankens oversikter over bruk av startlån i 

norske kommuner. I prosjektet bruker vi opplysninger om både antall startlån bevilget i hver 

kommune og hvordan startlånene fordeler seg etter låntakers inntekter og etter målgrupper. Vi 

bruker data fra hele perioden fra 2004 til og med 2010. Gjennom denne sju år lange perioden 

har det blitt tildelt så mye som 51.132 startlån. Dette er et høyt tall; målt i antall boliger utgjør 

dette like mye som om lag 2 års nybygging. 

 

Det forsøket vi analyserer er et lite forsøk. Deltakerne er 15 av landets 430 kommuner, det er 

også klart slik at forsøkskommunene ikke typisk sett er store kommuner. Over den perioden 

som betraktes ble det gitt 1.404 startlån i de kommunene som i dag er forsøkskommuner, noe 

som utgjør 2,75 prosent av alle startlån som er gitt i denne perioden. I disse kommunene 

finner vi totalt sett litt mer 80.000 innbyggere over 20 år; dette er jo et betydelig antall, men 

utgjør likevel bare 2,3 prosent av landets befolkning. Forsøksgruppen er altså ganske liten 

sammenlignet med populasjonen av kommuner. I absolutte termer oppfatter vi likevel for-

søksgruppen som stor nok til at det er meningsfullt å teste for forskjeller mellom forsøks-

gruppe og andre kommuner. 

 

Tabell 1 viser noen nøkkeltall for bruken av startlån i både gruppen av kommuner som ble ut-

satt for forsøket og blant dem som ikke har vært med i forsøket. Nøkkeltallene rapporteres for 

tre perioder, vi kommer tilbake til begrunnelsen for at vi har valgt akkurat denne inndelingen. 

Norske kommuner har svært ulik størrelse, og en direkte sammenligning av antall startlån i 

norske kommuner er derfor ikke spesielt informativ. Når vi rapporterer nøkkeltall 

normaliserer vi derfor tallene for bruk av startlån slik at de uttrykker bruk av startlån per 1000 

boliger. Et poeng med å bruke antall boliger som grunnlag for å normalisere bruken av 



startlån i kommunene, er at antall boliger per definisjon er sammenfallende med antall 

husholdninger. Observasjonene veies også slik at store kommuner får større vekt enn de 

mindre. 

 
Tabell 1 –  Bruk av startlån per 1.000 boliger, noen nøkkeltall – I forsøksgruppen  
  (F) og utenfor forsøksgruppen (I), Årsgjennomsnitt 
 
 
 2004-2006 2007-2008 2009-2010 
 I F Diff 

F-I 
I F Diff I F Diff 

Antall startlån 3,2 3,2 0 2,8 3,3 0,5 3,8 5,1 1,3
Inntekt < 200.000 0,6 0,9 0,3 0,5 0,8 0,3 0,4 0,6 0,2
200.000-300.000 1,0 0,9 - 0,1 0,7 0,9 0,2 0,7 1,0 0,3
300.000-400.000 0,8 0,7 - 0,1 0,8 0.9 0,1 1,0 1.6 0,6
Inntekt >400.000 0,7 0,7 0 0,8 0,6 - 0,2 1,7 1,8 0,1
Fullfinansiering 1,2 0,9 - 0,3 1,3 1,2 - 0,1 1,8 1,6 - 0,2
Samfinansiering 1,1 1,4 0,3 0,9 1,6 0,7 1,7 3,1 1,4
Funksjonshemmet 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1
Førstegangsetablering 1,7 1,2 - 0,5 1,6 1,2 - 0,4 2,3 3,1 0,8
Reetablering 0,6 0,8 0,2 0,4 0,8 0,4 0,5 0,9 0,4
Vanskeligstilt 0,9 0,8 - 0,1 0,6 0,5 - 0,1 0,7 0,7 0
          
 
 

Forsøket ble utformet og planlagt gjennom 2008, 15 kommuner ble valgt og så forespurt om å 

delta. Alle meldte tilbake at de var interesserte i å være med. Det overordnede spørsmålet som 

vi prøver å svare på er hvordan forsøket har påvirket den faktiske bruken av startlåne-

ordningen: eller hvilken effekt det aktuelle forsøket har hatt på målvariablene. Vi ønsker altså 

å sammenligne bruken av startlån i kommunene som er med i forsøket med bruken i de 

samme kommunene i det hypotetiske tilfellet at de ikke hadde vært med, dette byr naturlig 

nok på en del problemer. Med Imbens og Wooldridge (2009) sine ord: The object of interest is 

a comparision of the two outcomes for the same unit when exposed, and when not exposed, to 

the treatment. The problem is that we can at most observe only one of these outcomes. 

Treatment blir i vår sammenheng det å bli med i forsøket og behandles av det alternative 

skjemaet for tapsdeling. 

 

Den hypotetiske sammenligningen ligger i bunnen av alle evalueringer (eller forsøk på 

målinger) av effekten av intervensjoner. Det er et forsøk på å besvare det vanskelige spørs-

målet: hva hvis ikke? Problemet er hvordan man skal finne et hensiktsmessig sammen-



ligningsgrunnlag. I ulike utforminger har man forsøkt å utnytte før og etter sammenligninger 

og en har forsøkt å finne relevante sammenligningsgrupper, for en oversikt se Imbens og 

Wooldridge (2009). Vi forsøker her å kombinere disse metodene. Ulike måter å konstruere en 

kontrollgruppe blir prøvd ut. Vi sammenligner så nivået på målvariablene i kontrollgruppen 

og forsøksgruppen, i tillegg undersøker vi endringene over tid i målvariablene i begge disse to 

gruppene. Dette siste blir en form for før og etter-sammenligninger. 

 

Om den eneste målsetningen en hadde med forsøket var å teste ut et alternativ, for så å bruke 

erfaringene fra forsøket til å bestemme om politikken skulle forandres hadde man valgt å sette 

sammen en forsøksgruppe som lettet slike tester. En kunne for eksempel ha tilordnet 

kommuner tilfeldig til en kontroll- og en forsøksgruppe. Eventuelt kunne et stratifisert 

tilfeldig utvalg blitt trukket for å minimere variansen. Dette er ikke tilfelle for forsøket med 

endret tapsdeling for startlån.  

 

Forsøksgruppen er altså ikke tilfeldig utvalgt, og det gir oss utfordringer når vi skal velge ut 

en kontrollgruppe. Vi ønsker en kontrollgruppe som ligner forsøksgruppen så mye som mulig. 

Dette kan man oppnå ved hjelp av propensity score-teknikker. Denne teknikken er brukt av 

blant annet Ho m.fl. (2007) og Kam og Palmer (2008). Atterhög og Lind (2004) studerte 

sammenhengen mellom endringer i den allmennyttige boligsektoren og det private leie-

markedet i Sverige med en form for matching, de brukte litt mer uformelle teknikker for å 

velge ut sammenligningsgrupper. 

 

Vi starter altså ut med en ikke-tilfeldig valgt forsøksgruppe. Deretter antar vi at denne 

forsøksgruppen ligner mer på enkelte kommuner enn på andre. ’Ligner mer’ på formaliseres 

så som å si at de i utgangspunktet hadde en relativt sett større sannsynlighet for å bli valgt ut 

til forsøket, enn det andre kommuner hadde. Hver kommune antas å ha hatt en viss 

sannsynlighet for å bli valgt ut til forsøket, vi antar videre at denne sannsynligheten 

samvarierer med et sett av observerbare kjennetegn6. Vi har estimert slike sannsynligheter ved 

hjelp av en logit-modell.  

