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Klage på avslag - etableringstilskudd

Saksopplysninger:
Saken gjelder avslag på tildeling av tilskudd til unge etablere.
Søker er enslig gutt 25 år som har kjøp bolig sammen med sin mor. Eieforhold 50/50.
I vedtatte retningslinjer av 06.05.21 under punktet "hvem/hva er omfattet av ordningen står det":



Ordningen gjelder for unge etablerere (enslige og par).
Ung ansees i denne sammenheng til å gjelde tom året søker fyller 33 år. Kriteriene anses som
oppfylt i de tilfeller etableringen gjelder par og en av søkerne er under 34 år.

I henhold til retningslinjene skal klage behandles av formannskapet.

Vurderinger:
Søker er enslig under 34 år, og har kjøp bolig sammen med sin mor med eierandel 50/50.
I henholde til vedtatte retningslinjer kan man ikke se at kjøpet faller inn under ordningen da kjøpet er
sammen med sin mor, og dermed ansees ikke kjøpet gjort av et par eller enslig. At søker i seg selv
er under 34 år har dermed ingen betydning i dette tilfellet.
Det fremkommer i klagen at han er fraskrevet mulighet til å søke på et senere tidspunkt dersom han
ønsker å skaffe seg en egen bolig ettersom han da ikke vil være å ansees som
førstegangsetablerer. Her har klager ikke vært oppmerksom på at ordningen gjelder selv om man har
eid bolig tidligere så fremt man ikke har mottatt tilskuddet tidligere. Forutsetningen er at ordningen
fortsatt eksisterer.

Rådmannens innstilling:
Avslag opprettholdes på bakgrunn av at søker har kjøpt bolig sammen med sin mor og dermed ikke
kan anses som par eller enslig i dette tilfellet.

Formannskapet 10.02.2022:
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 033/22 Vedtak:
Avslag opprettholdes på bakgrunn av at søker har kjøpt bolig sammen med sin mor og dermed ikke
kan anses som par eller enslig i dette tilfellet.

