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Sammendrag og konklusjoner
Resymé

Brukenav startlånsordningenhar øktde senereårenesamtidigsombankenesboliglånspraksis
er strammettil. Dettekanha ført til at nyegrupperhar søkttil startlånsordningen,menvi finner
ikke klare indikasjoner på at bruken av startlånsordningenhar endret seg som følge av
innstramningi bankene.Situasjoneni økonomiengjør nå at Finanstilsynetarbeider for å
redusereveksteni boligpriseneog husholdningenesgjeld. Veksteni bruk av startlån trekker i
motsattretning, mendet er høystusikkerthvor sterk effektenav startlånsordningenhar. Hvis
manstrammerinn kravenefor å tildele startlån, vil manredusereoppnåelsenav boligsosiale
mål. Det er ikke grunnlag for å tallfeste samfunnsøkonomisknytte eller kostnader ved
startlånsordningen, og heller ikke for vurdere om egenkapitalkravfor startlån vil være
samfunnsøkonomisklønnsomt.

Bakgrunn

Formåletmedstartlånsordningener å hjelpeførstegangsetablerereog vanskeligstiltetil å kjøpe
ogholdepåsin egenbolig. Ordningener ment for demsomellersikke ville fått boliglåni bank.
Bruken av ordningenhar vokst sterkt de senereårene.Samtidig uttrykker NorgesBank og
Finanstilsyneten viss bekymringover nivåetpå og veksteni boligpriseneog husholdningenes
gjeld. Finanstilsynetutformeti mars2010retningslinjersomsiktet mot å få bankerog andre
finansinstitusjonertil å strammeinn kravenefor å få boliglån. Startlånsordningenkan sies å
undergraveFinanstilsynetstiltak for å strammeinn bankenesboliglånspraksis.I desember 2011
kom Finanstilsynetmednye retningslinjer.Dissevil ogsåkunnerammebrukenav startlån,gitt
at startlånkombineresmed banklånved kjøp av bolig. Det er imidlertid uklart hvor sterke
virkningerretningslinjenevil få.

Problemstilling

Utredningenomhandlernytte og kostnaderved startlånsordningensamt konsekvensenefor
startlånsordningenav retningslinjersom Finanstilsynethar utformet for finansinstitusjonenes
boliglånspraksis.Oppdragetomfatterogsåfølgendespørsmål:.

• Hardensterkeveksteni startlånbidratttil å økepresseti boligmarkedet?
• Representerermulighetenfor å få 100pst.lånefinansieringgjennomstartlån enenkel

måteå omgåFinanstilsynetsretningslinjer?
• Bidrarøktbrukav startlåntil å økebelåningsgraden,noesomkanbli enutfordring

dersomboligprisenefaller, arbeidsledighetenøkereller rentenstiger?
• Hvaerdesamfunnsøkonomiskekonsekvensenevedå kreve15prosentegenkapital

ogsåvedkjøp somerdelvisfinansiertmedstartlån?

Analysen er basertpå Husbankensregister over søknaderom og tildeling av startlån, en
spørreundersøkelsemot saksbehandlernefor startlånsordningenogeksisterendelitteratur.

Bruken av startlån

Vi har settpå om brukenav startlånsordningenhar endretsegde senereårene,og særligom
ordningeni størreutstrekningblir brukt av personeruten ”særskiltebehov” og personermed
relativthøyeinntekter.

I perioden2005-11 har det vært en tendenstil at en størreandel av startlåneneer gått til
førstegangsetableringog mindre til reetablering. Andelenvanskeligstilteblant låntakernehar
sunketfra 32 til 25 prosent.Gjennomsnittsinntektentil demsomhar fått startlånhar økt over
tid, men inntil 2011 var ikke veksten sterkereenn i resten av befolkningen. I 2011 har
inntektsnivåetfor nye startlånsbrukereligget betydelighøyereenn i 2010,men innrapporterte
datafor 2011er langtfra komplett,ogmanmåderfortolke endringerfra 2010medforsiktighet.



- Proba samfunnsanalyse-
Virkningerav startlån

2

Om lag halvpartenav startlånsbrukernebor i privat leid bolig når de får lånet,mens om lag en
av fire bor i selveidbolig. 7 prosentav brukernebor i kommunalteid utleiebolig når de får
lånet.Disseandelenvarganskestabilei 2005-10.

Det har værten svak tendenstil at en økendeandelav lånenegis i sentralestrøk.Det var en
sterk veksti Oslosandelfra 2009til -10.

Startlånenesandelav kjøpesummenfor boligeneharsunketnoeover tid. Endringenskjeddefra
2008til -09.Ellersharandelenværtstabil.Andelenbanklånav kjøpesummenharvariertendel
fra år til år,menmeden stigendetendens.I 2010utgjordestartlånog banklånhenholdsvis46 og
47 prosentav samletfinansieringi de aktuellekjøpene.Egenkapitalandelenhar ligget ganske
stabiltpå3-4 prosent,mens”annenfinansiering”harvariertbetydeliglangsenfallendetrend.

Gjennomsnittsstørrelsenpåboligenesomer kjøpt medstartlånharvariertendel overtid. De to
sisteårenehargjennomsnittsstørrelsenøkt litt. Våredatafor kjøpesuminkludererikke andelav
fellesgjeldi borettslag,o.l. Vi har settpå hvordan gjennomsnittligkjøpesumfor boligenehar
utviklet seg sammenlignetmed boligprisene i Norge totalt. Dette kan indikere noe om
standardenpåboligenesomer kjøpt medstartlånharstegeteller sunket.Konklusjonener at det
serut til at standardenstegi perioden2005-09,menfalt betydeligi 2010.

Nytten av startlån

Startlån er en ordning som skal hjelpe personersom har vanskelig for å etablereseg på
boligmarkedeteller åholdepådenboligendeeier.Ordningenharhovedsakeligto målgrupper:

• Vanskeligstilte
• Førstegangsetablere

Den boligsosialepolitikken byggerpå at en god bolig er viktig for mestringog livskvalitet. I
Norge eier de fleste sin egen bolig. Skattesystemetfavoriserer eierskapframfor leie, og
eierskap har også utviklet seg til en norm slik at de fleste forventer å bli eiere.
Startlånsordningenskalhjelpedemsomikke får lån fra ordinærefinansinstitusjoner.

Startlånkandelssespåsomet fordelingspolitisktiltak og kandelsbegrunnes i at boforholdkan
ha indirekte virkninger for livskvalitet og mestring.I følge NOU 2011:15tyder blant annet
rapporteringfra kommunenepå ”at mangeav dem som etablerersegi egenbolig klarer seg
bedreenn dem som leier kommunalbolig. Trygghet og forutsigbarheti boforholdet legger
grunnlagfor å fungerebedrepåandrearenaer.”

Det er en rekkeeksemplerpå at startlånkan bidra positivt. For økonomiskvanskeligstiltekan
detå eieegenbolig gi entryggererammerundt livenede lever. Det kanigjen bidratil redusert
behovfor støtteog bistandfra detoffentlig, bedreoppvekstsvilkår for egnebarnog leggebedre
til rettefor aktivitet (arbeid/utdanning). I enskilsmisseeller for familier medbehovfor tilpasset
bolig på grunnav funksjonshemmingeller sykdom,kan startlånbrukestil å kjøpeut familie-
medlemmerog/ellertil åoppgradere/tilretteleggeeksisterendebolig.

Selvom det fra kommune-Norgerapporteresom enrekkeenkelteksemplerderstartlånharhatt
stor nytte finnes det – så vidt vi kjennertil – ingen empiri som på et aggregertnivå
dokumentererde indirekte virkninger av eierskaptil egenbolig når det gjelder mestringog
livskvalitet. Det er ogsåverdt å merke seg at en offensiv bruk av startlånkan ha negative
konsekvenserhvis debrukespå”feil” mottakere.Hva somer nettoeffektenav overnevnteutfall
knytterdetsegdermedstorusikkerhettil.

Det ergrunntil å antaat densamledenyttenav startlåni forhold til devanskeligstiltei storgrad
avhengerav praksishosdenenkeltekommuneog denenkeltesaksbehandler.Vi tenkerherbåde
på vurderingenesomgjøresi forkant av et startlånog oppfølgingenetterat vedkommendehar
fått et lån. Her er det i dag svært ulik praksis mellom kommunene.Ved god praksis av
saksbehandlerer det grunn til å forventeat negativeutfall kan minimeres.God siling og
oppfølgingav mottakerekanbåderedusereantall inkassosakertotalt settog eventuellenegative
konsekvenserfor de berørte. Ved dårlig praksiskan imidlertid startlångjøre situasjonen enda
vanskeligere.
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Kostnader

Startlånsordningeninnebærerenvisssubsidieringav boliger.Vanligvis vil ensubsidieringgi et
samfunnsøkonomisktap, gitt at ikke det som subsidieresgir positive indirekte virkninger.
Startlånsordningenog den boligsosiale politikken for øvrig byggerpå en forutsetningom at
subsidienekanbegrunnespådennemåten.

Startlånsordningenkanogsåpåføreøkonomienkostnaderknyttet til svakerefinansiellstabilitet.
I Norgeharhusholdingenesgjeld og boligprisenevokstmye desenereårene.Gjeldenhar i den
senere tid vokst sterkest i husholdningsgruppermed svak gjeldsbetjeningsevne.Denne
utviklingenøkerrisikoenfor et tilbakeslagi form av fall i boligpriseneog at husholdningenemå
strammeinn forbruket for å tilpassesin samledeformuesposisjon.Startlånsordningenbidrar i
dagtil økedisserisikoer.

Grunnlagetfor å tallfestekostnadeneknytte til økt makroøkonomisksårbarheter svakt.Det er
godt dokumentertat finansielle kriser vanligvis påfører samfunnsøkonomienmeget store
kostnaderog at manvanligvissersterkveksti kredittvolumogboligpriserfør enslik krise,men
grunnlagetfor tallfeste startlånsordningensbidrag til sannsynlighetenfor og styrken i en
nedgangsperiodeer tynt. Finanstilsynetargumentererfor øvrig heller ikke for at det er fare for
krise, bare at det kan oppståsituasjonermed redusertforbruk utløst av fall i boligprisene
og/elleruventetveksti rentenivået.

Det finnes modellersom viser hvordankredittvekstog boligprisvekstkan forsterkehverandre
gjensidig.Ekstra kredittvekstkan gi betydelig boligprisvekstover en lengre periode.Det er
betydelig usikkerhet om styrken i slike samspill. Videre har enkelte forskere pekt på at
førstegangsetablering– som typisk skjer i relativt billige boliger – kan utløse en slags
kjedereaksjonavprisveksttil segmentermeddyrereboliger.

Virkninger av retningslinjer for bankenes boliglånspraksis

Finanstilsynetvedtok i mars 2010 retningslinjer som tilsa at banker og andre ordinære
finansinstitusjonernormalt ikke skulle gi lån utover90 prosentav boligensverdi. Man kunne
forventeat en innstramningi bankenesutlånspraksisville gi øktetterspørseletterstartlån,ogda
fra gruppersomtidligereville fått lån i bank.

I spørreundersøkelsenvi gjennomførte mot saksbehandlerefor startlåni kommunene,svarte
overhalvpartenat retningslinjenehaddegitt økt etterspørseletterstartlånsiden2009,og om lag
3 av 4 svarteat bankenesutlånspraksishaddetrukket i sammeretning.

Vi har også analysertHusbankensregister over startlånssakerfor å se etter effekten av
retningslinjenefra Finanstilsynet.Enkeltetegntyderpåat etterspørselenetterstartlånharendret
segi denretningenmankunneforvente,menikke alle indikatorerpekeri denretningen,og de
eventuelleeffekteneserut til å værerelativt svake.Analysenevårehemmesav at kommunenes
rapporteringomstartlånssakeri 2011er langtfra komplett.

Virkninger av egenkapitalkrav på 15 prosent for startlån

I desember2011kom det nye retningslinjer for bankenesboliglånspraksis.Retningslinjenesa
bl.a. at bankenenormalt ikke skulle delta i finansieringenhvis densamledelånefinansieringen
oversteg85prosentav boligensverdi.Detteinnebærerat bankenenormaltikke lengerkanbidra
til finansieringen av boliger med toppfinansieringfra startlånsordningenhvis den samlede
lånefinansieringenoverstigergrensen.Det er på vissevilkår (jf. retningslinjenespkt. 4) åpnet
for å gåutovergrensenpå85 prosent,og deter uklart hvor sterkevirkninger retningslinjenefår
for bankenesdeltagelsei samfinansieringmedstartlån.

Barei 6 prosentav tildelingeneav startlåni 2010og -11 utgjordeegenkapitalenover15 prosent
av samletfinansiering.Forskningomkring startlånsordningentyder imidlertid på at mangeav
dem som søkerstartlånhar alternativefinansieringskilder.For eksempelvar det om lag 20
prosentav dem som i 2006 fikk avslagpå søknadom startlånfordi de haddeutilstrekkelig
gjeldsbetjeningsevnesomvarselveiereinnenutgangenav2008. Likevel kandetneppeværetvil
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om at enstordel av demsomellersville fått startlånsomikke vil klareå mobilisere15 prosent
egenkapital.

Innføring av et egenkapitalkravpå 15 prosentogsåved finansieringmed startlånvil derfor
reduseremålgruppenskjøp av bolig, og vil dermedgi redusertboligpolitisk måloppnåelse.Det
er ikke grunnlagfor å tallfesteeffekterpåsamfunnsøkonomisknytte.

En sterk reduksjon i bruk av startlån og en tilsvarendereduksjon i overgangfra leie- til
eiermarkedet,vil over tid gi et sterktskift i etterspørselenetterutleieboliger.Hvis for eksempel
60 prosentav deleietakernesomharfått startlånsiden2004haddeforblitt leietakere,ville dette
økt antall leietakerei Norgemed7 prosent.Det er vanskeligå si hvordandettehaddepåvirket
prisenei leie- og eiermarkedet.