 

Våre analyser tar utgangspunkt i at sannsynligheten for å bli med i forsøket påvirkes av 

egenskaper ved det lokale boligmarkedet: så som leieandel, størrelse på den kommunale 

                                                 
6 Dette er det Imbens og Wooldridge (2009) kaller for selection on observables. 
 



leiesektoren, det generelle boligprisnivået, ulike karakteristika ved befolknings-

sammensetningen, næringsstruktur og sentralitet og kommuneøkonomi. De konkrete 

estimeringene finnes i vedlegg 1. Ved hjelp av den estimerte modellen tilordner vi så hver 

kommune en sannsynlighet for å ha blitt med i forsøket – en propensity score. En kan merke 

seg at den modellen vi har estimert diskriminerer ganske bra mellom de som er med i forsøket 

og de som ikke er med i forsøket. Blant dem som er med er gjennomsnittlig propensity score 

0,23, mens den er 0,03 blant dem som ikke er med. Øvre kvartil i fordelingen av propensity 

scorer er hhv i 0,27 og 0,03 i de to gruppene. 

 

Ved hjelp av propensity score matching prøver man å balansere utvalget slik at man 

konstruerer et kontrollutvalg som ligner så mye som mulig på forsøksgruppen. I vårt arbeid 

utnytter vi propensity score teknikken på to måter. To ulike kontrollgrupper konstrueres: 

 

Rangert kontrollutvalg: Med dette mener vi at vi tar de 30 kommunene utenfor forsøket som 

har den høyeste (estimerte) sannsynligheten for å bli med i forsøket og lar dem være en 

kontrollgruppe.7  

 

Veid kontrollutvalg: Det veide kontrollutvalget konstrueres ved at vi bruker informasjon om 

alle de kommunene som ikke er med i forsøket. Noen av dem ligner mye på forsøks-

kommunene, mens andre igjen ligner mindre. Vi legger mest vekt på dem som ligner og 

mindre vekt på andre kommuner. Det gjør vi ved å bruke de estimerte sannsynlighetene som 

vekter. 

 

Når vi så skal analysere om forsøket med endret tapsdeling har ført til mer og annerledes bruk 

av startlåneordningen sammenlignes den gjennomsnittlige bruken av ordningen samlet sett og 

til ulike grupper. Vi sjekker også andelene av lånene som er samfinansierte. De kommunene 

som er med i forsøket sammenlignes med hver av de to kontrollgruppene. En enkel t-test for 

forskjellen mellom gjennomsnittet i to utvalg brukes. En noe mer uformell sammenligning av 

utviklingen før og etter forsøksordningen ble innført gjennomføres også. 

 

I en studie av effekten av ulike individrettede arbeidsmarkedstiltak pekte Ashenfelter (1978) 

på en fallgruve en bør være oppmerksom på når en studerer effekten av ulike programmer 

                                                 
7 Det blir alle dem som har en propensity score på mer enn 9 prosent. 
 



hvor deltakerne ikke er tilfeldig selektert inn i programmet. De som melder seg eller som 

takker ja til deltakelse i et program kan være aktører som opplever tilfeldige problemer eller 

som er spesielt motiverte. Mange av dem igjen vil komme seg ut av problemene uansett om 

de deltar i et program eller ikke. Dette fenomenet kalles ofte for Ashenfelters dip. Om en ikke 

sjekker for dette risikerer en å overvurdere effekten av tiltak. Vi gjennomfører ingen formelle 

tester av forekomsten av en slik dupp, i tabellene presenterer vi likevel bruken av startlån 

(både aggregert og til ulike grupper) for periodene 2004-2005 og 2006-2008 i tillegg til tverr-

snittsvariasjonen under forsøksperioden. 

 

Empiriske resultater 
 
I denne delen av artikkelen rapporterer vi noen enkle analyser og tester av om startlånbruken 

er annerledes i de kommunene som inngår i forsøket enn i de to konstruerte kontrollgruppene. 

Kontrollgruppene ble konstruert slik at de ligner mest mulig på gruppen av kommuner som 

inngår i det forsøket vi analyserer, selvfølgelig med den forskjell at de ikke er med i forsøket 

med endret tapsdeling. Formålet med analysene er å kunne si noe om hvorvidt de endrede 

reglene for tapsdeling som forsøket innebærer har forårsaket en endret bruk av startlåne-

ordningen i de kommunene som inngikk i forsøket. Vi starter med det som kan oppfattes som 

den viktigste målvariabelen: en sammenligning av antall tildelte startlån i forsøksgruppen og i 

våre to kontrollutvalg. 

 
Tabell 2 - Antall tildelte startlån, per tusen boliger 
 
 Forsøksgruppe Rangert 

kontrollutvalg 
Veid kontrollutvalg 

2004-2005 3,23 (1,20) 2,79 (0,43) 3,21 (0,17)
2006-2008 3,26 (0,52) 2,72 (0,41) 2,86 (0,15)
2009-2010 5,11 (0,58) 3,23 (0,45) 3,65 (0,17)
 
Antall startlån i forsøkskommunene er om lag 50 prosent høyere i forsøkskommunene enn det 

den er i kontrollgruppene. En statistisk test gir en klar forkastning av en hypotese om at 

forskjellen mellom forsøkskommunene ligger innenfor grensene for en tilfeldig variasjon. 

Dette tolker vi som en sterk indikasjon på at endringen av reglene for tapsdeling har 

forårsaket en økt bruk av ordningen. Denne konklusjonen styrkes når vi også betrakter 

perioden før oppstarten av forsøket, veksten fra før forsøket ble igangsatt er klart sterkere i 

forsøkskommunene enn i kontrollutvalgene. Samtidig observerer vi at bruken av startlån også 



i kommunene i kontrollgruppene er større i 2009-2010 enn i de foregående periodene. Denne 

voksende trenden så vi også i tabell 1. 

 

Husbanken oppmuntrer kommunene til å tenke utradisjonelt og løsningsorientert når det 

gjelder bruken av startlån. Disse lånene skal brukes som et virkemiddel som skal rettes inn 

mot de lokale utfordringene som finnes i de enkelte kommunene. Det ligger imidlertid fast at 

støtte til førstegangsetablering som boligeier er et av de aller viktigste formålene med 

ordningen. I tabell 3 rapporterer vi antall startlån (per tusen boliger) som går til denne 

gruppen i forsøkskommunene og i de to kontrollgruppene våre. 

 
Tabell 3 Antall startlån til førstegangsetablering som boligeier, per tusen boliger 
 
 
 Forsøksgruppe Rangert 

kontrollutvalg 
Veid kontrollutvalg 

2004-2005 1,17 (0,31) 1,33 (0,32) 1,57 (0,10)
2006-2008 1,19 (0,30) 1,39 (0,24) 1,45 (0,08)
2009-2010 3,06 (0,39) 1,46 (0,33) 1,86 (0,11)
 
 
Ved første blikk synes det som om forsøket har ført til at flere har fått startlån til eier-

etablering. Dette inntrykket bekreftes da også av testene av hypotesen om at det ikke er noen 

forskjell mellom forsøkskommunene og kontrollutvalgene. Hypotesen om at det ikke er noen 

forskjell i bruken av startlån utover en tilfeldig variasjon forkastes med t-verdier på 2,96 og 

3,13. Før forsøket lå forsøkskommunene noe lavere i bruken av startlån til eieretablering enn 

det kommunene i kontrollgruppen gjorde, i forsøksperioden ligger de klart høyere. Det er altså 

ikke bare slik at antall startlån til førstegangsetablerere er større for de kommunene som er 

med i forsøket i 2009 og 2010, de har også en betydelig høyere økning enn det vi finner i 

kontrollutvalgene. Dette gir et klart inntrykk av at forsøket har ført til flere førstegangs-

etablerere har fått startlån. 

 

Jo større villigheten til å ta risiko er jo mer villig vil kommunene være til å gi lån til hushold 

med lave inntekter. Når vi sammenligner andelen med lav inntekt som har fått startlån over 

tid, må vi huske at 2004-2010 er en spesiell periode med svært høy vekst i boligprisene. Selve 

prisøkningen har nok bidratt både til at interessen for lån fra hushold med lave inntekter har 

blitt redusert og mindre villighet til å gi lån som kanskje oppleves som risikable. Det er 

rimelig å forvente en nedadgående trend i antall hushold med de laveste inntektene som søker 



og får startlån. Dette så vi da også av de aggregerte tallene i tabellen 1 foran. Når vi i tabell 4 

rapporterer andelen av startlånene som har gått til låntakere med lav inntekt har vi definert lav 

inntekt som inntekter på mindre enn 300.000 kroner i året – før skatt. 

