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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2022 til Husbanken – Endringer i
statsbudsjettet for 2022 og andre saker
I dette tillegget til tildelingsbrevet følger Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opp
vedtak og forutsetninger Stortinget har fattet om endringer i bevilgninger og fullmakter for
Husbankens virksomhet i 2022. Vi omtaler også andre endringer for Husbanken i årets
budsjettildeling og et nytt rapporteringskrav om arbeidet med bærekraftsmålene.
Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.

1. Endringer i budsjettildeling for 2022
Revidert nasjonalbudsjett
Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021–2022) og Innst. 450 S (2021–2022),
inkl. løse forslag nr. 78 og nr. 84.
Stortinget har vedtatt endringer i bevilgninger som er tildelt Husbanken i 2022. Tabellen
nedenfor viser de nye bevilgningene.
Kap.
Post
70
76

581 Bolig- og bomiljøtiltak
Betegnelse
Bostøtte, overslagsbevilgning
Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, kan overføres

Kap. 2412 Husbanken
Post Betegnelse
01
Driftsutgifter

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

tall i tusen kroner
Budsjett 2022
4 463 588
171 101
tall i tusen kroner
Budsjett 2022
353 253

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

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Ingrid-Therese
Øverland
22 24 66 65

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning
Stortinget har vedtatt endringer i bostøtten. Overslagsbevilgningen reduseres med 640 mill.
kroner, fra 5 103,6 mill. kroner til 4 463,6 mill. kroner på bakgrunn av lavere anslått forbruk
og utvidet periode med midlertidig regelverk.
Den reduserte progresjonen i egenandelen videreføres på 0,12 pst. i perioden fra 1. juni til
30. september. Stortinget har tidligere vedtatt at progresjonen skal være på dette nivået til og
med 31. mai og fra 1. oktober til 31. desember, jf. tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2022 til
Husbanken sendt 8. april 2022.
Post 76 Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, kan overføres
Stortinget har vedtatt å redusere bevilgningen på posten med 450 mill. kroner, til 171,1 mill.
kroner for å frigjøre midler til andre tiltak. Dette tilsvarer en reduksjon i tilsagnsrammen på
1 mrd. kroner, til 154 mill. kroner, og en reduksjon i tilsagnsfullmakten på 550 mill. kroner, til
601,4 mill. kroner.
Kap. 2412 Husbanken
Post 01 Driftsutgifter
Stortinget har vedtatt en reduksjon på posten på grunn av forventede budsjettgevinster fra
endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. Posten reduseres med 448 000 kroner, til
353,3 mill. kroner.
Andre endringer i budsjettildeling
KDD gir Husbanken fullmakt til å belaste departementets kapittel 500, post 21 i 2022.
Tabellen nedenfor viser det maksimale beløpet Husbanken kan belaste.
Kap. 500 Kommunal- og distriktsdepartementet
Post Betegnelse
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

tall i tusen kroner
Budsjett 2022
2 600

FoU-prosjekter
Vi viser til dialog om behov for å sette i gang ulike FoU-prosjekter:
- Undersøkelse av prosesser for å fremskaffe bolig til ukrainske flyktninger
- Kjøp av data til boligsosial monitor og utviklingshemmede
- Stigende rente – effekter for startlånmottakere og ev. andre målgrupper
- Kunnskapsgrunnlag for Husbankens håndtering av tilskuddsordninger til høye
strømutgifter
KDD gir Husbanken fullmakt til å belaste kapittel 500 Kommunal- og distriktsdepartementet,
post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 2,6 mill. kroner eks. mva. i 2022 for å dekke
utgiftene til utredningene. Fullmakten gjelder også for å utgiftsføre tilhørende merverdiavgift
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på Finansdepartementets kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01
Driftsutgifter.
Vi ber om at Husbanken inkluderer status på fullmakten i rapporteringen på budsjett- og
regnskapsstatus per 31. august med prognose ut året, jf. styringskalenderen i vedlegg 1 til
tildelingsbrevet for 2022. Vi ber om en endelig rapportering på forbruk av tildelte midler per
31. desember 2022, innen 15. januar 2023.

2. Rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene
KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på
departementets ansvarsområder. Departementet har behov for informasjon fra Husbanken til
rapporteringen i Prop. 1 S. KDDs virksomheter bidrar til bærekraftsmålene når de utfører
sine samfunnsoppdrag. De kan også bidra gjennom endringer i driften av etaten, f. eks.
gjennom praksis for innkjøp og reiser.
I årsrapporten for 2022 del III om årets aktiviteter og resultater skal Husbanken omtale
arbeidet med bærekraftsmålene og redegjøre for hvilke(t) bærekraftsmål virksomhetens
arbeid har bidratt til.
Føringen om omtale av bærekraftsmålene i den årlige mål- og resultatrapporteringen
videreføres årlig i tildelingsbrevene, frem til oppdatering av virksomhetens hovedinstruks.
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