Leiemarkedeter tynt i mangeområder.Sterkt økt etterspørseletter leieobjekterkunneha gitt
økteutgifter til bostøtteog øktekostnaderfor gjennomføringavandreboligsosialetiltak.

Kommunene og Husbankenkan møte innstramningi bankenesutlånspraksisgjennomå øke
tildeling av boligtilskudd slik at tilskuddene brukes for å oppfylle egenkapitalkravet.
Kontrollproblemenevedenetableringav enslik ordningi storskalaer trolig uoverstigelige.

Et annetalternativer å omgåendringeri bankenespraksisvedå gåover til fullfinansieringved
hjelpav startlån.Det er vanskeligå seat kombinasjonenav å strammeinn overforbankeneog å
øke statensutlånsvirksomheti sum gir bedremåloppnåelse knyttet til finansiell stabilitet og
boligsosialpolitikk.

Andre mulige endringer i startlånsordningen

Vi drøfter om det er mulig å bedreden samledemåloppnåelsenved å bevaremestmulig av
nyttevirkningeneav startlånsordningen,mensamtidigredusere kostnadeneknyttet til risiko for
makroøkonomiskeustabilitet.

Kostnadeneved startlånsordningener høyenår boligpriseneog husholdningenesgjeld ligger
høyt og stiger.I andresituasjonerinnebærerikke startlånsordningennoenkostnaderknyttet til
makroøkonomiske forhold. Dette kan tale for at ordningen bør strammes inn i
oppgangsperioder,ogåpnesoppi lavkonjunkturer.

Hvis det er slik at det er særligepositivevirkninger knyttet til at vanskeligstilteblir selveiere,
kanmaninnføresterkerebehovsprøvingslik at omfangetavordningenreduseres.

Rentenpåstartlånligger vanligvis lavereennbankenesboliglånsrenter.Dettebidrar trolig til å
øke brukenav startlån.Hvis man hever renten,vil trolig en del startlånerstattesav banklån.
Dette vil ikke ha vesentligeeffekter på måloppnåelsen.Høyererentevil ogsåføre til at noe
færrefår kjøpt egenbolig, og at egenkapitalandelenved kjøp medstartlånvil kunneøkenoe.
Dettevil gi noesvakereboligsosialmåloppnåelse,menbidratil å dempeveksten i boligprisene
oghusholdningenesgjeld.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål
Startlån er en ordning for å hjelpe personersom har vanskelig for å etablere seg på
boligmarkedet. De viktigste brukergruppene er førstegangsetablerereog økonomisk
vanskeligstilte. Gjennom ordningen tilbys lån til personersom ikke får boliglån i bank.
Kommuneneforvalterordningen,menfinansieringenkommerfra Husbanken.

Det har vært sterk vekst i bruk av startlånde senereårene.Samtidig har Finanstilsynetog
NorgesBank uttrykt en viss bekymring over sterk vekst i boligpriseneog husholdningenes
gjeld. Finanstilsynethar ved to anledningerde senereårene, i 2010 og i 2011, utformet
retningslinjermedsiktepåå få bankeneog andrefinansinstitusjonertil å strammeinn sinekrav
for å gi boliglånvedåkreve(høyere)egenkapital.

Startlånsordningenkan sies å undergraveFinanstilsynetstiltak for å strammeinn bankenes
boliglånspraksis.De retningslinjeneFinanstilsynetkom med i desember2011 er imidlertid
utformet slik at innstramningenogså vil gjelde for boligkjøp som finansieresmed en
kombinasjonav startlånogbanklån, mendeteruklarthvor sterkvirkning innstramningenvil få.

I en pressemelding30.11.11framhevetkommunal- og regionalministerLiv SigneNavarsete
startlånet som regjeringensviktigste verktøy for å hjelpe unge og vanskeligstilteinn i egen
bolig.

Husbankenhar bestilt denneutredningen.Målet med utredningener å analyserenytte og
kostnaderved startlånsordningensamt hvordan Finanstilsynetsinnstramningerhar påvirket
brukenav ordningen.

1.2 Om ordningen
Startlån er en ordning som skal hjelpe personersom har vanskelig for å etablereseg på
boligmarkedeteller å holdepådenboligendeeier.1 Husbankentildeler startlåntil kommunene.
Kommunenelåner midlenevideretil boligeiereog boligkjøpere.

”Kommunenkan utarbeideegneretningslinjerfor hvordanordningenskal praktiseres,forutsatt
at disseivaretarformålet og hovedintensjonenefor ordningen.Kommunaleretningslinjerskal
sendesHusbankentil orientering.”

”Startlåner behovsprøvdog kan omfatte blant andreunge i etableringsfasen,barnefamilier,
enslige, funksjonshemmede,flyktninger, personer med oppholdstillatelsepå humanitært
grunnlagogandreøkonomiskvanskeligstiltehusstander.”

”Kommunenkan velgeå brukestartlånettil å fullfinansiereboligeneller som topplånder det
privateeller Husbankengir grunnfinansiering.Somprinsippkan kommunenleggetil grunnat
jo mer vanskeligstilthusstandener, jo størreandel av finansieringenbør værestartlån.For
særligvanskeligstiltehusstanderkanstartlånetbrukesi kombinasjonmedtilskuddtil etablering
og tilpasningav bolig.”

Lånet kan brukes til både kjøp, oppussing/utbedringog refinansiering.Refinansieringskal
tillates kun når dette er nødvendigfor at låntakerskal kunne beholdesin bolig. Lånet skal
normaltsikresmedpanti boligen.

Kommunenebetalervanlig Husbankrente,men kan leggepå inntil 0,25 prosentpoengmargin
overforlåntakeren.

1Avsnitteter basertpå”Retningslinjerfor startlånfra Husbanken” fra Husbankendatertjuli 2011.Tekstmarkert med
anførselstegnersitaterfra retningslinjene.
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TappåordningendelesmellomHusbankenogdenenkeltekommune.

Startlånsordningenkanbrukestil å understøttefleremål.De vanligsteogviktigsteer trolig

1. Bedreintegrering/mindreutstøtingav utsattegrupper
2. Hjelpeførstegangsetablerereinn påeiermarkedet

I forbindelsemeddet førstemåletkan mansestartlånbådesomet alternativog et supplement
til andreboligsosialetiltak. Tiltak på detteområdeter rettet inn mot at utsattegrupperskal få
bedrefotfestei samfunnetvedhjelp av en fastbopelav vanlig standard.Startlånetkanbidratil
at personenei dennemålgruppenkan bli selveiere.Det finnes trolig en del tilfeller hvor
tilgangenpåegnedeutleieboligerer svak,og hvor kommunenblantannetderforkanforetrekke
åhjelpepersonersomharbehovfor boligsosialetiltak til å kjøpeistedenforå leieenbolig.

Det andremåletkan primærtsessomet fordelingspolitiskgrep;I Norgevil de fleste få lavere
boutgifter over tid hvis de eier sin egen bolig. Bl.a. bidrar skattesystemettil å favorisere
selveiereframfor leietakere.For ungesomikke får hjelp fra foreldrenetil å kjøpebolig, kandet
gålangtid før defår egenkapitaltil å kjøpebolig barevedhjelpav oppspartemidlerog banklån.

Startlånsordningenkan ogsåbrukestil andreformål. Bl.a. pekerECON (2009) på at enkelte
kommunerserordningensomvirkemiddelfor å tiltrekke segogholdepåungevoksne.

1.3 Metode og data
Prosjekteter i hovedsakbasertpåeksisterendelitteraturog statistikksamtHusbankensdatafor
startlånssaker. Eksisterendestudier er brukt for å identifisere hvilke typer virkninger
startlånsordningenkanantaså ha.Husbankensregisterdataer brukt for å anslåmulig omfangav
slike virkninger. Vi har ogsågjennomførten spørreundersøkelseoverfor saksbehandlerefor
startlåni kommunene.

Registerdata fra Husbanken

Analyseneav startlånsordningentar utgangspunkti Husbankensregister over søknaderom
startlånfor perioden2004til og med7. desember2011.Datamaterialetfor 2011er unøyaktig,
ettersomendelig rapporteringfra kommuneneikke er ferdigstilt. Vi har derfor valgt å ikke
rapportereabsoluttetall for 2011, men viser enkelte andeler.Husbankensdata inneholder
informasjon om søkerne,slik som husholdningsinntekt,brukergrupper,husholdningstype,
eventuellmedlånetaker,typeboforhold,egenkapital og eventuellgrunntil avslag.Videreer det
informasjon om størrelsepå boligen og kjøpesum, samt finansiering fra Husbankenog
kommunenummer.Til dettedatasettethar vi koblet til informasjonom kommunesentralitetog
boligprisindeksfor regioner,hentet fra Statistikkbankentil SSB.

Spørreundersøkelse til kommunene

Vi hargjennomførten internettbasertspørreundersøkelseom startlånsordningentil kommunene
i Norge. Undersøkelsenble gjennomført ved hjelp av SurveyXact, og ble sendt til 450
respondenter som jobbermed startlånsordningeni kommunene.Svarprosentenvar på over 50
prosent.Antall respondentervar233.
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2 Bruken av startlån

2.1 Omfang de senere årene
Antall søknaderom og utbetalingerav startlånfalt fra 2005 til 2007,men økte sterkt i årene
etter (jf. Tabell2.1 ). Vi er usikrepåhvordanutviklingenvar i 2011,davi barehar tall frem til
7. desember2 ogendelav kommuneneharikke gitt løpenderapporteringtil Husbanken.3

Tabell2.1 Antall utbetaltestartlånogavslag,2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Utbetaltestartlån 6 554 5 710 5 401 5 918 7 376 9 292

Avslag 2 610 2 371 2 354 2 562 3 334 4 123

Antall søknader 9 164 8 081 7 755 8 480 10710 13415

Andel avslag 28% 29% 30% 30% 31% 31%

Kilde: Husbankens register

I takt meddenøktesøkermassentil startlån,hardet værten økningi antallavslag.Andelenav
søknadersomer avslåttstegsvakt fra 2005til 2010. I de ufullstendigedatasomforeligger for
2011,er andelenavslag40 prosent.Den sterkeøkningeni andelenavslagfra 2010 kan bl.a.
forklaresmed at en av de store byenekun har rapport avslagi 2010, mensrealitetener at
kommunenogsåhargitt mangetilslag..

Den vanligstegrunnentil avslag er manglendebetjeningsevne.Dennebegrunnelsengjelder
rundt60 prosentav avslagene.Tabell2.2 viserat denneandelener relativt stabil i heleperioden
2005-2011. Deretterfølger avslagsom følge av at søker ikke anseså værevanskeligstilt.I
begynnelsenav periodenvar dennegrunnengodt representert– 24 prosentfikk avslagsom
følgeav å ikke værevanskeligstilt.Det har værten nedgangi avslagmeddennebegrunnelsen,
og i 2010var andelenpå12 prosent.I takt mednedgangeni grunnen”ikke vanskeligstilte”har
avslagi kategorien”andregrunner”økt. En liten andelsøkerefikk i perioden2005-2011avslag
som følge av at boligende ønsketå kjøpe var for dyr – andelenligger på 3-4 prosenti hele
perioden.

Tabell2.2: Grunntil avslag,2005-2011*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Manglendebetjeningsevne 56% 57% 65% 64% 62% 62% 59%

Ikke vanskeligstilt 24% 24% 14% 14% 11% 12% 12%

Dyr bolig 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %

Andregrunner 16% 16% 17% 18% 24% 22% 25%

Kilde: Husbankens register

* Til ogmed7. desember2011

Figur 2-1 viser at totale utbetalingertil startlånhar økt. Utbetalingenesteg fra om lag 2,9
milliarder kroneri 2005til 5,3 i 2010.Brukenavordningenfalt fra 2006til 2007,menharellers
voksthvertav årenei perioden.61 prosentav disseutbetalingenegikk til førstegangsetablerere
(seTabell2.3). Andelenførstegangsetablerereharøktmed5 prosentpoengsiden2005.

2 Det erdessutenknyttetusikkerhettil dissetallene,dakommunenekankorrigereantalleti ettertid
3 For tidligere år inkludererdataenei dennerapportenoppdateringeri samsvarmedforsinkederapporter.Der deter

avvik mot tidligerepubliseringer,for eksempeli årsrapport,skaltallenevi harbruktværedemestoppdaterte.
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Figur 2-1: Totaleutbetalingertil startlån,2005-2010,milliarder kroner

Kilde: Husbankens register

Tabell2.3: Andelav startlånenesomgikk til førstegangsetablerere.Prosent

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

57% 58% 63% 60% 63% 61% 62%

Kilde: Husbankens register

*Til ogmed7. desember2011

Startlånenesandelav boligeneskjøpesumstegfra 28 prosenti 2005 til 48 prosenti 2007,men
har sidensunkettil 40 prosent.Det er dermeden tendenstil at startlåni økendegradbrukesi
kombinasjonmedannenfinansiering.Det kan tenkesat andelenegenkapitalhar økt og/ellerat
en større andel av kjøpesummen finansieres i private banker. Vi ser nærmere på
finansieringsandelenei avsnitt2.4.

Tabell2.4 Andelav kjøpesumfinansiertmedstartlån

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

26% 48% 48% 48% 45% 42 % 40%

Kilde: Husbankens register

2.2 Hva kjennetegner låntakerne?
I søknadenom startlånoppgir brukerneselv hvilken av målgruppenede tilhører. Gruppeneer
ikke gjensidig utelukkende.Man kan for eksempelværebådeøkonomiskvanskeligstilt og
førstegangsetablerer.Tabell 2.5 viser at personersom kjøper bolig for første gang er den
vanligstebrukergruppenav startlån.I 2005var 55 prosentav låntakerneførstegangsetablerere,
mensandelenvar 60 prosenti 2010. En relativt stor andel av brukernetok opp startlånfor
reetablering.Dennegruppenkan bl.a. omfattepersonersom endrersin familiesituasjoneller
som flytter, kanskjepå grunn av arbeid eller utdanning.Det har vært en nedgangi andelen
lånetakerei denne kategorien– fra 20 prosent i 2005 til 13 prosent i 2010. Økonomisk
vanskeligstilteer ogsåen stor brukergruppe,men det har vært en nedgangi andelenlån til
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økonomiskvanskeligstiltefra 25 prosenttil 17 prosenti perioden2005-2011. Ogsåandelen
”andrevanskeligstilte”harfalt.