 
Tabell 4 - Antall startlån til lånesøkere med lav inntekt, per tusen boliger 
 
 
 Forsøksgruppe Rangert 

kontrollutvalg 
Veid kontrollutvalg 

2004-2005 1,82 (0,38) 1,50 (0,27) 1,78 (0,12)
2006-2008 1,69 (0,22) 1,42 (0,22) 1,40 (0,07)
2009-2010 1,63 (0,19) 1,31 (0,19) 1,21 (0,06)
 
 
I både forsøksgruppen og i de to kontrollgruppene våre har andelen lån til lavinntektstakere 

blitt redusert. Nivået er høyest i forsøksgruppen. Når vi sammenligner antall lån til lavinn-

tektsgruppen med det ’store veide’ kontrollutvalget finner vi at det gis signifikant flere slike 

lån i forsøksgruppen (t-verdi på 2,1). Når vi bruker de 30 sammenligningskommunene er for-

skjellen (med en t-verdi på 1,19) ikke signifikant forskjellig fra null. Reduksjonen i antall lån 

til dem med de laveste inntektene har vært minst i gruppen av kommuner som er med i for-

søksordningen med endret tapsdeling. Forskjellene er imidlertid ikke veldig store. De 

indikatorene vi har gått gjennom her gir oss en indikasjon på at forsøket har ført til noe større 

vilje til å gi lån til en gruppe med noe høyere risiko, vi kan imidlertid ikke si at vi har vist 

dette styrke. 

 
Tabell 5 - Antall boliger samfinansiert med privat banklån og startlån, per tusen boliger 
 
 
 Forsøksgruppe Rangert 

kontrollutvalg 
Veid kontrollutvalg 

2004-2005 1,39 (0,26) 1,03 (0,21) 1,14 (0,09)
2006-2008 1,57 (0,21) 0,79 (0,15) 0,97 (0,08)
2009-2010 3,11 (0,39) 1,07 (0,19) 1,48 (0,10)
 
 
Både nivået på antall samfinansierte boliger og veksten fra tidligere perioder fram til forsøks-

perioden 2009-2010 er klart høyere i forsøksgruppen enn i kontrollutvalgene. T-verdiene for 

de utvalgene er hhv. 4,70 og 4,04. Det kan altså se ut som om forsøket med endret tapsdeling 

har ført til større interesse for samfinansieringsløsninger. Det er litt vanskelig å ha en klar for-

mening om årsaken til dette. Det kan være en ren skalaeffekt som følger av en betydelig 



økning i volumet, eller det kan være et resultat av en mer aktiv startlånepolitikk som følge av 

økt fokus på grunn av selve forsøket. 

 

Oppsummerende kommentarer 
 

Siden starten av 2009 har 15 kommuner deltatt i en forsøksordning med 50-50-deling fra 

første krone av tap på startlån. Norske kommuner har tradisjonelt sett hatt små tap på startlån, 

men risikoen for tap oppleves nok likevel som begrensende i forhold til å bruke startlån. 

Spesielt gjelder dette i forhold til de målgruppene for startlånet som er marginale i forhold til 

å etablere seg som boligeiere. Forsøksordningen innebærer i de aller fleste tilfeller at om det 

oppstår et tap blir tapet på kommunens hånd lavere enn de ville ha blitt under dagens regler 

for tapsdeling. Når risikoen for tap på kommunens hånd blir redusert, er det rimelig å forvente 

at kommunene legger relativt større vekt på den boligsosiale gevinsten ved startlånene. Vi 

forventet derfor at forsøksordningen skulle føre til større bruk av startlån totalt sett og at 

bruken av startlån vris mot noe mer risikable låntakere enn det som ellers ville ha blitt gjort. 

 

Deltakerne i forsøket er ikke tilfeldig utvalgt. Samtidig har det vært endringer i både 

kredittmarkedet og boligmarkedet gjennom perioden før og under forsøket. Dette stiller oss 

overfor spesielle utfordringer når vi skal analysere effekten forsøket har hatt på bruken av 

startlåneordningen. Verken før-etter sammenligninger eller en direkte sammenligning av 

utfall i kommuner i og utenfor forsøksgruppen kan forventes å gi noe grunnlag for å trekke 

konklusjoner om effekten av forsøket. For å håndterer denne utfordringen har vi konstruert to 

kontrollgrupper ved hjelp av propensity score metoder. Dette går ut på at vi estimerer en 

sannsynlighet for at kommuner skulle ha blitt selektert inn i forsøket. Den logit-modellen vi 

estimerte som grunnlag for konstruksjonen av våre (syntetiske) kontrollgrupper diskriminerer 

godt mellom dem som er med i forsøket og andre kommuner. 

 

Vi finner at kommunene som deltar i forsøket gir flere startlån i sin allmennhet og at de også i 

større grad gir startlån til hushold med lave inntekter og til første gangs eieretablering. Disse 

forskjellene er signifikant større enn null. Ut fra dette konkluderer vi med at forsøket har 

påvirket kommunenes bruk av startlåneordningen i den retningen man primært ønsket å gjøre 

det. Denne konklusjonen må behandles med forsiktighet; med språkbruken fra Imbens og 

Wooldridge (2009) kan vi si at vi har identifisert en signifikant positiv Average Treatment 



Effect on the Treated. Det er rimelig å spørre seg om samme type effekter kan oppnås i alle 

kommuner om forsøksordningen gjøres permanent for alle kommuner. Det er ikke opplagt at 

dette spørsmålet kan besvares positivt, det kreves bredere fortolkninger av resultatene før en 

kan generalisere dem. 
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Vedlegg 1 – Logit modell for sannsynligheten for å delta i forsøket 

 

 B S.E. Wald Sig. 

 la_01 -22,140 11,937 3,440 ,064

kl_a01 75,703 20,170 14,087 ,000

ln_prs -3,505 1,853 3,576 ,059

ln_bef 1,505 ,660 5,201 ,023

vekst_p -39,765 26,141 2,314 ,128

vekst_n 4,725 7,597 ,387 ,534

ln_kint06 -3,279 2,543 1,663 ,197

b08_20t30 31,886 22,969 1,927 ,165

b08_30t40 ,665 20,785 ,001 ,974

prim_nae ,339 1,303 ,068 ,794

msind 1,051 1,182 ,790 ,374

bol_dekn 9,024 4,666 3,740 ,053

Constant 42,754 32,166 1,767 ,184

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 88,592a ,092 ,353

 
 
 



Tap på startlån – noen nøkkeltall 
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Innledning 
 

Mange norske kommuner har høy oppmerksomhet mot risikoen for å tape penger når man 

vurderer søknader om startlån fra sine innbyggere, se for eksempel Econ Pöyry (2009). 

Historisk sett har tap på utlån til startlån vært relativ små i Norge. Det er selvfølgelig ingen 

motsetning mellom det å ha en høy oppmerksomhet mot risiko for tap på startlån og det 

faktum at det har vært lite slike tap. I dette notatet skal vi beskrive de tapene norske 

kommuner har hatt på sine startlån fra 2004 fram til utgangen av 2010. Det hadde vært 

naturlig å betrakte porteføljen av gamle etableringslån også i denne sammenhengen. Dette har 

vi imidlertid ikke tilgang på data over. Først går vi gjennom en del hovedtall for utlånte 

startlånemidler i perioden 2006-10. Vi gir disse beskrivelsene både for forsøksgruppen og for 

alle landets kommuner sett under ett.  

 

Vi har ikke samlet inn egne data for tap på startlån i kommuner og i Husbank, men baserer oss 

heller på de tapene som er rapportert inn til Husbanken. Husbanken vurderer det som at disse 

dataene har en noe varierende kvalitet. Spesielt kan det være noen tilfeller hvor det er for-

sinkelser i innrapporteringene. Usikkerheten i anslagene er derfor større når det gjelder år-til-

årvariasjoner enn det de er for mer aggregerte tall. 

