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Kap. 342, post 60 Rentekompensasjon kirkebygg - tildelingsbrev Husbanken 2014 

 

Innledning 

Ved Stortingets behandling av Prop 1 S Tillegg 1 (2013 -2014), jf Innst. 12 S (2013-2014) ble 

det besluttet at ordningen med rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg skal 

overføres fra (daværende) Kommunal- og regionaldepartementet til Kulturdepartementet med 

virkning fra og med 2014.  

I dette tildelingsbrevet tildeler Kulturdepartementet bevilgning til Husbanken og følger opp 

Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger for 2014 for kap. 342, post 60 Rentekompen- 

sasjon kirkebygg. 
 

Tildeling for 2014 

Kap 342, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres 

Husbanken kan gi tilsagn i tråd med romertallsvedtak VI i Innst. 12 S (2013–2014) på inntil 

500 mill. kr i 2014. Bevilgningen er på 55,6 mill. kroner og skal gå til å dekke renteutgifter 

knyttet til investeringsrammene det er gitt tilsagn om i perioden 2005–2014.  

Departementet forutsetter at Husbanken har rutiner som sikrer at årlige utbetalinger er i 

samsvar med tildelte midler. 

 

Forskriften 

KRD har gitt forskrift for ordningen, jf. forskrift 3. april 2009 nr. 422 om kompensasjon for 

utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken, 

sist endret i 2010. KMD tar sikte på å oppheve gjeldende forskrift, og Kulturdepartementet 



Side 2 

 

overtar myndighet og ansvar for å fastsette og forvalte ny forskrift for ordningen.  

 

Andre forhold 

Kulturdepartementet legger til grunn at retningslinjer for ordningen fastsatt av Husbanken 

ikke må endres som følge av at ordningen er overført fra KMD. ”Departementet” i pkt 5 i 

retningslinjene er nå Kulturdepartementet.  

  

Administrative ordninger som for eksempel oversendelse av tallmateriale til budsjettprosesser 

og rapporteringer under ordningen forutsettes videreført med Kulturdepartementet som 

mottaker. Dette vil vi komme tilbake til i nevnte kontaktmøte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal fortsatt ha det overordnede 

styringsansvaret for Husbanken og vil innkalle til felles kontaktmøter mellom KMD, 

Husbanken og Kulturdepartementet, jf KMDs tildelingsbrev til Husbanken av 21. januar 

2014. For nærmere omtale av styringsdialogen vises det til Husbankens tildelingsbrev fra 

KMD.   

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Thom M. Rafoss (e.f.)  

fung. ekspedisjonssjef 

 Ellen Ur 

 kst. avdelingsdirektør 
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