Tabell2.5: Startlånfordelt påbrukergrupper2005-2011,prosent4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Førstegangsetablering 55% 56% 58% 57% 61% 60% 63%

Reetablering 20 % 15% 13% 12% 12% 13% 12%

Økonomiskvanskeligstilte 25% 20% 17% 18% 16% 18% 17%

Andrevanskeligstilte 12% 9 % 10% 11% 9 % 8 % 8 %

Ikke spesifisert 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 1 %

Sum 115% 103% 101% 101% 101% 101% 101%

Kilde: Husbankens register

Figur 2-2 viser gjennomsnittliginntekt for husholdningermed et medlem som er
startlånsmottaker.Ensligeutenbarnhar lavereinntekt ennensligemedbarn,og par utenbarn
har høyereinntekt ennpar medbarn.I 2011 har par utenbarnom lag sammegjennomsnittlig
inntektsomparmedbarn.

Figur 2-2: Gjennomsnittlighusholdningsinntektper månedfor startlånsmottakere,
2005-2011.Kroner

Kilde: Husbankens register

Gjennomsnittliginntektfor husholdningersierlite omnivåetpåinntektperfamiliemedlemfordi
dettemåletikke fullt tar hensyntil husholdningensstørrelse.For å sammenligneinntektsnivåene
i husholdningermedulik sammensetning,erdetvanligå brukeOECDsmetodefor beregningav
forbruksenheter.Metodenbyggerpå at det er stordriftsfordelerved å bo sammen;to voksne
trengerikke dobbeltså høy inntekt som en enslig for å holde sammeforbruksnivå.Dessuten

4 Ettersomgruppeneikke ergjensidigutelukkende,blir summenav andelenederforover100prosent.
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krever ikke et barn tilsvarendeforbruksutgift som en voksen. OECD anbefalerat hvis en
voksenteller soménforbruksenhet,bør to voksnetelle som1,7,menshvertbarnteller som0,5
forbruksenheter.Gjennomsnittliginntektper forbruksenhetfor alle somfikk startlåni 2010var
21832kroner.

I Figur 2-3 og

Figur 2-4 harvi beregnetinntektperforbruksenhetfor familier derdeter henholdsvisenenslig
voksenog par.Ensligehar, somventet,høyereinntekt ennensligemedbarn,og par utenbarn
har høyere inntekt enn par med barn. Inntekt per forbruksenhetsynkermed antall barn i
familien.

Figur 2-3: Inntektper forbruksenhetfor enslige,2005-2011

Figur 2-4: Inntektper forbruksenhetfor par, 2005-2011

Kilde: Husbankens register
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I Figur 2-6 er inntektenetil husholdningenemed startlån indeksertog sammenliknetmed
lønnsutviklingeni hele den norskebefolkningen.Som vi ser, er det ikke storeavvik mellom
inntektsvekstentil startlånsmottakerneog helebefolkningen.Vekstenhar i perioden2004-2010
værtpå rundt 30 prosentpoengfor alle gruppene.Fra 2010til 2011var det tilsynelatendesterk
veksti inntektsnivåetblant demsomfikk startlån.Ettersomikke alle kommunerhar rapportert
datafor 2011,kanutvalgetfor 2011væreskjevt.

Figur 2-6: Gjennomsnittlighusholdningsinntektper månedfor startlånsmottakereog
lønnsindeksfor helebefolkningen,indeks,2004=100

Kilde: SSBs lønnsstatistikk og Husbankens register

Det kan tenkesat innføringav krav til egenkapitali bankenei mars2010harbidratt til å endre
søkermassentil startlån, spesieltblant grupper som tidligere ville fått lån i bank. Det er
imidlertid ikke sterkeendringerinntektsnivåeti løpetav 2010for demsomsøktestartlån.Før1.
april 2010 var gjennomsnittsinntektenblant startlånetakernepå 32 800 kroner (vises ikke i
figuren).Etter 1. april var gjennomsnittsinntektenpå 33 400 kroner.Dettetilsvarer1,8 prosent
vekst, noe som er om lag som man kan forvente ut fra den generelle inntektsveksteni
husholdningssektorentotalt. Dette tyder ikke på at innstramningeni bankenegjorde at
søkermassentil startlånsordningenendret seg, i hvert fall ikke når det gjaldt søkernes
inntektsnivå.

I 2011har det værten relativt kraftig økningi inntektentil par utenbarnog ensligeutenbarn
som mottar startlån(se Figur 2-6) – på henholdsvis 16 og 8 prosentfra 2010.Om dettekan
tilskrivesinnstrammingi bankeneskrav til egenkapitali 2010er vanskeligå bedømme,mendet
kan tenkesat dettekravet først gir utslagi søkermasseni 2011.Det kan imidlertid ogsåvære
skjevheti datamaterialet somskyldesmanglenderapporteringfra kommunenefor 2011.

Tabell 2.6 viser brukernesboligsituasjonda de søktestartlån.Rundthalvpartenav låntakerne
leide privat bolig. Denneandelenhar holdt segrelativt stabil i heleperioden.En stor andelav
brukerneeidesin egenbolig – fra 24 prosenti 2005til 27 prosenti 2010.I 2011,til og med7.
desember,var andelensom eide egenbolig på 23 prosent,men det er usikkert hvor pålitelig
detteestimateter. Rundt10 prosentav brukerneboddei foreldrenesbolig dade søktestartlån.
7-8 prosentleide kommunalbolig i perioden,mens2-3 prosentvar bostedsløse.Den største
andelenav startlånsmottakerekanaliseresdermedfra leiemarkedettil eiemarkedet.
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Tabell2.6 Brukernesboligsituasjon,2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leid privatbolig 51% 47% 46% 46% 48% 51% 54%

Egeneidbolig 24% 27% 27% 28% 28% 27% 23%

Foreldrenesbolig 11% 12% 12% 10% 10 % 10% 10%

Leid kommunalbolig 8 % 8 % 9 % 9 % 8 % 6 % 7 %

Annet/ikkespesifisert 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Utenbolig 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Kilde: Husbankens register

2.3 Geografisk fordeling
SSB har laget en indikator for sentralitetfor kommunenei Norge, fra 1 (mest sentral)til 4
(minst sentral).Når vi deler kommuneneinn etter dennedefinisjonenav sentralitet,ser vi at
kommunenei sentralestrøkstårfor denstørstedelenav innvilgedestartlån(jf. Tabell 2.7). De
mestsentralekommunenehar en andelpå 65-69 prosentav alle innvilgedestartlån,mensde
nestmestsentraleharenandelpå14-16 prosent.De minst sentralekommuneneharenandelpå
8-11 prosentgjennomheleperioden,mensde nestminst sentralehar en andelpå 6-9 prosent.
Det er ingenklar tendenstil endringeri andelenlån til sentrale/mindresentralestrøkover tid.
Andelentil sentralitet1 og 3 harøkt noe,mensandelenetil sentralitet2 og 4 har falt. Utslagene
ermoderate(2-3 prosentpoeng).

Tabell2.7 Andelinnvilgedestartlånfordeltpå kommunenessentralitet

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sentral 1 67% 65% 66% 67% 69% 65%

2 17% 16% 16% 16% 16% 16%

3 7 % 7 % 7 % 7 % 6 % 8 %

Usentral 4 10% 11% 10% 10% 8 % 10%

Kilde: Husbankens register og SSBs standard for sentralitet

Tabell 2.8 viserutviklingen i andelenav startlånenesominnvilgesi destørstebyene.Oslo har
hattenøkendeandelav startlånene,fra 11 prosenti 2005til 16 prosenti 2010og 2011.Bergen
harhattenstabilandelav lånenei perioden2006-2010– på6 prosent.Bergenharforeløpigikke
rapportertnoeninnvilgedestartlånfor 2011.Trondheimog Stavangerhar hatt noe vekslende
andeleri perioden– fra henholdsvis3-6 og2-5 prosent.

Tabell2.8 De størstebyene- Andelav innvilgedestartlån

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Oslo 11% 10% 10% 11% 11% 16% 16%

Bergen 8 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %

Trondheim 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 3 % 6 %

Stavanger 2 % 2 % 3 % 3 % 5 % 4 % 2 %
Kilde: Husbankens register
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2.4 Finansieringsandeler
I dette avsnittetser vi nærmerepå hvordanboligeneer finansiert.Vi tar utgangspunkti en
fordelingav kjøpesummenpå

• startlån
• lån i privatebanker
• egenkapital

Tabell 2.9 viser finansieringsandelene.”Annen finansiering” tilsvarer differansenmellom
kjøpesumog summenav startlån,finansieringi bank og egenkapital.Annen finansieringkan
blantannetværetilskuddtil etableringog andreytelserfra Husbanken.

Det er en tendenstil ennedgangi andelenav boligenskjøpesumsomfinansieresav startlånog
en økning i andelensom finansieresi private banker.I 2005ble 52 prosent av kjøpesummen
finansiertmed startlån,mens31 prosentble finansiert i bank. Frem til 2010 blir differansen
mindre,og i 2011 finansieres46 prosentav kjøpesummenmedstartlån,og 48 prosenti bank.
Andelenegenkapitalhar holdt segstabil i hele perioden– på 2-4 prosent.Innstrammingeni
bankenesbelåningsgradi 2010 har tilsynelatendeikke ført til høyereegenkapitalandel i kjøp
finansierti kombinasjonmedstartlån.

Tabell2.9: Finansieringsandeler,gjennomsnitt,2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Startlån 52% 53% 53% 53% 46% 46% 46%

Finansieringi bank 31% 42% 34% 36% 42% 47% 48%

Egenkapital 2 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 %

Annenfinansiering 14% 2 % 9 % 7 % 8 % 3 % 2 %
Kilde: Husbankens register

2.5 Hva kjennetegner boligene?
I detteavsnittetservi nærmerepå hva somkjennetegnerstartlånsboligenenår det gjelderpris,
størrelseog utvikling i kvalitet.

Prisenpå boligenefinansiertmed startlånlå i 2011 på 1,29 millioner kroner i gjennomsnitt.
Dette er en økning fra 0,84 millioner kroner i 2005. Boligene finansiert med startlån er
tilsynelatendeklart billigere enn det som er vanlig blant boliger som omsettesi Norge,men i
prisen på kjøp finansiert med startlåner ikke andel av fellesgjeld i borettslag,og lignende
inkludert,mensdennekomponentener medstatistikkfra SSBog fra NEF/EEF/ECONPöyry.
Det gir derfor liten meningåsammenligneprisnivåetsomvisesi Husbankensdatameddetman
finner i annenboligprisstatistikk.Derimotkandetværeinteressantå sepåutviklingenovertid i
kjøpesummenfor boligerfinansiertmedstartlån.

Tabell2.10 Gjennomsnittligkjøpesumfor boliger finansiertmedstartlån.Millioner
kroner

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,84 0,87 1,06 1,16 1,22 1,24 1,29
Kilde: Husbankens register

Størrelsepåboligenevarierermedstørrelsenpåhusholdningen.Sammenliknetmeddet somer
vanlig for boligersomomsettesi Norge,er startlånsboligenevel 7 prosentmindre.Det er mulig
at dettekan forklaresmeddem som brukerstartlånoftere er enslige,unge,m.v. enn det som
gjelderfor gjennomsnittetfor alle somkjøperbolig i Norge.Figur 2-7 viserat ensligeutenbarn
i gjennomsnitthar kjøpt boliger på mellom 66 og 79 kvm i perioden2005-2011,mensenslige
medbarnharkjøpt boligerpåmellom90 og102kvm. Det var ingenklar tendenstil endringeri
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gjennomsnittsstørrelseni perioden som helhet, men i perioden 2009-11 økte
gjennomsnittsstørrelsenpåboligenefor alle defire husholdningstypenevi hardefinert.

Figur 2-7: Gjennomsnittligarealpåboligene,kvm

Kilde: Husbankens register

For å få et inntrykk av om det har vært en endringi attraktivitetenpå boligenekjøpt med
startlån,har vi delt gjennomsnittligkjøpesumpå SSBsboligprisindeksfor i ulike regioneri
Norge.Pådennemåtenkorrigerervi for lokal prisstigning,og får et inntrykk av om boligene
kjøpt med startlån er blitt mer eller mindre attraktiverelativt til andreboliger som omsettes.
Ogsåendringeri størrelsevil slå ut i vår kvalitetsindikator.Tabell 2.11 viser at det var en
økningi kvaliteteni 2008og 2009,menat kvalitetenble reduserti 2010.Fra2010til 2011ser
det ut til at det har værten sterknedgangi kvaliteten,mendet er usikkerhetknyttet til dette,
bl.a. fordi enkeltekommunerligger etter med rapporteringav data.Mens 2009 var et år da
startlånsbrukernekjøpte særligsmåboliger (jf, Figur 2-7), tyder kvalitetsindikatorenpå at de
dette året likevel kjøpte spesieltattraktive boliger – tatt hensyntil bådestørrelseog andre
egenskaperved boligen.Ett problemmedvår kvalitetsindikator er at denbyggerpå kjøpesum
før fellesgjeld,og dener derfor følsomfor eventuelleendringeri andelen borettslagsleiligheter
blantboligenekjøpt medstartlån.

