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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2022
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til Stortingets behandling av Prop. 46 S
(2021–2022), og Innst. 104 S (2021–2022) og Prop. 51 S (2021–2022), og Innst. 119 S
(2021–2022). I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi opp vedtak og forutsetninger
Stortinget har fattet om endringer i bevilgninger for Husbankens virksomhet i 2022.
Endringene gjelder blant annet økt ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å
dekke høye strømutgifter.
Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.

Endringer i budsjettildeling for 2022
Stortinget har vedtatt endringer bostøtten i 2022. Tabellen nedenfor viser ny bevilgning.
Kap. 581
Post
70

Bolig- og bomiljøtiltak
Betegnelse
Bostøtte, overslagsbevilgning

tall i kroner
Budsjett 2022
4 335 588 000

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning
Stortinget har vedtatt to endringer i bevilgningen til bostøtte. For det første økes
overslagsbevilgningen med 851 mill. kroner, fra 3 228,6 til 4 079,6 mill. kroner, jf. Prop. 46 S
(2021–2022) og Innst. 104 S (2021–2022). For det andre økes overslagsbevilgningen med
256 mill. kroner til 4 335,6 mill. kroner, jf. Prop. 51 S (2021–2022) og Innst. 119 S (2021–
2022). Økningene skal dekke ekstrautbetalinger til bostøttemottakere, samt at bostøtten
utvides midlertidig i desember, januar og februar (med utbetaling januar–mars).
Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Benedikte
Endresen
22 24 71 53

Midlertidig redusert progresjon
Progresjonen i egenandelen er fra 1. desember til 28. februar 0,12 prosent, jf. Forskrift om
bustøtte. Andelen av netto formue ut over fribeløp som skal legges til inntekten, er i denne
perioden null. Fra 1. mars settes progresjonen opp til 0,27, og andelen av netto formue ut
over fribeløp som skal legges til inntekten, settes opp til 65 pst.
Ekstra utbetalinger
Stortinget har også vedtatt ekstra utbetalinger som skal være en hjelp til å dekke høye
strømregninger for husstander med lave inntekter. Sammen med bostøtten for månedene
desember 2021, januar 2022 og februar 2022 skal et fast beløp gis til hver husstand, og et
tillegg for flere husstandsmedlemmer. For desember 2021 skal utbetalingen være på 1 500
kroner for første husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i
husstanden. For januar og februar 2022 skal utbetalingen være på 2 500 kroner for første
husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i husstanden.

Instruks om å etterbehandle søknader
Bostøtteregelverket er midlertidig endret i perioden 1. desember 2021 – 28. februar 2022.
Departementet gir følgende instruks:
Husbanken skal etterbehandle søknader om bostøtte for desember 2021, januar 2022 og
februar 2022, så lenge disse er sendt Husbanken før 1. april 2022.
Formålet er å bidra til at flest mulig av dem som har krav på bostøtte i denne perioden,
faktisk søker.

Med hilsen

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Benedikte Endresen
avdelingsdirektør
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