 

Dette notatet inneholder beskrivelser av utlån av startlånemidler og av historiske tap på slike 

utlån. Vi vil peke på tre faktorer som er viktige når (hvis) en leser notatet: 

 

i) Når vi rapporterer tap på startlån i ulike år refererer dateringen (årganger) til det 

tidspunktet tapene ble konstatert. Variasjoner mellom ulike årganger av utlån kan 

dessverre ikke identifiseres i våre data. 

 



ii) Dette notatet er et rent deskriptivt notat som ikke analyserer årsaker til tap eller 

effekter av reglene for tapsdeling. Dette er spesielt viktig å huske når vi 

presenterer data og beskrivelser av både kommunene som deltar i forsøksgruppen 

og dem som ikke deltar. Disse to gruppene er svært ulike også på andre måter enn 

ved at den ene er med i forsøket og den andre ikke. De som ikke er med kan ikke 

på noen måte fortolkes som å utgjøre noen sammenligningsgruppe. 

 

iii) Når vi diskuterer tap ser vi på realiserte tap som oppstår ved innfrielse av lånene. 

Vi trekker ikke innen de pengemessige og andre ressurser kommunene setter inn 

for å unngå at disse situasjonene inntreffer. Trekker en inn den innsatsen 

kommunene gjør for å hindre salg (i verste fall tvangssalg) blir beløpene høyere. 

Det blir imidlertid også vanskeligere å skille mellom kostnader knyttet til den 

ordinære boligsosiale virksomheten i kommunene og et rent finansielt tap på selve 

startlånevirksomheten. 

 

En essens i de dataene som presenteres her er at tapene på startlån er veldig små – både på 

statens (ved Husbanken) hånd og på kommunenes hender. Til sist i notatet kommer vi med 

noen korte refleksjoner over behovet for sterkere overvåking og beredskap for å forstå 

tapspotensialet i porteføljen av startlån og av hvordan en kan utvikle tidlige varsel for 

situasjoner hvor det kan oppstå tap i porteføljen. 

 

Startlån – Utlån 
 

Startlånet kom til i virkemiddelpakken i 2004; det var da ikke en helt ny ordning, men heller 

en videreføring av det tidligere etableringslånet (inkludert også den tidligere ordningen med 

kjøpslån). Dette har gjennom flere tiår vært en viktig del av den boligsosiale politikken i 

Norge, Sørvoll (2011). Bortsett fra i 2007 har det vært en jevn vekst i antall innvilgede og 

anvendte startlån.8 Totalt har veksten i nye startlån fra 2006 til 2010 vært på om lag 45 

prosent (eller nesten 3.000 lån). 

 

                                                 
8 Det gis i kommunene en del tilsagn om startlån som ikke blir benyttet. Oftest fordi de som får lånetilsagnet ikke 
finner en passende bolig i den kommunen de har fått lånetilsagnet fra som er mulig å kjøpe med det startlånet de 
har tilsagn om. Hvor mange som kommer i en slik situasjon og hvilke kjennetegn disse har tas ikke opp i denne 
sammenhengen. 
 



Tabell 1 – Startlån, noen aggregerte hovedtall 
 

 Antall Total sum 
Gj.sn 

størrelse 
2006 6.575 3108,8 472.815
2007 6.079 3434,4 564.961
2008 6.544 4023,6 614.853
2009 7.868 4701,1 597.496
2010 9.538 5441,9 570.549

 
Når vi sammenligner gjennomsnittsstørrelsen på de startlånene som er gitt i perioden 2006-10 

ser vi at det har vært en viss vekst, men at denne veksten ikke har vært monoton. Utviklingen 

av størrelsen på startlånene avhenger av låntakernes egenkapital, forekomsten av 

samfinansiering med andre banker, hvordan boligprisene utvikler seg og selvfølgelig også av 

egenskapene til de boligene som finansieres (først og fremst av prisen). Dette går vi ikke inn 

på noen nærmere analyse av her. Vi illustrerer imidlertid forholdet mellom boligprisutvikling9 

og det nasjonale gjennomsnittlige startlånet i figur 1, begge seriene normaliseres slik at de er 

lik én i 2006. 

                                                 
9 Boligprisutviklingen beskriver vi ved hjelp av Boligprisstatistikken fra Norges eiendomsmeglerforbund, se 
nef.no. 
 
 



 

Figur 1 – Gjennomsnittlig startlån og boligprisutvikling 2006-2010 
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Som nevnt overfor er det ingen monoton trend over tid i den gjennomsnittlige størrelsen på 

innvilgede og brukte startlån. Det er det over denne korte perioden heller ikke for bolig-

prisene. I et noen lengre tidsperspektiv framstår imidlertid den nedgangen vi ser i 2008 mest 

som uvesentlig og midlertidig dipp i prisutviklingen. Visuell inspeksjon av figur 1 gir oss 

heller ingen indikasjoner på at forholdet mellom størrelsen på startlånene og boligprisene 

følger noe bestemt mønster. 

 

I de kommunene som ikke var med i forsøket steg det gjennomsnittlige startlånet fra 474.000 i 

2006 til 578.000 NOK i 2010. I forsøksgruppen regnet under ett var det gjennom samme 

periode en nedgang på 44.000 NOK (fra 409.000 NOK til 365.000 NOK). 

 

I tillegg til de aggregerte tallene for forsøksgruppen er det jo også interessant å se hvordan de 

gjennomsnittlige størrelsene på startlånene har utviklet seg innen hver enkelt av de 

kommunene som er med i forsøket. Endringer i gjennomsnittet kan jo handle om endringer i 



den interne fordelingen av lån på kommuner i forsøksgruppa.10 Noen av kommunene i 

forsøksgruppen er små og har få utlån. For å glatte tilfeldige år-til-år-variasjoner 

sammenligner vi derfor den gjennomsnittlige størrelsen på startlån i årene 2006-2008 innen 

hver enkelt kommune med den samme størrelsen landet som helhet. 

 

Utviklingen i gjennomsnittsstørrelsen på startlånene fra 2006-2008 til 2009-2010 varierer 

ganske mye mellom de kommunene som er med i forsøket. Sju av de femten kommunene som 

er med i forsøket hadde større vekst i gjennomsnittslånet enn det landsgjennomsnittet på 5,9 

prosent var på. Like mange hadde lavere vekst. Vi registrerer denne forskjellen og vil ikke gå 

inn på om dette handler om ulikheter i prisutviklingen eller om det handler om de lokale 

boligpolitiske prioriteringene. Ulikheter i prisutviklingen kan handle om forskjeller mellom 

forsøksgruppen og andre kommuner og det kan handle om forskjeller internt mellom 

kommunene som deltok i forsøksgruppen. En av de femten kommunene som var med i 

forsøket er faktisk ikke rapportert å ha gitt noen startlån i de to forsøksårene 2009 og 2010. 

Disse opplysningene kan ikke tolkes som å være særlig informative når det gjelder hvorvidt 

forsøket har hatt noen effekt på størrelsen på de lånene som gis. 

 

Sammenligner man de to årene 2006 og 2007 med forsøksperioden fra 2009-2010 finner man 

at den samlede bruken av startlån utenfor forsøksgruppa steg med 55 prosent. Innen 

forsøksgruppa var denne veksten på 53 prosent. Det er imidlertid betydelig forskjell internt 

mellom dem som deltok i forsøksgruppa. Mange har hatt en betydelig vekst, mens andre har 

hatt en nedgang. Når vi sammenligner forsøkskommunene med resten av landet på den grove 

måten som det gjøres her må man huske at Husbanken har hatt et fokus på å være tydelig 

tilstede i Storbyområder med press på boligprisene i denne perioden. De kommunene som 

deltar i forsøket er stort sett små relativt perifere kommuner med et svakt lokalt boligmarked, 

se for eksempel Nygaard m. fl. (2009). 

 

Tap på startlån 
 

Nå (høsten 2011) er det rundt tre år siden vi opplevde den smått dramatiske sub-primekrisen. 