Tabell2.11 Kvalitetsindikator:Gjennomsnittligkjøpesum/boligprisindeks,indeks

2006 2007 2008 2009 2010 2011

100 102 114 116 109 94

Kilde: Husbankens register og SSBs boligprisstatistikk
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3 Virkninger av ordningen

3.1 Virkninger for brukerne
Mottakereav startlånkan i hovedsakdelesi to grupper; førstegangsetablerere og økonomisk
vanskeligstilte.Startlånkanimidlertid hasværtulik virkning for disseto gruppene,bådepåkort
og på lang sikt. For førstegangsetablerere bidrar startlånprimærttil at de blir eier av bolig
raskereennde ellers ville blitt. De kommerraskereinn på eiendomsmarkedetog nytergodt av
eneventuell prisvekst. For førstegangsetablerereharstartlånfå negative virkninger.

For deøkonomiskvanskeligstiltekanstartlånbådehastørrepositiveog negativekonsekvenser.
I situasjonerder startlånvirker etterhensiktenkanmottakerefå et løft av et startlån.De får en
merpermanentrammerundt livenedelever,somigjen kanbidratil redusertbehovfor støtteog
bistandfra det offentlige, bedreoppvekstsvilkår for egnebarnog bedremulighetfor å værei
aktivitet (arbeid/utdanning). Startlånkanimidlertid ogsåvirke mot sinhensiktfor dennegruppa.
Mottakeremedsvakmestringav bosituasjonenkanfå problemermedå følgeoppegenbolig, de
kanpåsikt få (nye)betalingsproblemerog endeopp i et nytt ”nederlag”somførerdem inn i en
negativspiral.

Nedenfordrøftervi virkningenefor brukernemerinngående.

Økonomiske virkninger

Skattereglenebidrar til at det vanligvis er økonomiskgunstigå eie fremfor å leie egenbolig i
Norge. Det er imidlertid endel transaksjonskostnaderknyttet til å byttebolig. Dissekostnadene
erhøyerefor boligeiereennfor leietakere.Personeri midlertidigeboforholdkanværetjentmed
å leie. Hvis manikke klarerå betjeneboliglånetsitt, kanmantvingestil å selgeboligen.Da vil
det påløpebetydeligetransaksjonskostnader.Den enkelteslivssituasjonhar dermedbetydning
for hva som er mestlønnsomt.Dessutenkan fall boligprisenegjøre at det i perioderer mer
gunstigå leieennå eie bolig.

I en undersøkelsesomNOVA gjordemedutgangspunkti levekårsundersøkelsentil SSB,finner
deat blantulike årsakertil å leie,var flest leieboereenig i erat deleier fordi debor midlertidig
(Langsetherog Sandlie,2006).Nest flest er enig i at de leier fordi det er billigst. Omkring 16
prosentsvarerat de leier fordi de ikke får lån til boligkjøp.Denneandelener omtrentlike stor
uavhengigav alder.

Boutgifteneer imidlertid laverefor eiereennfor leietakere.Langsetherog Sandlie(2006) finner
at medianverdienfor boligutgifterer høyestfor leietakere,mensandelseiernehar høyere
boutgifterennselveiereog lavereennleieboerne.Leieboerneharminstspredningi boutgiftene.

Ikke-norske har gjennomgåendehøyere husleier enn norske. Det er en tendens til at
husleienivåetfaller når leieforholdeter eldreennett år gammelt, noe som vil bidra til høyere
leie for nykommere.Imidlertid betalerikke-norske10 prosentmer enn norskealt annetlikt.
Etter tre år faller leieprisenytterligere, men gapetmellom norskeog ikke-norskeblir større
Resultateneantyderat etnisknorskefår en rabatt.Dettekan skyldesat nordmennhar bedreog
flere boalternativer enn ikke-norske,og de er derfor i en bedreforhandlingsposisjon.Videre
viser undersøkelsenat leietakeremed bakgrunn fra Afrika har høyerehusleier enn andre
grupper– selv når andrevariablesomstørrelse,standardog sentraliteter kontrollert for. Den
økonomiskevirkingenav å eiehardermedogsåenetniskdimensjon.

Langsetherog Sandlie(2006)finner ogsåat leietakeremedoffentlig bostøttebetalerhøyereleie
enn andre.Forfatternepeker på at bostøttenkan sendeut negativesignalerom type utleier.
Dessutenkan bostøttesignalisereat leietakerikke betalerhele leien selv og dermedikke har
incentivertil å protesteremot høyereleie. Bostøttenkan derfor føre medseget sosialtstigma
som fører til at antall muligheter reduseres,og i tillegg gir støttensignaler som påvirker
prissettingen.Ved kjøpav bolig harfinansieringskildeikke noeå si for prissettingen.
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Det er også andre fordeler av å eie. En selveier vil normalt ha sterkereincentiver til å
vedlikeholdeboligen og å begrenseslitasjen. Utleier vil kreve kompensasjonfor et forventet
høyere nivå på vedlikeholdskostnadene. En eier vil også i større grad kunne utføre
vedlikeholdsarbeidselv. Egeninnsatsblir ikke skattlagtog kan dermedværerimeligere enn
arbeidutført av håndverkere.Boligeierevil dermedkunnehalaverevedlikeholdskostnader.

En boligeier kan ogsåi størregradta beslutningerom når nødvendigevedlikeholdsprosjekter
skal gjennomføresog eventuelttilpassedettebedretil egenlivssituasjon.Her spiller imidlertid
boligtype inn. Brukesstartlåntil eneboligvil denneeffektenværemer fremtredendeenn hvis
mottakerkjøperleilighet i et borettslag.Det skyldesbådeat mindreav vedlikeholdsarbeidetkan
gjøresved hjelp av dugnad,samtidigsomflertallet i et borettslag/sameiet kan presseigjennom
vedlikeholdsomeierernødttil å finansiere.

På den andre siden kan imidlertid noen oppleve ansvar for vedlikehold som en ulempe.
Langsetherog Sandliefinner for eksempelat eldre er overrepresentertblant leieboere.Dette
forklaresbådemedat flere eldremenerat leieboligener spesieltgodtegnetog at leieboligengir
mindreansvarfor vedlikehold.

Sannsynligviser det en betydelig andel av gruppen ”vanskeligstilte” som har en ustabil
økonomi bl.a. gjennom en marginal tilknytning til arbeidslivet. Dette tilsier også at de
periodeviskan ha problemermed å betjenesin gjeld. Hvis mangår gjennomen periodemed
forsinkelsesrenter,inkasso og tvangssalg,vil man ofte komme dårlig ut økonomisk. For
personersomharhøy risiko for ikke kunnebetjeneet boliglån,vil detkunneværegunstigereå
leie. I 2010 tilsvartekommunenesog Husbankenstappå startlånsordningentil sammenmindre
enn0,1 prosentuteståendelån5. Tapenevar fordelt på 127 lån. I perioden2004-10 ble det gitt
over30 000lån.

Sosiale virkninger

Det kanværegevinsterknyttet til detå eiebolig i tillegg til deøkonomiske.Ikke minstblantde
økonomiskevanskeligstiltekandetå eiegi gunstige sosialevirkninger.

For det førsteer mulighetenefor stabileog tryggeboforholdstørrei eiemarkedet.Tilbudet av
utleieboligeri Norgeer dominert av korte kontrakterog relativt småboliger av lav kvalitet (f.
For eksempelomtaleni avsnitt8.2.3 i NOU 2011:15).Det er alltid en risiko for at utleier vil
ønskeå avvikle leieforholdet.Dettekan svekkeleietakerstrygghetog følelseav stabilitet.For
detandrekandetå eiebolig gi bedresosialintegrasjonenndetå leie.Dettekanskjegjennomto
kanaler.Den eneer at det å leie i lengreperioderi et land hvor eie er normen,kan bidra til
ytterligerestigmatisering.Den andreer at eiemarkedeter mindre segregertenn leiemarkedet,
ikke minsthvis alternativet til å eieerkommunalbolig eller bolig medkommunaltildelingsrett.

En undersøkelseav Søholt og Astrup (2009) viser for eksempel at leiemarkedet har
sorteringsmekanismersom bidrar til at gruppermed forskjellig etniskbakgrunnslipper til i
forskjellige delerav leiemarkedet.Dettekan bl.a. skyldeskort botid, menogsåat gruppeneer
stigmatiserti media.Det sistebetyr at det er vanskeligerefor utleiereå se leiesøkerei disse
gruppene somattraktiveleiesøkere,selvnårdeerøkonomiskuavhengige.De blir dermedavvist
ved første kontakt på grunn av antattegruppekjennetegn.Eie kan derfor ha spesiellpositiv
virkning for gruppersomståri farefor åbli diskriminerti leiemarkedet.

Eksterne virkninger

Fordi eierebor lengeri enbolig ennleietakere,hardeogsåmerigjen for å investerei nabolaget.
Det kan bidra til å skapestørreengasjementog deltakelsei et bomiljø, noesomogsåkommer
naboenetil gode. På sikt kan dette gi avkastning i form av høyereboligpriser i nabolaget.
Dessutenbidrar langbotid til å utvikle et lokalt sosialtnettverk,noesomer en forutsetningfor

5 Jf. Norvik (2011)
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deltakelseog engasjementi nabolaget.Det sosialenettverketpåvirker igjen botiden– dersom
mantrivesgodtermanmindretilbøyelig til å flytte.

Langsetherog Sandliefant at 60 prosentav leieboernei undersøkelsenhaddeboddi boligeni
ett år eller mindre.Blant selveieresvarer55 prosentat deharboddi leiligheteni over10 år. 40
prosentav andelseiere oppgir det samme.Undersøkelsener ikke egnettil å isolereeffektenav
eierskappåbotid. Denpositivesammenhengenmellombotid og eierskapskyldestrolig ogsåat
personersomserdetsomsannsynligat devil ønskeå flytte, lar væreå kjøpebolig. Videreviser
undersøkelsenat botid har positiv effekt på hvor godt man kjenner sine naboer.Det er en
signifikantsammenhengmellomselveiernesbotidog nabokjennskap.

Virkning for økonomisk vanskeligstilte

Denboligsosialepolitikkenbyggerpåentankeom atengodbolig erviktig for å mestrelivet for
øvrig. Dette er spesieltviktig for personersom er økonomiskvanskeligstilte.For at eierskap
skalbidratil mestring,er detavgjørendeat låntakereklarerå betalerenterogavdragtil avtalttid
og for øvrig klarerå løsede oppgaversomfølger medeierskapet.Dersomdet å eie bolig gir
mindreoppfølgingfra kommuneni forhold til detå leie kommunalbolig, kandetteøkerisikoen
for at låntakermisligholder sitt lån.

Det å mestreå betaleavdragog renterer særligviktig for gruppenmedvanskeligstilteettersom
dissei utgangspunkteter en sårbargruppe.De kan ha færreressurspersonerrundtsegsomkan
ta initiativ til korrigerendetiltak, og problemenekanofte bli sværtstorefør nødvendiggrepblir
iverksatt. Risikoenknyttet til nedbetalingav startlåneter dermedspesieltviktig når nyttenfor
vanskeligstilteskalvurderes.

Startlånkandelssespåsomet fordelingspolitisktiltak og delsbegrunnes i at boforholdkanha
indirekte virkninger for livskvalitet og mestring. I følge NOU 2011:15 tyder blant annet
rapporteringfra kommunene”at mangeav demsometablerersegi egenbolig klarer segbedre
enndemsomleier kommunalbolig. Trygghetog forutsigbarheti boforholdetleggergrunnlag
for å fungerebedrepåandrearenaer.”

Det erenrekkeeksemplerpåat startlånkanbidrapositivt (sefor eksempelEconRapport2009-
106).For økonomiskvanskeligstiltekandetå eieegenbolig gi entryggererammerundt livene
de lever. Det kan igjen bidra til redusertbehovfor støtteog bistandfra det offentlig, bedre
oppvekstsvilkår for egnebarn og legge bedretil rette for aktivitet (arbeid/utdanning). I en
skilsmisseeller for familier medbehovfor tilpassetbolig pågrunnav funksjonshemmingeller
sykdom, kan startlån brukes til å kjøpe ut familiemedlemmer og/eller til å
oppgradere/tilretteleggeeksisterendebolig.

Selvom det fra kommune-Norgerapporteresom enrekkeenkelteksemplerderstartlånharhatt
stor nytte finnes det – så vidt vi kjennertil – ingen empiri som på et aggregertnivå
dokumentererde indirekte virkninger av eierskaptil egenbolig når det gjelder mestringog
livskvalitet. Det er ogsåverdt å merke seg at en offensiv bruk av startlånkan ha negative
konsekvenserhvis debrukespå”feil” mottakere.Hva somer nettoeffektenav overnevnteutfall
knytterdetsegdermedstorusikkerhettil.

Det ergrunntil å antaat densamledenyttenav startlåni forhold til devanskeligstiltei storgrad
avhengerav praksishosdenenkeltekommuneog denenkeltesaksbehandler.Vi tenkerherbåde
på vurderingenesomgjøresi forkant av et startlånog oppfølgingenetterat vedkommendehar
fått et lån. Hererdeti dagsværtulik praksismellomkommunene.

Ved god praksisav saksbehandlerer det grunn til å forventeat negativeutfall kan minimeres.
God siling og oppfølging av mottakerekan båderedusereantall inkassosaker totalt sett og
eventuellenegativekonsekvenserfor deberørte. Ved dårlig praksiskanimidlertid startlångjøre
situasjonenfor endelav deøkonomiskvanskeligstilteendavanskeligere.

Virkning for personer med særskilte utfordringer

Målgruppene for startlåner ogsåbarnefamilier,enslige forsørgereog personermedfunksjons-
nedsettelser.Dissetrengerikke i utgangspunktå væreblantøkonomiskvanskeligstilte,menkan
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hahavneti enøkonomiskvanskeligsituasjonenpågrunnav for eksempelsykdom,ulykke eller
en skilsmisse.Slike endringerkan gi brå skift somskaperøkonomiskubalanse. For mangeav
demkanimidlertid situasjonenpåsikt værehåndterbarhvis defår bistandgjennometstartlån.

