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Statsbudsjettet 2020: Tillegg til tildelingsbrev - Endringer i revidert 
budsjett 2020 og overførte midler fra 2019 

Det vises til tildelingsbrev av 30. januar 2020. I revidert statsbudsjett for 2020 er det vedtatt 
endringer i bevilgningen på kap. 761, post 63, 64 og 69. Husbankens tildeling endres i tråd 
med dette, samt at Husbanken tildeles overførte midler fra 2019.  
 
Kap. 761, post 63 
Samlet økes bevilgningen på posten med 1 978,7 mill. kroner: 

- Av ubrukte midler på posten i 2019 er det overført 2 021 mill. kroner til 2020 for å 
dekke kostnader knyttet til tilsagn gitt tidligere år.  

- Ved Stortingets behandling av revidert budsjett for 2020 er bevilgningen redusert med 
42,3 mill. kroner knyttet til at bevilgningen i 2020 ikke var korrigert for at 
tilsagnsrammen i 2019 ikke ble fullt utnyttet.  

 

Kap. post Tildeling hittil i år  Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.63 4 035 632 1 978 700 6 014 332 

 
 
Kap. 761, post 64 
Bevilgningen på posten reduseres med 46 mill. kroner. Ved Stortingets behandling av 
revidert budsjett 2020 er bevilgningen på posten redusert som følge av nytt renteanslag for 
rentekompensasjonsordningen, fra 1,5 pst til 1,0 pst.  
 

Kap. post Tildeling hittil i år  Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.64 866 000 -46 000 820 000 
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Side 2 
 

Kap. 761, post 69 
Samlet reduseres bevilgningen på posten med 8,8 mill. kroner: 

- Av ubrukte midler på posten i 2019 er det overført 59,2 mill. kroner til 2020 for å 
dekke kostnader knyttet til tilsagn gitt tidligere år.  

- Ved Stortingets behandling av revidert budsjett for 2020 er bevilgningen redusert med 
68 mill. kroner knyttet til at bevilgningen i 2020 ikke var korrigert for at 
tilsagnsrammen i 2019 ikke ble fult utnyttet.  

 

Kap. post Tildeling hittil i år  Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.69 403 300 -68 000 394 500 

 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.) 
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