En viktig ingrediens (men langt fra hele historien) bak denne var stimulering av utlån til 

                                                 
10 Tar vi for eksempel gjennomsnittet av vekstratene i kommunene i forsøksgruppa har finner vi en vekstrate som 
er høyere enn veksten utenfor forsøksgruppa! 
 



hushold som var marginale i forhold til eieretablering.11 Målsetningen med denne politikken i 

USA var faktisk på mange måter sammenfallende med målsetningen med den norske 

ordningen med startlån: å bidra til at ikke skranker i kredittmarkedet skal hindre eieretablering 

for hushold som kan greie å betjene lån. Utformingen er på betydningsfulle måter annerledes, 

dette går vi ikke nærmere inn på her. Uansett; det er interessant å sette fokus på både tap og 

tapspotensiale i startlåneordningen. I dette notatet begrenser vi oss altså til å betrakte 

realiserte tap. 

 

I årene 2006-2010 var summen av nye utlånte startlånemidler på 20,7 milliarder norske 

kroner. Dette er naturligvis en viktig bakgrunnsinformasjon når vi beskriver de realiserte 

tapene. Gjennom perioden 2006-2010 har det videre vært en voksende trend i volumet i 

startlåneordningen. Dette illustreres i figur 2. 

 

Figur 2 – Startlån, utlån i millioner kroner etter år 
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11 En av komponentene i denne politikken bar det fargerike navnet. The American Dream Downpayment 
Program. For en kort omtale av denne med noen refleksjoner av relevansen av erfaringene fra USA i en norsk 
boligpolitisk sammenheng, se Aarland og Nordvik (2008). 
 



Figuren 2 viser volumet av nye startlån på årsbasis, målt i kroner. Vi har dessverre ikke 

tilgang på opplysninger om samlet utestående volum på startlån, og dets utvikling over tid. 

Det betyr at vi ikke har muligheten til å beregne tapsrater; verken totalt sett eller ulike 

årganger av startlån. Vi vil mot slutten av dette notatet vise hvordan ulike antakelser om 

lånevolum gir ulike anslag på tapsratene. 

 

Konsekvensene for kommunene av tap avhenger av hvordan et tap på deres hånd dekkes. 

Tapsfondene spiller en svært viktig rolle i så måte. Kommunene har hatt anledning til å 

avsette inntil 10 prosent av de midlene de får tildelt for videre tildeling av boligtilskudd til 

sine innbyggere, i et tapsfond. Konstaterte tap på utlånte startlån kan så dekkes inn over dette 

fondet. Det er imidlertid viktig å huske at tapsfondet ikke er noe som ligger helt på siden av 

kommunenes økonomiske virkelighet.  

 

Et tap som dekkes over tapsfondet svekker kommunenes boligsosiale handlefrihet. Trekkes et 

tap fra tapsfondet øker naturlig nok risikoen for at framtidige tap går ut over størrelsen på 

fondet. Om det er behov for å øke størrelsen på fondet må dette finansieres ved at midler som 

ellers kunne gått til svake hushold i kommunen, kanaliseres inn i tapsfondet. Tap som dekkes 

over tapsfondene svir nok mindre enn et tap som må dekkes over de løpende budsjettene – 

men, de svir de også. 

 

Tabell 2 – Tap på kommunenes hånd, noen nøkkeltall 

 

 
Antall 
tap 

Tap 
bokført, 
millioner 

Gj.sn 
tap 

Tapsfond 
årslutt, 

millioner
2004 95 13 132.437 338
2005 133 15 110.728 366
2006 116 11 97.992 362
2007 95 9 91.317 349
2008 105 9 88.728 344
2009 132 15 115.664 335
2010 127 17 132.957 331

 

Det hovedbildet som avsløres av tabell 2 er at det er ganske få tap. Gjennomsnittsstørrelsen på 

tapene ligger jo relativt høyt- Likevel er ikke tapene veldig store. Variasjonene fra år til år i 

perioden 2004 til 2010 er heller ikke spesielt markerte. En kan kanskje si at vi også ser en 

svak tendens til at antall tap og totale tap har hatt en stigende trend etter finanskrisen høsten 



2008. I forhold til både totale utlån og i forhold til f.eks. tapsfondene vil vi likevel si at nivået 

på tapene framstår som ganske så udramatisk for både kommune og Husbank. 

 

Kommunenes tapsfond 
 

Størrelsen på tapsfondene (aggregert over alle kommunene) nådde et maksimum i 2005 med 

366 millioner. Etter den tid har størrelsen sunket noe. I forhold til utlånene i 2010 utgjorde 

samlet tapsfond 6,1 prosent. De samlede tapene i 2010 utgjorde 5,1 prosent av de aggregerte 

tapsfondene. Sagt på en annen måte: tapsfondet utgjør nesten 20 år med tap på nivå med 

tapene i 2010. Det er nok gunstig å bygge opp fondene noe, men heller ikke dette ser ut som å 

være dramatisk. 

 

Her må det bemerkes at de fleste kommunene har bygd opp tapsfond som for øyeblikket er så 

store at Husbanken betrakter dem som å ha en tilstrekkelig størrelse. Retten til å sette av 

midler fra boligtilskuddet til tapsfond er derfor midlertidig suspendert i de fleste av landets 

kommuner. 

 

Tap også på Husbankens hånd 
 

De tapene vi har gått gjennom foran er de tapene som er rapportert på kommunens hånd. For 

det store flertallet av kommuner (dvs. alle kommunene unntatt de som deltar i det forsøket vi 

evaluerer effekten av i dette prosjektet) er det jo slik at kommunene dekker tap på inntil 25 

prosent av lånesaldoen. Tap ut over dette dekkes av staten v. Husbanken. Fra Husbanken har 

vi fått opplysninger om disse tapene. Av de data vi har fått tilgang på synes det som om det 

først er de siste årene at det har blitt noe særlig tap på Husbankens hånd. Dette kan handle om 

at registreringene har blitt bedre nylig eller, det kan også handle om at noen kommuner har 

ryddet opp i sine låneporteføljer. Selvfølgelig kan det også handle om at tapene faktisk har 

vokst. Gitt denne usikkerheten om data legger vi her derfor størst vekt på rapportene fra de to 

siste årene.  

 

Tapene på Husbankens hånd er registrert til å være hhv 3,4 og 4,5 millioner kroner i 2009 og i 

2010. Veksten kan synes å vokse i 2011. Det faller imidlertid utenfor dette prosjektet å gå inn 

i en nærmere analyse av dette. 



 

Tap på portefølje 
 

For årene 2009 og 2010 får vi altså et beregnet (realisert) tap på startlån på til sammen 18,4 og 

21,5 millioner kroner. Husbanken opplyser at samlet utlånte startlånemidler per 31.12 2010 

var på om lag 24,5 milliarder kroner. Denne summen av utestående startlån forventes å stige 

betydelig da strømmen av nye lån (målt i kroner) er atskillig sterkere enn det strømmen av 

nedbetalinger og innløsninger er. Kanskje det hadde vært hensiktsmessig å betrakte tapene på 

startlån også i sammenheng med den resterende mengden utestående etableringslån, dette har 

vi imidlertid ikke tilstrekkelige opplysninger om. 

 

Av den samlede porteføljen ved utgangen 2010 på 24,5 milliarder kroner utgjorde de samlede 

tapene altså 21,5 millioner kroner. Uttrykt på en annen måte tapene i startlåneordningen var i 

2010 nesten én promille av utlånene. I 2010 var tapene høyere enn det de har vært i noen av 

de foregående årene av startlånets levetid. Dette er et anslag på gjennomsnittstapet regnet over 

alle årganger av utlån. For enkelte årganger kan nok risikoen være høyere. Et stykke på vei 

handler dette om hvordan ulike årganger av startlån er lokalisert i forhold til syklene i 

boligmarkedet. 