Lånet kan for eksempelbidra til at barnefamilier etter en skilsmissekan bli boendei
eksisterende bolig og/eller at begge foreldre kan ha tilfredsstillende boforhold. Et annet
eksempelkan væreat familier med funksjonshemmedebarneller voksnemedsærskiltebehov
kan bli boendei eksisterendebolig og/ellerkjøpe tilpassetbolig. Startlånetkan brukestil å
kjøpeut familiemedlemmerog/eller til oppgraderingeller fysisk tilretteleggingav eksisterende
bolig.

Virkning for førstegangsetablerere

I Norgeeier det storeflertallet sin egenbolig, eventueltgjennomborettslageller andreformer
for kollektivt eierskap.Noe av grunnentil at de flestevelgerå eie sin bolig, harsammenheng
medskattesystemet,men trolig finnesdet selvforsterkendetendenserved at det somer vanlig
oppfattessomennormoget mål.

Unge voksne har ofte mange grunner til å leie framfor å eie. Bl.a. har de ofte kortere
arbeidsforhold, de skifter oftere mellom jobb og utdanning og de har mindre stabile
familieforholdenneldre.I tillegg hardesvakeretilgangtil finansieringav boligkjøp.

Dessutener leie av bolig for mangeet midlertidig alternativ i en fase i livet, for eksempel i
studietiden.Langsetherog Sandlie(2006)finner at det blant leietakerneer det 62 prosentsom
har flytteplaner. Av alle leietakerehar hver femteleieboerklare flytteplaner, og omkring hver
tredje leieboeroppgir at de regnermed å flytte innen tre år. Blant selveiereer det hele 79
prosentsomoppgir at de ikke har planerom å flytte eller at de regnermedå bo i nåværende
bolig ut livet. Halvpartenav leietakereregnermedå væreeiereinnentre år. Her finner vi også
mangeav førstegangsetablererne.

De aller flestei Norgehar forventningerom at devil bli boligeiere.Somdrøftetovenfor er det
påsikt billigere å eieennå leie bolig i Norge.Det er imidlertid enterskelmanmåkommeover
for å bli eier for første gang.Startlånetsenkerdenne terskelen,noe som kan gi betydelige
langsiktigefordelerfor demsomhjelpesinn påeiermarkedet.Ordningenvirker utjevnendeved
atdengir mulighetfor boligkjøpogsåfor demsomikke får hjelpav foreldretil å kjøpebolig.

Forenstorandelav førstegangsetablererneerdetkun snakkom tid før defår lån i vanlig bank–
og da er de ikke lengeren del av målgruppenfor startlån.En offensiv bruk av startlånoverfor
førstegangsetablerereinnebærerdermedkun en inntektsfordeling til fordel for enmindredel av
allesomskalinn i boligmarkedet.

3.2 Virkning er for boligmarkedet
Startlånsordningenøker kredittilførselen. Dessutenbrukes ordningen for en stor del til
førstegangsetablering.I dette avsnittetdrøfter vi hvilke virkninger dette kan antaså ha for
boligmarkedet.

Hva driver boligprisene?

Det er en rekke faktorer som påvirker boligprisene6. På kort og mellomlang sikt har
renteutvikling,inntektsvekst,arbeidsledighetog priserpåandreformuesobjekterstorbetydning.
På lengresikt vil ogsåutvikling i folketallet og boligbyggingværeviktige faktorer. I tillegg
kommer finansmarkedenesfunksjonsmåteog risikoviljen hos ulike aktører.Sammenhengene
mellom de ulike faktoreneer komplekse,og forventningerhos aktørenekan spille en viktig
rolle.

6 Se for eksempelTsatsaronis,K. & H. Zhu: ”What drives housingprice dynamics:cross-country evidence”,BIS
QuarterlyReview,March2004
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Betydningen av kredittilgang

De flesteboligkjøp er delvis finansiertmedlån. Långivernesprisingav risiko vil dermedinngå
somen del av kjøpersboligutgifterog får dermedvirkning for boligmarkedet.Hvis tilbudetav
kreditt er knapt, kan dette påvirke marginenepå kreditter,men kan ogsågi en form for
rasjoneringav kreditt til enkeltekunder.Banker krever vanligvis at boliglånskunderskal ha
tilstrekkeliggjeldsbetjeningsevneog sikkerhet.I mangetilfeller vil ikke bankenefullfinansiere
et boligkjøp, men vil forlange en egenkapitalandeleller toppfinansieringfra andre kilder.
Gjennom å tilby toppfinansiering til låntakere som ellers ikke ville fått lån, øker
startlånsordningenantall kredittverdige låntakere.I tillegg er startlånsordningenett direkte
bidragettil tilbudetav kreditt.

Samspillet mellom boligprisutvikling og tilgang til kreditt

Når bankerog andre långiverevurdererå tilby en låntakerlån, vil de vanligvis leggevekt på
låntakerstilbakebetalingsevneog eventuell sikkerhet låntakerenkan tilby. Om sikkerheten
regnessom god, avhengerbl.a. av forholdet mellom markedsprisenpå sikkerhetsobjektetog
samlet lån. For en gitt bolig vil derfor låntakersmaksimalelånebeløpøke med prisen på
boligen.Dermedbidrarhøyereboligprisertil å øketilbudetav kreditt.Når boligprisenegåropp,
økerogsåboligkjøpernesbehovfor kreditt og dermedetterspørselenetter lån. Når tilbudet av
kreditt øker, øker lånemuligheteneogså for dem som opplever kredittrasjonering.Denne
økningenbidrar til at boligpriseneøker. Dermed har man en selvforsterkendeforbindelse
mellom boligpriser og omfangetav boliglån. Andre faktorer som påvirker boligprisenekan
imidlertid bryteenoppadgåendespiralog skapeentilsvarendenedadgåendespiral7. I tillegg kan
boligprisutviklingenpåvirkeaktørenesforventninger,noesomkan forsterkesamspillet.Denne
effektenbeskrivesi forbindelsemedomtaleav ”bobler” nedenfor.

Boligtrapp – førstegangskjøpernes rolle

De senereåreneer det kommetendel forskningomkring hvordanboligkjøperegradvisbygger
opp sin boligformue. Denne forskningenfokusererpå virkningene av at boligkjøpernestår
overforkredittrasjonering;de måhatilstrekkeligegenkapitalfor å få finansiertsitt boligkjøp.

Når en ung voksen kjøper sin første bolig, vil vedkommendenormalt ha lav egenkapital.
Førstegangsetableringenvil derfor skje i et lavt prissegment.Hvis boligpriseneøker, vil
vedkommendeetterhvertkunnerealisereengevinstvedå selgedenførsteboligenog dermedfå
tilstrekkelig egenkapitaltil å opptaet størrelån og kjøpeenstørrebolig. Hvis boligprisveksten
fortsetter,kan vedkommendeetter en tid ta en nytt stegpå boligtrappen.Dette er illustrert i
Figur3-1.

7 Se for eksempelAnundsen, A. K. & E. S. Jansen(2011): ”Self-reinforcing effectsbetweenhousingpricesand
credit”, DP 651, SSB.Vi har ogsåfått tilgang til en utvidet og oppdatertversjonav dettearbeidet.Sistnevnte
arbeider foreløpigikke publisert.
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Figur 3-1: Boligtrapp. Sammensetningenav finansieringenav boligkjøp.Verdi

Figurenillustrererhvordande ulike segmentenei boligmarkedetkan utgjøreen kjedeeller en
trapp som de ulike husholdningeneklatrer i. For at trappa skal virke, må man ha vekst i
boligprisene.Figurenillustrerer følgendeeksempel:I førsteperiodekjøper husholdningensin
førstebolig. Kjøpet finansieresmed 20 prosentegenkapitalog restensom lån. Boligprisene
stigerså10 prosenti løpetav periode2. Denopprinneligeegenkapitalplussverdistigningenpå
denførsteboligenbrukestil å kjøpeenstørrebolig, igjen med80 prosentlånefinansiering.Den
nye boligenkoster50 prosentmer enndenførste. Med prisvekstpå 10 prosentpå den andre
boligen,vil husholdningensegenkapitalhavoksttil 2,25gangerdenopprinneligeegenkapitalen
barepå grunnav boligprisveksten.Husholdningenkan dermedta et nytt stegi boligtrappa,gitt
at inntektener tilstrekkeligtil å finansiereet størrelån.

En slik trapp innebærerat prisvekst på lavt nivå i trappendriver opp prisenepå de neste
trinnene.Detvil ikke væreentilsvarendesmitteeffektnedoveri trappen.Boligtrappenillustrerer
dermed at tilgangen på kreditt til førstegangsetablerespiller en særlig viktig rolle i
boligmarkedet.

Bobler og holdbart prisnivå

Mange studier indikerer at boligmarkedetkan være preget av ”bobler”. Dette er ikke noe
entydigbegrep,menindikereralltid at priseneharnåddet nivå somikke kanopprettholdesover
tid. De fleste bruker begrepetboble utelukkendeom situasjonerhvor priseneikke samsvarer
med underliggendeøkonomiskeforhold, dvs. inntektsnivå,rentenivå,leiepriser,m.v. I den
sistenevnteforståelsenav en boble er det et elementav irrasjonaliteteller spekulativatferd i
prisingen. I den brederebetydning av bobler, dvs. situasjonermed priser som ikke kan
opprettholdes,kan priseneforsvaresut fra øyeblikksbildetfor renter, inntekter,boligmassen,
m.v., men markedsaktørenehar ikke tatt inn over seg forutsigbareendringer i slike forhold.
Anta at boligpriseneer pregetav at arbeidsledighetener lavereenndet somkan opprettholdes
påsikt og/ellerat rentenivåeter lavereennsitt langsiktigenivå. De høyeprisenekan forklares
av spesielleunderliggendeøkonomiske forhold, og manhar i så fall ikke en spekulativboble.
Men samtidiger boligprisenekanskjeikke opprettholdbareetter hvert som arbeidsledigheten
og/ellerrentenivåetnormaliseres.

Kredittmarkedetog generellprising av risiko antasvanligvis å spille en viktig rolle i utvikling
av boligprisbobler: Høy vilje til å ta risiko økerboligkjøpernestilgangtil kreditt og gir dermed
høyereboligpriser.Man ser ofte at boligprisboblerkommerom lag samtidigmed prisveksti
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andre plasseringsobjekterog med at risikopåslagi ulike deler av finansmarkedetfaller til
uvanliglavenivåer.

Hvilken boligprisutvikling er best for samfunnsøkonomien?

Prismekanismener helt sentral for økonomiensfunksjonsmåte;prisene gir signaler om
knapphet/rikelighetog påvirker hvor mye som produseresog forbrukesav ulike goder.Som
hovedregelvil markedsprisvære”riktig pris” , dvs.at markedspriserbidrar til at produksjonog
bruk av ulike varerog tjenestertilpassesslik at manfår et bestmulig utnyttelseav samfunnets
ressurser. For eksempelvil økte boligpriser stimulere nybyggingen og kanskje gjøre at
husholdningenenøyersegmedmindreboligereller mindreattraktiveboligerenndeellersville
kjøpt. Det er imidlertid viktige forskjeller mellom boligpriser og de fleste andre priser som
husholdningeneståroverfor:

1. Boligerer ikke barebosteder,menogsåformuesobjekter
2. Boligmarkederer lokale, og det tar lang tid fra beslutningom bygging til boligen er

ferdig. Dissefaktorenekan bidra til sterkesvingningeri priseneog at byggingenikke
blir tilpassetmarkedsforholdenesomgjeldernårboligener ferdig.

Boligprisene kan variere sterkt. Svingningeneskyldes blant annet at det tar lang tid fra
etterspørselenendres til boligmassenendres. På kort sikt vil derfor alle endringer i
boligetterspørselenslå ut i priseneog ikke i omfangetav boligmassen.Boliger er i Norge en
viktig del av formuentil enstorandelav befolkningen. Det er bredenighetblant forskereom at
boligprisenehar betydningfor husholdningenessparing8. Sparingener avgjørendefor vekst i
økonomien. Svingninger i boligprisene kan dermed bidra til sterke opp- og
nedgangskonjunkturer.I tillegg virker boligprisenedirekte inn på boligbyggingen.Sterke
svingningeri densamledeveksteni økonomienbidrar til svakeregjennomsnittligvekst9. Man
kan derfor argumenterefor at den økonomiskepolitikken bør ta hensyntil virkninger på
boligpriseneogsiktemot åunngå”overdrevne”utslagi prisene.Men deterandresommenerat
problemenemedå avgjørehva somer ”riktig” boligprisnivåog medå finne godevirkemidler
for å påvirkeboligprisenetilsier at det ikke er rom for styringrettetmot overdrevnesvingninger
i boligprisene10.

Bankenesrisikotakingi boligmarkedeti USA ble settpåsomdenkanskjeviktigste faktorenbak
finanskriseni 2008og i en del andreland. I ettertider det kommetmangeforslag og enkelte
vedtak for å forhindre gjentagelserav disseproblemene.Nye reguleringerskal bidra til at
bankeneavsettermer kapital som buffer mot tap på boliglån. Bufferne skal særlig økesnår
boligprisenehar steget mye. I land med utstrakt bruk av derivater og andre former for
omfordelingav risikoenvedboliglån,arbeidesdetmedreglerfor å skapebedreinnsynog for å
reduserefarefor misbrukav asymmetrisk informasjon.