 

Tap i forsøkskommunene 
 
En første observasjon vi gjør oss når vi betrakter tapene som forsøkskommunene har opplevd 

på sine startlån er at det ikke er snakk om kommuner som har vært eksponert for en spesielt 

høy risiko. Når vi summerer over alle forsøkskommunene finner vi 33 tapssaker i perioden fra 

2004-2010. Dette er 3,7 tapssaker totalt i landet i perioden. Tapene i forsøkskommunene var 

samlet sett på 2,37 millioner kroner (i gjennomsnitt blir dette 22.640 kroner per kommune per 

år). Det utgjør 2,7 prosent av tapene i norske kommuner gjennom perioden. Hele åtte av de 

femten kommunene som deltok i forsøket hadde ingen (realiserte) tap på sine startlån i det 

hele tatt gjennom perioden 2004-2010. Som vi har vært inne på både tidligere i dette notatet 

og i andre deler av rapporteringen fra prosjektet: kommunene som deltar i forsøket er jevnt 

over ganske små. Tap er også hendelser som inntreffer ganske sjelden og tallene vil derfor 

være veldig følsomme for tilfeldige variasjoner. Dette må en ta høyde for i tolkningene. 

 



I de oversiktene vi har fått fra Husbanken over tapssaker der tapet har oversteget 25 prosent 

av lånesaldoen og Husbanken dermed har gått inn og dekket en del, finner man faktisk ingen 

saker som involverer noen av de kommunene som deltar i forsøket. 

 

Innføring av forsøksordningen for alle kommunene 
 

Vi skal her illustrere hvordan tapene for både kommune og stat/Husbank ville ha vært om 

reglene fra forsøksordningen hadde blitt gjort gjeldende for alle utlån og for alle kommuner. 

Beregningene gjøres under en antakelse om at tapene ikke påvirkes av en endring i reglene for 

tapsdeling. Dette regner vi på et nivå, ikke som noen problematisk antakelse. Kommunene vil 

nok ha tilstrekkelige incitamenter til å holde tap på sin portefølje, på et så lavt nivå som 

mulig, selv ved en endring i hovedreglene for tapsdeling.  

 

Både en boligsosial omsorg for sine innbyggere og belastningen ved å bære halvparten av et 

tap gjør at kommunene vil gjøre en innsats for å unngå at tapssituasjon oppstår. Dette gjelder 

for begge regimene for tapsdeling. På den annen er det ikke usannsynlig at kommunene legger 

større vekt på boligsosiale hensyn og noe mindre vekt på risikominimering ved tildeling av 

lån – noe som igjen kan øke de totale tapene, om kommuner stilles overfor et 

tapsdelingsregime som de opplever som gunstigere. Det er jo også et av de viktigste målene 

med en mulig reform. 

 

For kommune totalt sett og for stat/Husbank blir regnestykket ganske enkelt. Under dagens 

regler bar kommunene et tap på 17 millioner i 2010, mens Husbanken bar 4,5 millioner. Ved 

lik tapsdeling ville kommunenes tap blitt redusert med 6,25 millioner kroner, mens 

Husbankens tap hadde blitt økt med samme beløp. Den tilsvarende overføringen ville ha blitt 

5,8 millioner om prinsippet om lik tapsdeling fra første krone hadde blitt anvendt på de tapene 

som ble realiserte i 2009. Vi går her ikke inn på noen analyse av fordelingen av byrder og 

gevinster internt i gruppen av kommuner. 

 

Merk at vi ved beregningene her har anvendt de alternative reglene for tapsdeling på alle 

årgangene av lån. Under forsøksordningen gjaldt de nye reglene kun for lån gitt i 

forsøksperioden – ikke for alle lån som ender som tapssaker i forsøksperioden. 

 



Sluttord 
 

Et av de viktigste trekkene som er avslørt i beskrivelsene i dette notatet er at tap på startlån i 

Norge ikke har vært noen problem av betydning. Det gjelder både for tap på kommunenes og 

på Husbankens hånd, og det gjelder for kommunene i og utenfor gruppen som deltar i 

forsøket med endrete regler for tapsdeling. Med tanke på at startlånene er ment å hjelpe 

marginale hushold til eieretablering kan man så absolutt stille spørsmål om hvorvidt tapene 

faktisk er for små. Er for mange kommuner for lite villige til å ta risiko for å oppnå mye på 

feltet eieretablering for svakstilte hushold. Forsøket med endrete regler for tapsdeling kan 

kanskje tolkes som et svar på en slik spørrende holdning. 

 

I denne sammenhengen er det også absolutt verdt å minne om at finansiell risiko for 

kommuner og for Husbanken ikke er det eneste relevante risikoaspektet. Ut fra en boligsosial 

synsvinkel er det jo svært viktig at man ikke tildeler startlån som på litt lengre sikt skaper 

problemer for hushold som i utgangspunktet kanskje hadde en svak og sårbar situasjon. Slike 

problemer kan komme i form av finansielt tap husholdet drar med seg videre, uønskede 

flyttinger og også den følelsen av nederlag og håpløshet som kan bli skapt om man ikke greier 

å beholde en eid bolig en har kjøpt. 

 

Bildet er ikke helt entydig, men det kan synes som det er en svakt stigende trend i tap på 

startlån når en kun betrakter det historiske bildet. Samtidig er det en del usikkerhet i hvordan 

boligprisene utvikler seg over de neste to til tre år. En usikkerhet i den aggregerte 

boligprisindeksen vil sannsynligvis gå sammen med en enda større volatilitet og usikkerhet i 

de enkelte segmentene (både lokalt og i forhold til kvalitetssegmenter) av boligmarkedet. I en 

slik situasjon kan det være hensiktsmessig å utvikle et analytisk apparat som kan brukes til å 

predikere og analysere hvordan tapspotensialet i en portefølje med startlån utvikler seg. 

Forslagene fra NOU 15:2011 om å videreutvikle en eierskapspolitikk for svakstilte hushold 

kan også gjøre et slikt verktøy nyttig. 

 

Litteratur 
 

Econ Pöyry (2009), God praksis med startlån, Econ-rapport 2009-106 

 



NOU (2011), Rom for alle, NOU 15:2011 

 

Nygaard, V, I Lie og S Karlstad (2010), En analyse av små, usikre eller stagnerende 

boligmarkeder, Norut Rapport 2010:13 

 

Sørvoll, Jardar (2011), Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010, NOVA Rapport 16/11 

 

Aarland, K og V. Nordvik (2008), Boligeie blant husholdninger med lave inntekter, NOVA 

Rapport 15/08 

 

Øistensen, B (1999), God bruk av etableringslån, Prosjektrapport 254 Norges byggforsknings-

institutt 



Forsøk med endrede regler for tapsdeling – 
kommunenes erfaringer 

 

Margaret Ford og Viggo Nordvik 
 

 

Hovedinnretningen av vår evaluering av effekten av forsøket med endrede regler for deling av 

tap på startlån mellom Husbanken og kommuner er at vi beskriver og analyserer statistiske 

data over den faktiske bruken av startlån i forsøks- og i andre kommuner. I tillegg til dette 

ønsket vi å få noe mer innsikt og vurderinger fra dem som faktisk jobber med startlån i sin 

hverdag. Vi har derfor gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til kommunene som deltar i 

forsøksordningen. Intensjonen med denne delen av evalueringen var å få vite om 

kommunenes vurderinger av forsøksordningen, deres kunnskap om ordningen, om de 

vurderer at de har endret sin utlånspraksis etter at forsøksordningen ble iverksatt og hvordan 

denne endringen arter seg.   

 

I dette notatet rapporterer og kommenterer vi ganske kort resultatene fra denne spørreskjema-

undersøkelsen. 

Undersøkelsen og responsen på den 
 

Et relativt kortfattet spørreskjema ble sendt til saksbehandlere i de 15 forsøkskommunene. I 

alt 13 kommuner besvarte spørreskjemaet. I de to kommunene som vi ikke fikk respons fra, 

var det kun en ansatt som jobbet med startlån, som enten ikke var tilgjengelig eller på ferie. At 

så mange (egentlig alle som var tilgjengelige!) svarte på vår undersøkelse setter vi stor pris 

på. Kanskje vi også kan tolke dette som at det finnes en interesse og at engasjement for 

forhold knyttet til kommunenes tap på startlån. 

 

Vi fikk svar fra kommunene i alle Husbank-regionene: alle 3 i region Øst, 3 av 4 i region Sør, 

1 av 1 i regionene Vest og Midt-Norge, 2 av 3 i region Bodø og alle 3 i region Hammerfest. 