I USA taptebankenemyepåboliglånog derivaterknyttet til slike lån. De avtalenesombrukes
for boliglån i Norgeavvikermyefra detsomer vanlig i USA. Avtalenesombrukesi Norgegir
lavererisiko for kreditorog høyererisiko for låntakerenndetsomgjelderi USA. I Norgevil en
nedgang i boligmarkedetkunne lede til sosiale problemer hos en del kunder samt en
konjunkturnedgang,men neppestore direkte tap for bankene.Risikoen for bankeneer mer
knyttet til næringseiendommerog virkningen av boligmarkedetpå konjunkturutviklingen.I
Finansiellstabilitet1/11fra NorgesBankheterdetfor eksempeli ”Hovedstyretsvurderinger”:

På noe lengre sikt kan høyeutlån til husholdningermedpant i bolig representereen
risikofaktor for denfinansiellestabiliteten.Husholdningermedhøygjeldsbelastninger
sårbareoverfor inntektsbortfalleller en markertøkningi renten.I en slik situasjonvil

8 Sefor eksempelDavis,E. P. (2010):”AssetPricesandRealEconomicActivity ”, OECDWorkingPapersNo. 764
9 Sefor eksempelHnatkovskaa, V. & N. Loayza(2003):”Volatility andgrowth”, World BankPolicy ResearchPaper

No. 3184
10 Se innledendelitteraturgjennomgangi Dai, M. X. & E. Spyromitros(2008) ”Monetary policy, assetpricesand

modelluncertainty”,DocumentdeTravail2008-15,BETA
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mangebli nødttil å reduserekonsumetogendel ville kunnefå problemermedå betjene
lånenesine.Lavereetterspørselfra husholdningenevil virkenegativtinn på foretakenes
inntjening,noesompå lengresikt kanføretil øktetappå utlån til foretak.

Hovedstyretlegger vekt på at høy gjeldsbelastninggir høy risiko for at husholdningenemå
redusereforbruketfor å betjenegjelden.Nedgangi forbruketkangi problemerfor næringslivet,
noe som vil påførebankenetap. Hovedstyretleggerikke vekt risiko for at bankeneskal tape
mye på selveboliglånene.Erfaringenefra bankkrisenrundt 1990 tilsier at tap på boliglånvil
væremoderatei Norge.

Den typenopp- og nedgangstidersomUSA og mangeeuropeiskeland har opplevdde senere
årene, innebærermange feilinvesteringerog at både arbeidskraftog kapital står ubrukt i
nedgangstider.Arbeidsledighet gir sosialeproblemer,og ubrukt arbeidskraftog kapital
innebærersløsingmedressurser.Av hensyntil stabiliteteni økonomien,ville det trolig væreen
fordelommankunneunngåutvikling avbobleri boligmarkedet.

3.3 Virkning på boligpriser
For å kunneberegneeffektenav startlånsordningenpå boligprisene,må manførst ta stilling til
hvor mye ordningenbidrar til utlånsveksten.Hovedalternativeneer entenå beregneordningens
bidrag

(a) vedomfangetavstartlåneller
(b) veddetsamledeutlånsvolumetknyttet til boligkjøpfinansiertmedstartlån

Startlånsordningener rettet mot personer som har problemer med å etablere seg på
boligmarkedeteller å holde på den boligen de har. Selv om det ikke er et absoluttkrav at
låntakerneikke skal ha tilgang til alternativ finansiering,kanmansomhovedregelforutsetteat
låntakerneikke harandrekilder til kreditt.

Vanligvis supplererkundenestartlån med andre lån. I analysenkan man i utgangspunktet
forutsetteat uten startlån ville låntakerneheller ikke fått de andre lånenesom finansierer
boligkjøpet. Hvis bankeneer i en situasjonmed ubegrensetutlånskapasitetvil ikke lån til
startlånskunderfortrengelån til andrekunder.Dermedblir virkningen av startlånpå samlet
utlånsvolumlik summenav startlånetog øvrigelån knyttettil boligkjøpet(alternativ(b) over).

Hvis derimotbankenesutlånskapasiteter begrenset,vil lån til startlånskunderfortrengeandre
lån, og startlånetutløserikke økt samletkredittvekstfra andrekilder. Dette tilsvareralternativ
(a)over.

Anundsenog Jansen(2011)presentereren liten modell for sammenhengenmellomboligpriser
og kredittilgang. Modellen kan bl.a. brukes til anslåeffekten av endring i kredittilgang på
boligprisene.Vi har valgt å brukemodellenog en lignendeanalysefra Finland11. Modellentil
Anundsen og Jansen er ikke basert på en eksplisitt forutsetning om finansnæringens
utlånskapasitet.Vi vil derfor lage intervaller for den antattevirkningenav startslånsordningen
ved å bruke forutsetningene(a) og (b) som øvre og nedregrensefor den initiale effektenpå
kredittvolumet.

Modellen til Anundsenog Jansener først beregnetut fra en (urealistisk)forutsetningom at
boligbyggingenikke endrerseg når priseneendres. Beregningenetilsier at i så fall ville 1
prosentekstrakredittvekst til husholdningenegitt varig høyereboligpriser og boligprisvekst.
Etter 10 år ville boligprisene ha vokst med hele 40 prosent som følge av den ekstra
kredittvekstenpå 1 prosent.Tar manhensyntil endringeri boligbyggingen,vil virkningenpå
boligprisenekulminereetterom lag 5 år.Da er prisnivåetom lag 24 prosenthøyereenndetville
vært uten den ekstrakredittilførselen.Modellen tilsier at prisnivåetderetterbegynnerå falle
tilbake til mot sitt opprinneligenivå, men den ekstrakredittenvil gi et visst varig bidrag til
prisnivået.

11 Jf. Oikarinen(2008)
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Oikarinen (2008) har laget en modell for hvordan boligpriser og kredittilførsel i Finland
påvirker hverandre.Beregningenefinner de sammetyper effekter som Anundsenog Jansen,
meneffekteneer jevnt overvesentligesvakere.Oikarinenfinner at effektenav økt kredittilgang
påboligpriseneerbareom lagentidel av detAnundsenog Jansenfinner.

Startlånsvolumeti årene2005-10 tilsvarte0,16 - 0,24 prosentav husholdningenesgjeld. Hvis
manogsåinkludererandrelån somstartlånskundenebruktefor å finansieresineboligkjøp, får
manat startslånsordningenbidro til en økning i husholdningenesgjeld på 0,35- 0,77 prosent.
Det er dissebidragenetil veksti husholdningenesgjeld somer grunnlagetfor effektanslagenei
Tabell3.1

Tabell3.1: Beregnetav effektav startlånsordningenpå boligprisene5 år senereunder
ulike forutsetninger.

Svakeffekt (Oikarinen) Sterk effekt (Anundsenog
Jansen)

Barestartlånethareffekt 0,4- 0,6% 3,9- 5,8%

All kreditt i startlånssakerhar
effekt

0,9 - 1,9% 8,2- 18,4%

Intervalleneinnenforhverrutereflekterervariasjoneni veksti brukav startlånsordningeni ulike
år i perioden2005-10. Vi har ikke tatt hensyntil tidsetterslepeti effektene.Tidsetterslepetvil
virke dempendepåutslagetav enkredittvekstsomer fordelt over flere år. Tabellenindikererat
det ikke er grunnlag for å gi noe rimelig presist anslag for startlånsordningensbidrag til
boligprisene.Vår metodeantyderat veksteni startlåni perioden2005-10 har løftet boligprisene
medmellom0,4og18,4prosent.

Modellenevi har brukt skiller ikke mellom lån til førstegangsetablereog til andrelåntakere.
Den særlige rollen som førstegangsetableringerhar i ”boligtrappen” tilsier at våre anslag
undervurderereffekteneavstartlånpåboligprisene.

Vi har ogsåsettpåsamvariasjonenmellomveksti startlånog boligprisvekst.Det er grunntil å
tro atdeterentoveissammenhengmellomboligpriserogstartlånsvolumet;

• Fordetførstebidrarstartlåntil boligprisvekst(jf. drøftingover)
• For det andre vil høyereboligpris gi høyerelåneetterspørsel,og da særlig høyere

etterspørseletterfinansieringsomkanbrukessomegenkapital

Figur 3-2 viser samvariasjonenmellom vekst i boligprisindekseni boligregionenedefinert av
SSB og vekst i antall startlån. Vi ser at det er en positiv sammenhengmellom vekst i
boligpriserog vekst i antall startlån, men vi kan ikke si noe om hvilken vei kausalitetengår.
Stavanger-regionenligger øversttil høyre,medstørstprisvekstog størstveksti startlån.Nord-
Norgeharlavestveksti startlån,mensBergen-regionenharlavestveksti boligprisene.
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Figur 3-2 Veksti antall startlånogboligprisindeksi regionene,prosent

Vi menerdetikke kanværetvil om at startlånsordningenbidrar til et høyereprisnivåpåboliger,
menvi serikke noegodtgrunnlagfor å anslåstyrkeni virkningen.

3.4 Bidrag til makroøkonomisk ustabilitet
Startlånsordningenbidrartil kredittvekstog høyereboligpriserennmanellers ville hatt.Styrken
i bidragetble drøfteti avsnitt3.3. Man kanikke pågenerelt grunnlagsi om dissevirkningeneav
ordningener positiveeller negativefor samfunnsøkonomien.I periodermedsvakkredittvekst
og laveboligpriser,kanstimulansgjennomstartlånsordningenværeønskelig.I dagenssituasjon
kan stimulansen fra startlånsordningen representereen risiko. I rapporten ”Finansielle
utviklingstrekk” fra september2011skriverFinanstilsynet:

De sisteårenehar husholdningenesøkonomiværtpregetav økendegjeldsbelastning,
høybelåningsgradpå boliglån og merbruk av avdragsfrie lån. Husholdningenesgjeld
og boligprisene har i stor grad vist en sammenfallendeutvikling. Både gjeld og
boligpriser er alleredekommetopp på et megethøyt nivå. Det er bekymringsfulltat
gjeldenhar økt mestblant de gruppenesomhar høyestgjeld i forhold til inntekt.Det
høye gjeldsnivået har økt husholdningssektorenssårbarhet ved renteoppgang,
arbeidsledighetog redusertinntekt. Rentenivåeti Norge har i lengre tid vært meget
lavt, og i rentemarkedeneforventes det at renten skal holde seg lav lenge. Et
vedvarendelavt rentenivåøkerfarenfor størreubalanseri husholdningenesfinanserog
i boligmarkedet.Erfaring har vist at dersom en boble utvikles, får det alvorlige
konsekvensernår den sprekker.Brå og kraftig gjeldskonsolideringi husholdningene
fører til lavereforbruk og boliginvesteringer,somgir negativeringvirkninger i resten
av økonomienog vil bidra til redusertfinansiellstabilitet.

Finanstilsynetpekerpå at bådegjelds- og boligprisvekstenhar værtsterkoveren langperiode.
Videre menerFinanstilsynetat det lave rentenivåetøker risikoen for utvikling av en boble i
boligmarkedet,noesomkangi et tilbakeslagnårdensprekker.DessutenutrykkerFinanstilsynet
en særligbekymring knyttet til at gjeldenøker sterkestinnenfor gruppermed høyestgjeld i
forhold til inntekt. Startlånsordningenbidrar trolig til å forsterke alle de faresignalene
Finanstilsynetpåpeker.
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Det har de senereårenekommetmangeanalyserom hva som skaperfinanskriserog hvordan
manskalkunneforutsedem.Vi menerat denneforskningenviserat oppbyggingav finanskriser
er såpasskomplekseat det ikke er grunnlagfor å tallfestesannsynlighetenfor enkriseeller for
hvor sterktulike faktorerbidrar til finanskriser,menforskningenviserklart at sterk kredittvekst
kombinert med sterk vekst i bolig- og andreeiendomspriserer et sterkt faresignalog et
utviklingsforløp som bør bremses12. Vi vil understrekeat verken Finanstilsyneteller Norges
Bankgir uttrykk for atNorgeståri farefor åutvikle enfinanskrise.

Vi menerat det ikke er tvil om at startlånsordningenbidrar til sterkerekreditt- og boligprisvekst
og at detteer uønsketi dagenssituasjoni norskøkonomi,menvi serikke grunnlagfor å anslå
en kostnadknyttet til startlånsordningensbidrag til risikoenfor et tilbakeslagi norskøkonomi
somfølgeav atkredittvolumetogboligpriserdrivesopptil nivåersomikke kanopprettholdes.

Finanstilsynetindikerer at det er en betydelig risiko for at Norge vil kunne oppleve at
husholdningenesgjeld og boligprisenekommeropppånivåersoikke kanopprettholdespåsikt.
En reverseringvil trolig innebæreen periodemedlav kapasitetsutnyttelseav bl.a. arbeidskraft,
bygningskapital,m.v. Lav kapasitetsutnyttelseinnebærerisolertsettet samfunnsøkonomisktap.

Sannsynlighetenfor at tilbakeslagetskalbli såsterktat detutvikler segenfinanskrise, menervi
er lav. Hvis en slik krise oppstår, vil det være en svært lav sannsynlighet for at
startlånsordningenharværtavgjørendefor å utløsekrisen,menordningenvil habidratttil å øke
fallhøydeni kredittvolum og boligpriser,og dermedkostnadenved krisen.Det finnes mange
ulike anslagpåkostnadenevedfinansiellekriser.Cecchettiet. al. (2009)anslårat kostnadenav
en gjennomsnittligbankkrise, i form av tapt produksjon,utgjør nær13 prosentav BNP. Hvis
manbrukerdetteanslaget,menantarat i Norgeville kun fastlands-økonomienpåvirkesdirekte,
får man en forventet kostnad på 260 milliarder kroner. Trolig vil Norges meget sterke
statsfinansiellestilling gjøre det mulig å redusereproduksjonstapetbetydelig hvis en krise
skulle oppstå,menkostnadeneville trolig uansettbli sværtstoresammenlignetmedfordelene
ved startlånsordningen.Dette innebærerat selv om manantarat startlånsordningensbidrag til
risikoenfor finanskriseersværtlavt, erdetusikkertomnyttenoverstigerkostnadene.

12 Sef.eks.kapittel3 i GlobalFinancialStability Report,theInternationalMonetaryFund,September2011.IMF ser
kreditt- og boligprisvekst som viktige indikatorer for å forutse kriser, men deres modeller gir en del
feilprediksjoner,bådei form av krisersommodellenikke varslerog varsledekrisersomikke kommer.
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4 Virkning av retningslinjer for
bankenes boliglånspraksis

Oppdragsbeskrivelseninkludererenvurderingavvirkningerav Finanstilsynetsretningslinjer for
finansinstitusjonenesboliglånspraksisfor bruken av startlån. I dette kapitlet drøfter vi
virkningeneav deretningslinjenesomkom i mars2010.I nestekapittelvurderervirkningeneav
å innføreet egenkapitalkravpå15 prosentfor boligkjøpfinansiertmedenkombinasjonav start-
og banklån. Et slikt krav kan følge av Finanstilsynetsretningslinjenefra desember2011.
Begrunnelsenfor at Finanstilsynethar gitt retningslinjersamsvarermedsitateti avsnitt3.4 fra
”Finansielle utviklingstrekk” fra september2011

Vi har analysertvirkningeneved hjelp av datafra Husbankensaksregisterfor startlånog en
spørreundersøkelsevi har gjennomført overfor saksbehandlerefor startlånsordningeni
kommunene.

I Finanstilsynets nye retningslinjerfor bankenesboliglånspraksisheter det under punktet
”Belåningsgrad” at

Normaltmålånetikkeoverstige90 prosentav boligensmarkedsverdi.Vedvurderingav
belåningsgrad vil det også være naturlig å ta hensyn til låntakers totale
egenkapitalsituasjon.

For boliglånskundermedlite egenkapital,vil eninnstramningi bankenesutmålingav lån kunne
gjøreat deikke vil få lån i bank.Startlånkanværeet alternativfor dissekundene,i hvert fall så
lengeFinanstilsynetsretningslinjer ikke vareksplisittrettetmotdensamledebelåningsgraden.

Finanstilsynetgjennomføreren gang i året en undersøkelseav bankenesboliglånspraksis,
herunderav belåningsgraden.Bl.a. ble det gjennomførtslike undersøkelservåren2009og i 4.
kvartal2010. Finanstilsynetsretningslinjerkom mellomdisseto undersøkelsene.

Figur 4-1: Andellån medbelåningsgradover90prosent- Låntil kjøpav bolig. Prosent

Kilde: Finanstilsynets boliglånsundersøkelser

Figur 4-1 viserat for lån til kjøp av bolig, falt andelenlån medover90 prosentbelåningsgrad
fra 2009til 2010,menfallet framstosomen fortsettelsetendensenfra 2008,og kan ikke uten
videresessomet resultatav retningslinjenefra Finanstilsynet.DensammetendensenBruddeti
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2008kan trolig forklaresmedringvirkningeneav den internasjonalefinanskrisen.Krisen førte
til redusertrisikovilje ogsåi detnorskefinansmarkedet.

I desember2011kom det nye retningslinjer fra Finanstilsynetom bankenesboliglånspraksis.I
de nye retningslinjeneble grensenfor belåningsgradsenketfra 90 til 85 prosent.I tillegg ble
formuleringenom hvordanmanskulleberegnebelåningsgradenendret.Dennyeformuleringen
var:

Normalt må lån ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, der
belåningsgradenomfatteralle lån medpant i boligen.Vedvurderingav belåningsgrad
vil detogsåværenaturlig å ta hensyntil låntakerstotaleegenkapitalsituasjon.

Mens retningslinjenefra 2010 i hovedsakfokusertepå hvor stort bankenslån var relativt til
boligensverdi, gjaldt retningslinjenefra 2011 alle lån. Det er imidlertid usikkerhetknyttet til
hvor sterkvirkning retningslinjenevil ha.Foreksempelheterdeti enpressemelding30.11.2011
fra Kommunal- og regionaldepartementet

Husbankenog kommunaneer ikkje underlagttilsyn frå Finanstilsynet,deter detberre
private finansinstitusjonarsomer. Finanstilsynetsinenyeretningslinjervil derfor ikkje
direktegjeldebrukenav startlån.

Når startlån blir gitt samanmedlån frå ein bank under tilsyn frå Finanstilsynet,blir
likevel startlånet påverka.Bankanekan avvike frå norma om 85 prosent lånegrad
dersomdetligg føreei særskiltvurderingav omdeter forsvarlegå gje lånet.Startlånet
er allereiei dagunderlagtei slik eigavurdering.

Regjeringalegg derfor til grunn at medei slik forsvarlegvurderingi bådebankenog
kommunaneogså framover,så vil dei nye retningslinjeneikkje vere til hinder for at
samlalån framleiskanoverstige85prosentav bustadverdien,seierNavarsete.

Figur 4-1 viserat andelenlån medhøy belåningsgradøktefra 2010til 2011.Datafor 2011er
fra før Finanstilsyneti desember2011strammetinn retningslinjenefor boliglån.

Vi kjennerikke til analyserav om Finanstilsynetsretningslinjerhar hatt virkning på bankenes
utlånspraksis,men aktøreri finansnæringensom vi har intervjuet menerat retningslinjenefra
mars2010harbidratt til at mangeav bankeneharstrammetinn sin praksis.Vi leggertil grunn
at retningslinjeneharhatteffekt,menharikke noenklar oppfatningomstyrken.Retningslinjene
fra 2011harneppehatt fullt gjennomslagforeløpig,og vi har ikke spurtom virkningerav disse
verken i spørreundersøkelsen mot kommunesektoreneller i intervjuer med aktører i
finansnæringen.

Man kan tenkesegat mangesomville fått banklånfør mars2010,menikke etterpå,søkteom
startlånfor å tilfredsstillebankeneskrav om at bankenslån ikke skulleoverstige85 prosent av
boligensverdi. De boliglånskjøpernesom dettegjaldt var neppeblant de mestvanskeligstilte
boligkjøperne; demestvanskeligstiltevar trolig avhengigavstartlånogsåfør mars2010.

Den boligprisvekstenman har sett i mestepartenav landetde senere årene,tilsier at de som
reetablerersegofte vil ha tilstrekkelig egenkapital.Vi har følgendehypoteserom forventede
virkningerav Finanstilsynetsretningslinjerpåetterspørselenetterogbrukav startlån:

• Etterspørselenetterstartlånøktesterkere ennkredittetterspørselenellers
• De kundenesomble mestpåvirketav Finanstilsynetsretningslinjervar kjennetegnet

ved
o relativt høyinntekt(til åværestartlånskunde)
o ikke vanskeligstilte
o en høyandelførstegangsetablerere

Ikke alle kommunerer raskemed å rapportereom startlånssaker.Enkelterapporterermed et
langt tidsetterslep.For eksempelhar Bergen kommunehittil ikke rapportertom noen nye
startlåni 2011.Vi er imidlertid kjent medat kommunenhar gitt mangestartlån.Det er derfor
vanskeligå bruke data for 2011 til å vise utviklingen i antall lån eller samletbeløp.Vi har
imidlertid settpåom mankansporeentiltagendevekstgjennom2010.Ett problemmeddetteer



- Proba samfunnsanalyse-
Virkningerav startlån

28

at virkningenav Finanstilsynetsretningslinjerneppevar momentan,mensnarerekom gradvis
overenperiode.

Figur 4-2 og Figur 4-3 viser kvartalsvisetall for henholdsvisantall søknaderog tildelingerav
startlån.Man kan se en tendenstil utflating av bådesøknadeneog tildelingenei 2. kvartal i
beggeår, men tendensener sterkerei 2009enn i 2010.Utflatingenkan ha sammenhengmed
sesongmessigevariasjoner,og når vekstenholdt seg noe bedre oppe i 2010 kan dette ha
sammenhengmedat innstramningenei bankenesutlånspraksisbidro til veksti brukav startlån.

Figur 4-2: Antall søknaderomstartlån.Kvartalstall 2009og 10.

Figur 4-3 Antall tildelinger avstartlån.Kvartalstall 2009og-10.

Kilde: Husbankens register

Figur 4-4 viserveksti antall startlånssakerfra 2009til 2010på kvartalsbasis.Hovedinntrykket
eratveksttaktenersterktavtagende,menat dennetendensenblebrutt vedat veksttaktentok seg
opp fra 2. til 3. kvartal. Dette bruddetkan tenkeså ha sammenhengmed innstramningeni
bankenesutlånspraksis,men vi vet lite om tidsetterslepetmellom finanstilsynetsvedtak om
innstramningtil faktisk innstramningi bankeneogvideretil søknaderog tildelingerav startlån.
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Figur 4-4: Veksti søknaderomog tildelingerav startlånfra 2009til 2010.Prosentvis
vekstfra sammekvartalåret før

Kilde: Husbankens register

Når manvurdererveksteni startlån,måmanogsåta høydefor at vekstenkanavspeiletrenderi
boliglånsmarkedetsamlet.

Figur 4-5: Nettonyeboliglån (utbetalingerminusavdrag)til husholdningerog ideelle
organisasjoner.Mill.kr.

Kilde: SSB Finansielle sektorbalanser

Figur 4-5 viserat omfangetav nyeboliglånvariertebetydeliggjennom2009-11.Man kanspore
en sesongeffektved at det gis mangenye lån i førstekvartal og få i fjerde kvartal. Gjennom
2010lå beholdningenav husholdningenesgjeld medsikkerheti bolig om lag 6-7 prosenthøyere
ennsammekvartal i 2009.Detteindikererat densamledeetterspørselenetterboliglån i denne
periodenneppekanforklaresvingningeri veksteni startlåni perioden.Talleneindikererogsåat
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selv om Finanstilsynetsretningslinjerkanskjegautslagi andelenav nyebanklånsomoversteg
90 prosentav boligens verdi (jf. Figur 4-1), ble den samledeveksten i boliglånsvolumet
tilsynelatendeikke påvirket.

I spørreundersøkelsenrettet mot saksbehandlerefor startlåni kommunenestilte vi spørsmålet
”Har du inntrykk av om retningslinjenefra Finanstilsynethar påvirket etterspørselenetter
startlån?” 54 prosentsvarteja på dettespørsmålet,mens46 prosentsvarte”Ingen merkbar
effekt”. Nesten ingen svarte at tiltaket hadde redusert etterspørselenetter startlån. I
undersøkelsenvar detmulighetfor å skrivekommentarertil deulike spørsmålene.Sværtmange
kommenterte spørsmålet.Kommentarenetydet på at mange hadde god kunnskap om
retningslinjeneog påintensjonenebaktiltaket.

Vi spurteogsåom virkningerav bankenesutlånspraksispåendringi etterspørselenetterstartlån
siden 2009. Her svarte60 prosentat endringeri bankenesutlånspraksis har bidratt til økt
etterspørseletterstartlån.40 prosentmenteat bankenesutlånspraksisharhatt liten eller usikker
betydning,mensnesteningensvarteat etterspørselenetterstartlånvar blitt redusertsomfølge
avdennefaktoren.

Vi harsettom mankan sporeeffektenav retningslinjenefra Finanstilsyneti sammensetningen
av startlånssøkerne.Man kan for eksempeltenkesegat innstramningengjorde at det ble økt
tilgang av personermed høyereinntekt og dem som ikke er spesieltvanskeligstilt.Vi finner
imidlertid ingen tendenstil at gjennomsnittsinntektenfor startlånssøkerneendretseggjennom
2010. Det var ensvaknedgangi andelenvanskeligstilteetterinnstramningen.Før1. april 2010
var andelenvanskeligstilteblant søkernepå 24 prosent,mensdenvar 21 prosent etter. I 2011
steg andelenvanskeligstilte igjen, til 25 prosent. Det er vanskelig å si om dette har en
sammenhengmedegenkapitalkravet.

Vi mener at svarene fra spørreundersøkelsentyder på at innstramningen i bankenes
boliglånspraksishargitt øktpågangtil startlånsordningen,mendatafra Husbankenssaksregister
tyderpåat effektenikke harværtsterk. Våredataer ikke egnettil å belyseeffektenav denye
retningslinjenefra desember2011.
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5 Vurdering av mulige endringer i
startlånsordningen

5.1 Egenkapitalkrav på 15 prosent
Startlånsordningenhar vært kritisert for å forsterkevekst i kredittilførselog boligpriseri en
situasjon da myndighetene strammer inn på retningslinjene i finansinstitusjonenes
boliglånspraksis13. I oppdragsbeskrivelsenfor prosjektet er vi bedtom å vurdereeffekteneav å
innføreet egenkapitalkravpå 15 prosentogsåfor startlånsordningen.Et slikt krav inngårsom
hovedregeli Finanstilsynetsretningslinjerfra desember2011overforfinansinstitusjonene.

Tabell5.1 Andellåntakeremedminstegenkapitalpå15prosent,2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Førstegangsetablering 9 % 12% 6 % 7 % 6 % 6 %

Økonomiskvanskeligstilt 7 % 21% 6 % 6 % 4 % 4 %

Reetablering 15 % 20% 15 % 16 % 10 % 11%

Funksjonshemning 18 % 20% 11% 16 % 15 % 15%

Flyktning 9 % 9 % 4 % 6 % 5 % 1 %

Bostedsløs 7 % 9 % 0 % 17 % 24 % 18%

Rusmisbruker 0 % 8 % 4 % 17 % 7 % 5 %

Rus/psykiatri 0 % 0 % 4 % 25 % 9 % 9 %

Husholdmed
funksjonshemmetbarn 14% 17 % 12 % 15%

Ikke spesifisert 1 % 10 % 3 % 7 %

Totalt 9 % 12% 6 % 7 % 6 % 6 %
Kilde: Husbankens register

I 2010 var det bare 6 prosentav dem som fikk startlånsom haddemer enn 15 prosent
egenkapital.Tabell 5.1 viser at det er betydeligeforskjellermellomde ulike gruppenenår det
gjelderhvor vanlig deter å bidramedminst 15 prosentegenkapital.Det er relativt vanlig blant
dem som reetablererseg og blant personermed funksjonshemning.Videre ligger gruppene
”bostedsløse”og ”husholdningermed funksjonshemmedebarn” høyt, mendetteer sværtsmå
grupper,ogandelenkansvingemyefra år til.