To av respondentene våre hadde blitt ansatt i kommunen etter innføringen av forsøks-

ordningen, de hadde ikke kjennskap til at kommunen var med i en forsøksordning. De har der-

for ikke besvart de spørsmålene i spørreskjemaet som handler om tilpasningen til de endrede 

betingelsene ved oppstarten av forsøket.  Vi har imidlertid snakket over telefon med 1 saks-



behandler i hver av disse regionene, slik at vi likevel har noe mer informasjon fra kommuner i 

disse regionene.     

 

En spørreskjemaundersøkelse til 15 respondenter kan håndteres på en helt annen måte enn en 

undersøkelse til 1.500 respondenter. Respondentene kan ringe oss om det er noe de lurer på 

og vi kan gjennomføre purringer uten at det krever for mye tid og ressurser. Dette er nok også 

en av årsakene til den høye responsraten. Vi vil peke på en annen mulighet dette designet har 

gitt oss: Gjennom spørsmål og purringer har vi åpnet opp for en samtale med respondentene, 

informasjon vi har fått inn gjennom dette bruker vi i beskrivelsene og kommentarene i resten 

av notatet. 

 

Organiseringen av saksbehandlingen av startlån 
 
Behandlingen av startlån organiseres ulikt i forsøkskommunene. I noen kommuner behandles 

søknader om startlån av ansatte plassert i den kommunale administrasjonen, mens det i 6 

kommuner er ansatte tilknyttet NAV som har saksbehandlingen. 

 

Et spørsmål om antall ansatte i kommunen som behandler søknader om startlån, ble lagt til 

ved etterutsendelse av spørreskjemaet, slik at vi i tre av kommunene ikke har opplysninger om 

antall personer som arbeider med å vurdere søknadene. I 5 av kommunene er det kun 1 person 

som jobber med startlån, mens det i 5 kommuner er 2 personer som jobber med startlån. Det 

at det er flere enn 1 person som jobber med startlån betyr ikke at det er fulle stillingshjemler. 

En kommune oppgir at det er 2 saksbehandlere, mens en tredje person - i overordnet stilling - 

sitter med fullmaktene og tar de vanskelige sakene. Den siste kommunen oppgir at de har et 

boligutvalg på fire personer som behandler søknadene om startlån. Her må en huske at 

forsøksgruppen består av små og noen mellomstore kommuner. 

 

Med unntak av 1 kommune, den med boligutvalg, jobbet alle respondentene også med 

boligtilskudd. I ti kommuner hadde respondenten også oppgaver knyttet til bostøtte. I en 

kommune hadde respondenten også oppgaver forbundet med kommunale leieboliger.  

Når det gjelder hvilke andre boligssosiale oppgaver respondentene hadde, svarte kun 1 

kommune at vedkommende ikke hadde andre boligsosiale oppgaver enn startlån. Alle de 

øvrige jobbet også med boligtilskudd og 10 oppgav at de også jobbet med bostøtte. To 



saksbehandlere jobbet med kommunale leieboliger, for øvrig var det ingen av respondentene 

som oppgav andre boligsosiale oppgaver. Fra andre undersøkelser vi har gjort vil vi stille 

spørsmål ved om det ikke hadde vært hensiktsmessig med nærmere bånd mellom arbeidet 

med startlån og drift og tildeling av kommunale boliger. Ofte kan det jo være sammenfallende 

målgrupper det er snakk om, eller i alle fall at det er delvis overlappende målgrupper. 

 

Kunnskap om ordningen 
 
Kunnskapen om forsøksordningen har sammenheng med hvor lenge respondentene har 

arbeidet med startlån. I 8 kommuner kjente respondenten til forsøksordningen med lik 

tapsdeling. Alle disse respondentene hadde jobbet med startlån også i en periode før forsøks-

ordningen ble innført. Flere hadde mangeårig erfaring før forsøksordningen ble igangsatt. 

Tilsvarende var det ingen av de fem respondentene som begynte å jobbe med startlån etter 

innføringen av forsøksordningen (inkludert en saksbehandler som begynte 15. desember 

2008) som kjente til forsøksordningen12.  

 

I forbindelse med oppfølging av spørreskjemaene har vi snakket med noen saksbehandlere på 

feltet. Av dem som ikke kjente til forsøksordningen antok en at ordningen antagelig ikke ble 

ansett som viktig, siden vedkommende ikke var blitt informert om den av sin forgjenger da 

vedkommende begynte med startlån. Personen hadde lest seg opp på forsøksordningen etter at 

vedkommende mottok spørreskjemaet og trodde ikke den ville bety noe særlig fordi de var en 

liten kommune. Vedkommende kjente kun til ett tilfelle av tap og da var det ikke snakk om 

mye penger. En annen som fulgte Husbankens opplæring var blitt overrasket over at de ikke 

hadde 75/25 % tapsdeling; noe som både hun og hennes kollega hadde lært i Husbankens 

opplæringsopplegg.  

 

Informasjon om forsøksordningen 
 
Syv av de åtte respondentene som kjente til forsøksordningen hadde fått formell informasjon 

om forsøksordningen fra overordnede gjennom informasjonsmøter, rundskriv eller lignende. 

                                                 
12 For mange av dem betyr nok dette at de kjenner til det regimet for tapsdeling som kommunen faktisk står 
overfor – men, de vet ikke at dette er en forsøksordning. 
 



En oppgav at de også hadde snakket om ordningen uformelt på arbeidsplassen. En svarte at 

vedkommende ikke hadde fått informasjon på en slik måte.   

 

En av respondentene oppgav at de hadde hatt formelle diskusjoner om implikasjonene av 

ordningen, mens til sammen seks respondenter oppgav at de hadde diskutert implikasjoner, 

men bare på en noe uformell måte. Dette kan handle om kommunikasjons- og arbeidsformer i 

små kommuner. Informasjon og policy utviklingen i små kommuner skjer kanskje for en stor 

del i grenseflatene mellom politisk og administrativt nivå og mellom det formelle og 

uformelle nivået. Ja, det kan jo også hende at en slik flytende overgang mellom formell og 

uformell policy-utforming rett og slett er en effektiv arbeidsmåte. 

 

En kommune svarte at det var kommet nye retningslinjer fra politisk ledelse som følge av 

forsøksordningen, mens ingen svarte at det var kommet nye retningslinjer fra ledelsen på 

boligkontoret som følge av ordningen. Med hensyn til sistnevnte er det en mulighet for denne 

responsen skyldes at vurderingen av startlån ikke sorterer under et boligkontor. Mange 

kommuner har jo også organisert hele eller deler av sitt boligsosiale arbeid uten et 

boligkontor. 

 

Har forsøksordningen påvirket arbeidet med startlån 
 
På spørreskjemaene var det kun en som svarte at forsøksordningen hadde påvirket 

vedkommendes vurdering av risikoen for tap på startlånet. Vedkommende svarte at topplån 

ble prioritert mer. Ingen kommuner oppgav at de prioriterte noen grupper lavere etter 

innføringen av lik tapsdeling. Videre var det kun 1 kommune som svarte at vedkommende 

trodde at forsøksordningen ville før til tettere oppfølging av låntakerne og mindre realiserte 

tap enn før. 

 

Det var ingen kommuner som oppgav på spørreskjemaet at forsøksordningen hadde endret i 

tre kommuner i tre kommuner i tre kommuner i tre kommuner deres prioriteringer av visse 

grupper eller påvirket deres vurderinger av andrehåndsmarkedet for boliger og lignende. En 

kommune opplyste at grunnen til at forsøkeordningen ikke påvirket deres vurderinger var at 

de lenge før innføringen av ordningen hadde bestemt at startlån skulle være et lavterskel-

tilbud i deres kommune.  De hadde tatt risiko også før innføringen av forsøksordningen.  



Respondenten var opptatt av å formidle at de opplevde ordningen som en god ordning selv om 

svarene på spørsmålene kan tolkes som at ordningen ikke påvirker deres vurderinger eller 

risikovillighet. De har lite tap i kommunen. De begrunner dette med at kommunen er opptatt 

av at folk skal ha varige boliger og at de legger opp til at folk skal greie det: ” Vi er ikke 

interessert i å påføre folk nye nederlag ved at de må gå fra boligen.” Risiko handler for altså 

ikke bare om kommunefinansiell risiko, men også om risikoen hos lånetakerne som et viktig 

aspekt i sitt boligsosiale arbeid. I den kommunen gir de folk for eksempel betalingsutsettelse 

eller avdragsfrihet i en vanskelig periode. De søker gode løsninger, for at folk skal ha noe å 

falle tilbake på.  

 

I kommunen hvor respondenten som gikk på kurs hos husbanken, men som ikke visste at 

vedkommende var med i forsøksordningen, tror ikke kunnskapen om av risikoen ikke er 

75/25 % men 50 /50 % vil bety så mye. Deeres utgangspunkt er vurderingen av om de tror 

søkeren kan betale. De benytter husbankens kalkulator mht vurderingen av søkers betalings-

evne. De samarbeider med bankene. Kommunen gir lån til dem banken ikke fullfinansierer 

eller ikke gir lån til pga betalingsanmerkninger. Banken har bankfinansielle kunnskap, som de 

i kommunen ikke har og banken følger opp personene. Vedkommende bemerket at hun ikke 

visste om mislighold av startlån i sin kommune. Der merket de en økt pågang av folk som 

trengte refinansiering for å beholde bolig. Og at de fra i fjor også har hatt saker hvor de 

innvilger lån til kjøp av bolig og refinansiering av gjeld. Hos dem er det særlig unge som 

kommer tilbake til hjemkommunen etter å ha bodd dyrt andre steder. De ønsker å kjøpe bolig 

men har gammel gjeld, så selv om det ikke er programfestet blir det boligsosialt arbeid. 

I en annen kommune hvor saksbehandleren ikke viste om forsøksordningen før undersøkelsen 

trodde ikke de hadde noe særlig tap i deres kommune.  De har merket en økning fra ca. 4- 6 

søknader i måneden, særlig fra økonomisk vanskeligstilte som trenger topplån. Hun tror at 

ordningen vil ha en sterkere effekt nå som hun vet om den; det blir lettere for folk å få lån når 

risikoen blir mindre.  

 

I samtalene vi underveis har hatt med saksbehandlerne var det flere som kom inn på at økning 

i søkere hadde sammenheng med at bankene informerte / henviste søkere til kommunen. Noen 

sa videre at de vurderte å informere bedre om mulighetene for startlån til kommunens 

innbyggere. Generell informasjon kan være hensiktsmessig her, i enda større grad kan 

informasjon spesielt rettet mot søkere til kommunale boliger og kommunale leietakere være 

hensiktsmessig.  



 

Oppsummerende kommentarer 
 

Vår spørreundersøkelse viser at det finnes kunnskap om forsøksordningen i kommunene. Det 

synes videre som om forsøksordningen kun i liten grad har nedfelt seg i et skift, eller 

endringer, i den eksplisitt formulerte policyen knyttet til tildeling av startlån. Det synes for 

eksempel ikke som at det har kommet sentrale pålegg eller nye regler og retningslinjer til 

saksbehandlere. 

 

Kommunenes praktiske policy handler ikke bare om nedskrevne regler og retningslinjer. En 

kunnskap om hvordan konsekvensen av de valg som gjøres kan ha betydelig innvirkning på 

alle de små beslutninger som tas. Undersøkelsen viste jo at det finnes en kunnskaps om de nye 

reglene for tapsdeling (i forsøket) og at det var en del av bakgrunnskunnskapen for det daglige 

arbeidet med startlån. Eksempelvis var det jo en av våre informanter som sa at: Nå når jeg vet 

om det vil det nok påvirke beslutningene jeg tar. Således ser vi ingen inkonsistens mellom det 

faktum at våre respondenter ikke kan peke på konkrete endringer de har gjort i sitt arbeid med 

startlån som følge av at de deltar i forsøket, og det at vi i de statistiske undersøkelsene finner 

klare indikasjoner på større bruk av startlån og at startlånene i forsøkskommunene i større 

grad går til viktige målgrupper. 

 



Vedlegg 1: Spørreskjema til saksbehandlere på startlån i 
forsøkskommuner 
 

Denne spørreundersøkelsen gjennomføres som et ledd i en evaluering av forsøksordningen fra 

2009 med lik tapsdeling mellom stat og kommune for startlånet. Vi håper at du kan ta deg tid 

til å svare på våre spørsmål. 

 

1. Hvor mange personer er det totalt som behandler søknader om startlån i din 

kommune? 

              (antall personer) 

 

2. Hvor lenge har du arbeidet med behandling av søknader om startlån? 

 

       Siden                  (år) 

 

      3. Har du i tillegg andre arbeidsoppgaver på det boligsosiale feltet (flere kryss mulig)? 

  Nei        

  Ja, boligtilskudd      

  Ja, bostøtte       

  Ja, kommunal leiebolig     

  Ja, booppfølgingstjenester     

Ja, andre boligsosiale oppgaver (spesifiser under)  

 

 

4. Kjenner du til forsøksordningen med lik tapsdeling mellom stat og kommune for 

startlånet som ble innført i din kommune i 2009? 

 

  Ja    

  Nei   (trenger ikke besvare de resterende spørsmålene) 

 

      



 

 

 

5. Har du som saksbehandler for startlånet blitt informert av din overordnede om 

nevnte forsøksordning, enten formelt eller uformelt? 

 

  Ja, formell informasjon (informasjonsmøte, rundskriv e.l.)   

  Ja, uformell informasjon (lunsjprat etc.)     

  Nei          

 

6. Har nevnte forsøksordning og dens implikasjoner blitt diskutert internt på 

boligkontoret, enten formelt eller uformelt? 

 

  Ja, formell diskusjon (informasjonsmøte e.l.)   

  Ja, uformell diskusjon (lunsjprat etc.)    

  Nei         

 

7. Har det i din kommune kommet nye retningslinjer fra den politiske ledelsen for 

vurderingen av lånesøknadene som følge av nevnte forsøksordningen med lik 

tapsdeling på startlånene? 

 

  Ja  

  Nei  

 

8. Har det i din kommune kommet nye retningslinjer fra ledelsen på boligkontoret for 

vurderingen av lånesøknadene som følge av nevnte forsøksordningen med lik 

tapsdeling på startlånene? 

 

  Ja  

  Nei  

 

 

9. Har innføringen av nevnte forsøksordning påvirket din vurdering av risiko for tap på 

startlånet? 



 

  Ja  (spesifiser under) 

  Nei  

 

Hvis ja, på hvilken måte (flere kryss mulig): 

  Toppfinansieringslån prioriteres mer      

  Fullfinansieringslån prioriteres mer      

  Vi finansierer dyrere boliger enn før      

  Vi finansierer rimeligere boliger enn før     

  Nybygging prioriteres mer       

  Kjøp av brukt bolig prioriteres mer      

  Legger mer vekt på søkers økonomiske evne til å betjene lån  

  Legger mindre vekt på søkers økonomiske evne til å betjene lån  

  De ulike gruppene av søkere prioriteres annerledes    

   Disse gruppene prioriteres høyere nå enn før 2009: 

  

  

    

Disse gruppene prioriteres lavere nå enn før 2009: 

  

   

 

  Legger større vekt på annenhånds markedsverdi for boligen  

  Legger mindre vekt på annenhånds markedsverdi for boligen  

  

  

10. Vurderer du at innføringen av nevnte forsøksordning har påvirket eller vil påvirke 

kommunens oppfølging av mottakere av startlånet? 

 

   Ja         (spesifiser) 

    a. Trolig mer/tettere oppfølging enn før  

    b. Trolig mindre oppfølging enn før   

   Nei       

   Vet ikke  

      

      



 

 

11. Vurderer du at innføringen av nevnte forsøksordning har påvirket eller vil påvirke 

kommunens samlede omfang av realiserte tap på startlånet? 

 

   Ja         (spesifiser) 

    a. Trolig større kommunale tap enn før  

    b. Trolig mindre kommunale tap enn før  

   Nei       

   Vet ikke  

 

 