Tabell5.1 tyderpåat innføringavkrav om15 prosentegenkapitalfor å få startlånville ført til at
brukenble redusert til en brøkdelav hva dener i dag.Vi vet imidlertid ikke hvor mangeav
startlånskundenesomhar tilgang til egenkapital,mensom har valgt å ikke brukeden.Påden
andresidener ordningenment for dem som ikke får lån i bank. Mangel på egenkapitalkan
nettoppværegrunnentil at bankeneikke vil låne til dissekundeneuten toppfinansieringen
gjennomstartlån.Derfor er det logisk at mangeav startlånsbrukernefaktisk har lite eller ingen
egenkapital.

Dataeneog analyseni Barlinhauget. al. (2011) kan indikere hvor mangeav startlånssøkerne
som vil kjøpe bolig uansettom startlånsordningenstrammessterkt inn. Undersøkelsenviser
bl.a.at av demsomi 2006fikk avslagpåsøknadom startlånmeddenbegrunnelseat dehadde

13 Jf. Kleppe(2011)
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for svak gjeldsbetjeningsevne,økte andelenboligeierefra 11 prosenti 2005 til 30 prosenti
2008. Blant dem som fikk startlån,økte eierandelenfra 13 til 84 prosenti sammeperiode.
Talleneviserat selvblantdemsomharsvakgjeldsbetjeningsevne,finnesdetmangesomklarer
å mobiliseretilstrekkeligeøkonomiskeressursertil å kjøpebolig selv om de ikke får startlån.
Rapportenviserikke hvordandissefår finansiertsineboliger, meni datamaterialetharforskerne
fjernet personersom fikk avslagpå startlån i 2006,men som søktepå nytt senere.Man kan
dermedmedstorgradav sikkerhetsi at desomkjøptebolig etterå hafått avslagpåstartlånhar
funnetandrefinansieringskilder.

Det kanikke væretvil om at innføringav krav omegenkapitalpå15 prosentfor startlånskunder
ville gitt redusertbruk avordningen.Undersøkelsentil Barlinhauget.al. tyderriktignok påaten
god del av demsomsøkerstartlånhar alternativefinansieringskilder, menvi vet ikke noeom
hvormyeegenkapitaldekanklareå mobilisereogdermedhvormangeav demsomville kunnet
utnyttestartlånsordningenlikevel.

Hvis maninnføreret egenkapitalkravpå15 prosentfor boligkjøp finansiertmedstartlån,er det
vanskeligå se at terskelenfor å få startlåni kombinasjonmed banklån vil bli lavereenn for
banklånalene.Forskjellenvil i såfall beståi at det kanværeforskjeller i hvordankommunene
ogbankenevurderersøkernesgjeldsbetjeningsevne.

I avsnitt2.2såvi at om lag 60prosentavstartlånskundeneer leietakerenårdefår startlånet.Om
lag 10 prosentbor hos foreldreneog om lag 25 prosenteier egenbolig. Hvis manantarat av
leietakernevil 20 prosentklareå finansiereet boligkjøp uansett(jf. Barlinhauget.al.),mensde
øvrige(48 prosentav alle sommeddagensreglerville fått startlån)vil forbli leietakere.I sum
kanmanregneat det finnesom lag 340 000 husholdningersombor i leiet bolig. Det er vel 50
000 somhar fått startlånsiden2004.Hvis manantarat 48 prosentav disseikke ville forblitt
leietakere,ville dettegitt en7 prosentøkningi antall leietakerei Norge14. Trolig ville endel av
demsomhaddeønsketå kjøpevalgt andreløsningerennå leie enbolig. Bl.a. kunneflere valgt
å bli boendelengerhosforeldrene.En reduksjoni antallsomfår mulighettil å kjøpebolig, ville
uansett påvirket det relative prisnivået mellom de to eie- og leiemarkedet, selv om
prisvridningenville blitt dempetav at flere boligerville blitt lagt ut for leie og at svakereveksti
boligpriseneville gitt lavereboligbygging.

Forskningviser at sammenhengenmellom prisenei henholdsviseier- og leiemarkedetikke er
raskog presis,menderimotsvakog treg15. Hvis manstrammerinn påstartlånsordningenslik at
etterspørselenetterutleieboligerøker, vil dettegi økt tilbud. Det vil skje vedat flere eiereleier
ut istedenforå selge,vedat utleierekjøperoppboligerogvedat flere nyeboligerleiesut.

Hvis tilbudet i leiemarkedetreagerer rasktpå økt etterspørsel,kan man tenkesegat de som
ønsket,men ikke fikk, startlån,endteopp medå leie en bolig av sammestørrelseog standard
som den de ville kjøpt. Boligmassenmåtte i så fall vært den sammei beggetilfellene, men
likevel kunneman fått en svakerevekst i boligprisene.Grunnener at hvis man strammerinn
startlånsordningen,vil ikke like mangekunneklatre i ”boligtrappen”.Dermedville mankunne
dempeboligprisvekstenpåkort ogmellomlangsikt.

Et krav om 15 prosent egenkapitalville også reduseregjennomstrømningeni kommunalt
disponerteleiligheter. I Husbankenssaksregisteroppgisdet at 554 av startlånskundenei 2010
kom fra en kommunalbolig. Sammenlignetmedbeholdningenav kommunaleboliger på over
95 000 er dettelite, menvi kjennerikke til hvor stor andelde somkjøperbolig medstartlån
utgjørav desomflytter fra enkommunalteidbolig til enegenbolig.

14 48%av 50 000tilsvarer7% av 340000

15 Se for eksempel Grytten, O. (2009): ” Boligboble? Empiriske indikatorer i historisk perspektiv”
http://www.magma.no/boligbobleeller Himmelberg,Charles,ChristopherMayer and Todd Sinai. "AssessingHigh
HousePrices:Bubbles,FundamentalsandMisperceptions,"Journalof EconomicPerspectives, 2005,v19(4,Fall),67-
92
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I avsnitt3.1refererervi til analysersompekerpåat leiemarkedetofte vil gi dyreog/ellerdårlige
løsninger,og dasærlig overforvanskeligstilte.Grunnenetil detteer dengenerelletendensentil
at eieover tid er billigere ennå leie, at tilbudetav utleieboligerer dominertav kortekontrakter
og små boliger av lav kvalitet og at vanskeligstilteofte diskrimineresav utleiere. Disse
forholdenekan tilsi at bidrag til eierskapgjennomstartlånofte vil kunneværeeffektivt som
virkemiddelbl.a.overforvanskeligstiltepåboligmarkedet.

Kommunene har ansvar for å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvis
startlånsordningenstrammestil slik at mangevanskeligstilteikke får finansiertsitt boligkjøp
meddelfinansieringfra bank,stårkommuneneoverforvalgetmellomå hjelpedevanskeligstilte
medå

1. leieenbolig
2. fullfinansiereboligkjøpetmedstartlån
3. gi boligtilskuddfor å oppfylleegenkapitalkravet

Pågrunnav at prisnivåenei henholdsviseier- og leiemarkedetikke alltid står i rimelig forhold
til hverandre,kan kommunenesutgifter til å løseden enkeltesboligbehovgjennombidrag til
kjøp værelavereenngjennomstøttetil leie av bolig. Det vil ogsåværemangeeksemplerpåat
leie krever mindre utgifter. En innstramningi startlånsordningenkan imidlertid i enkelte
kommunergi økteutgifter til boligsosialetiltak eller føretil at tilbudetblir dårligere.

Hvis kommunenefullfinansierer boligkjøp med startlån,vil startlånsordningenmiste noe av
kontaktenmot bankene.I enkelte kommunerer det et godt samspill mellom kommunens
forvaltning av startlånsordningenog bankene,men i andre kommuner er samspillet svært
begrenset.Overgangtil fullfinansieringvil entenmåtteføre til at langt færrefår startlåneller at
omfangetav startlånøkessterkt.I 2010var bidragenefra banklånog startlånom lag like storei
finansieringenav kjøp ved hjelp av startlån. Dette tilsier at startlånsordningennestenmå
fordobles hvis man skal erstatte banklån med startlån. Hvis man fullt erstatter redusert
kredittilgangfra bankenemedøkt bruk av startlånsordningen,er det vanskeligå seat manhar
oppnåddannetennå endrekanalfor kredittgivningenfra bankertil kommuner/Husbanken.Man
vil ikke ha redusertrisikoerknyttettil høyeboligpriserog høygjeld i husholdningssektoren,og
manharheller ikke oppnåddnoenforbedringpådetboligsosialefeltet. I realitetenvil imidlertid
kommunenesutmåling av lån og låneforvaltningfor øvrig avvike fra bankenes,men detteer
ikke godtkartlagtog betydningenavdetteerderforsværtusikker.

Kommunenegir i dag boligtilskuddsom bl.a. kan inngå som egenkapitalved kjøp av boliger
med startlån. Tilskuddenekan også brukes til andre formål og kan tildeles uavhengigav
startlånsordningen.Basertpå datafra startlånssakenei 2010,har vi beregnetat manmåttegitt
boligtilskudd på om lag 1 500 mill.kr. hvis man skulle sikret 15 prosent egenkapitali disse
kjøpene.Dette tilsvarer 170 000 kroner per kjøp. Hvis man hadde innført en tilsvarende
ordning, men holdt førstegangsetablerereutenfor, ville man måttegitt om lag 450 mill.kr. i
tilskudd for å sikre 15 prosentegenkapital.Et slikt tiltak medførerimidlertid meget store
kontrollproblemer. I utmålingenav støttemåtte man lagt til grunn at søkerenførst skulle
mobilisereall annentilgjengeligegenkapital.Det kantenkesmangemetoderfor å skjulemidler
tilgjengelig for egenkapital. En slik ordningville ogsåtiltrukket segsøkeresomellersville fått
finansieringsbistandfra foreldre. Hvis man skulle bruke boligtilskudd mer systematiskfor å
dekke egenkapitalbehovet,måtte dette bergrensestil snevrerebrukergrupper,og da gjerne
personermyndighetenekjennergodtgjennomforvaltningav ulike velferdsordninger.

5.2 Strengere behov sprøving
Det er mulig at eierskaptil egenbolig kan være avgjørendefor om enkelte får fotfeste i
arbeidsmarkedetog på ulike sosialearenaer(jf. drøftingen av virkninger for brukernei avsnitt
3.1). Hvis det finnes slike positive virkninger, men at dettebaregjelder enkeltegrupper,kan
mani teorienreduseredenegativesideneved startlånsordningenutenå svekkede positive.En
slik forbedring kan oppnåsved at ordningen reserveresfor de gruppenesom de positive
virkningeneerknyttettil.
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For at en slik ordningskal kunnegjennomføresi praksis,må manførst identifiseredeaktuelle
gruppeneog finne metoderfor å skille ut søkerefra dissegruppene.

Hvis man reservererordningenfor mindre grupper,vil ordningensbidrag til boligprisveksten
reduseresvedatantallinnvilgedelån reduseres.

Man kan ogsåoppnåstrengerebehovsprøvingved å kombinereen innstramningtilsvarende
Finanstilsynets retningslinjer med en utvidelse av startlånsordningeneller boligtilskudd til
særligegrupper,langsdelinjer sombledrøftetmot sluttenav avsnitt5.1.

5.3 Konjunkturtilpasning
Denkritikkensomharværtfremmet mot startlånsordningendenseneretiden,dreiersegom at
ordningen forsterker veksten i boligpriser og i husholdningenesgjeld i en situasjonhvor
Finanstilsynetog NorgesBank ser behovfor å redusereeller stoppeveksten.Disse negative
sideneved ordningener dermedsituasjonsbetingede,dvs. de gjelder bare i situasjonermed
uønsketveksti bolig- og kredittmarkedet.De positivevirkningenefor vanskeligstiltegrupperog
førstegangsetablerereer i hovedsakuavhengig av tilstandeni finans- og boligmarkedetog
økonomienforøvrig. Dettetaler for at ordningenbørstrammesinn nårsituasjonentilsier at den
kanskadedenfinansiellestabiliteten,menat mankanslippeopp igjen nårveksteni boligpriser
oghusholdningenesgjeld ikke erurovekkendesterk.

5.4 Økt rente
Rentenpå startlåntilsvarer ordinærrentepå lån i Husbanken,pluss inntil 0,25 prosentpoeng
påslagfra kommunenesside.Figur 5-1 viserutviklingeni bankenesboliglånsrenterog beregnet
rentepåstartlån.

Figur 5-1: Rentepåstartlånog pantsikredelån i banker.Fra 2004til 3. kvartal2011

Kilde: SSB, Husbanken og egne beregninger

Vi har lagt på0,35prosentpåhusbankrentenfor å korrigerefor mulig marginfra kommunenes
sideog for ta hensyntil atHusbankenoppgirnominellrente,mensbankenesrenterereffektive.

Man serat Husbankensrenterkorrigeresmedet etterslep,meni periodermedstabilt rentenivå
liggerstartlånsrentenom lagettprosentpoenglavereenn bankenesrenter.

Startlånsordningenbrukes for en stor del som toppfinansiering.Trolig kunne en del av
låntakerneha bidratt med mer egenkapitalhvis de haddeværtmer motivert for det, jf. datai
Barlinhauget.al.(2011)om utviklingen i eierskapfor demsomfår avslagpåstartlån.Hvis man
hadde hevet rentene på startlånene,ville man styrket låntakernesmotivasjon for å øke
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egenkapitalenog for å benytteandrefinansieringskilder.Det er imidlertid usikkerthvor myeen
slik utvikling ville bidratt til å reduserede risikoer som har motivert Finanstilsynets
retningslinjerfor bankenesboliglånspraksis.

Høyererentekan føre til mindrebruk av startlån,men dette er neppeet effektivt tiltak for å
styrkerobustheteni husholdningenesøkonomieller for å styrkedenfinansiellestabilitetenslik
Finanstilsynetsretningslinjersiktermot.
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