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Tillegg til tildelingsbrev – endringer i budsjettildeling for 2015 og noen andre saker
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) følger i dette brevet opp vedtak og
forutsetninger Stortinget har gitt om endringer i bevilgninger m.m. for Husbankens
virksomhet i 2015. I tillegg framgår noen andre saker av brevet.
ENDRINGER I BUDSJETTILDELING FOR 2015
Departementet viser til følgende dokumenter:
- Prop. 119 S (2014-2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2015.
- Innst. 360 S (2014-2015) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett
2015, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015.
- Dokument 8:135 S (2014-2015) - Representantforslag om økt norsk innsats i
forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene.
- Vedtak 794 ifm. Dokument 8:135 S (2014-2015):
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=63014
- Tildelingsbrev for 2015 av 9. januar 2015.
Husbanken skal informere KMD i styringsdialogen eller i annen egnet form dersom det
oppstår vesentlige avvik fra føringene i tildelingsbrev, i planer som er avtalte med
departementet eller i virksomheten generelt. Oppstår det avvik, skal Husbanken foreslå
korrigerende tiltak. Husbanken skal ta opp med departementet eventuelle uklare punkter i
dette tillegget til tildelingsbrev.
Revidert nasjonalbudsjett for 2015, Prop. 119 S (2014-2015) om tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015 og Dokument 8:135 S (2014-2015) med
representantforslag om økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og
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nærområdene, ble behandlet i Stortinget 19. juni 2015.
Stortinget vedtok følgende endringer:
Kap. 581, post 76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres
Bevilgningen på kap. 581, post 76 Tilskudd til utleieboliger øker med 80 mill. kroner fra
669,5 mill. kroner til 749,5 mill. kroner. Tilsagnsrammen øker med 177,8 mill. kroner fra
702,4 mill. kroner til 880,2 mill. kroner i 2015. Tilsagnsfullmakten øker med 97,8 mill.
kroner, fra 552,7 mill. kroner til 650,5 mill. kroner. Resultatkravet knyttet til økningen i
tilskuddet er at Husbanken gir tilskudd til minst 320 flere utleieboliger i 2015, slik at det totalt
for inneværende år gis tilskudd til minimum 1 520 utleieboliger.
Av økningen i bevilgningen på 80 mill. kroner er 50 mill. kroner en varig økning, jf. Prop.
119 S (2014-2015), og 30 mill. kroner er en økning som gjelder kun i 2015, jf. Dokument
8:135 S (2014-2015).
Kap. 2412, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Bevilgningen på kap. 2412, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, øker med
6,7 mill. kroner i 2015, fra 34,1 mill. kroner til 40,8 mill. kroner. Dette skal dekke merutgifter
i 2015 til nødvendige tilpasninger i Husbankens IKT-system for å kunne få tilgang til
månedlige opplysninger om inntekt fra Statteetaten ifm. behandlingen av søknader om
bostøtte og beregning av bostøtte.
Kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning
Bevilgningen på kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken, blir redusert med 30 mill. kroner fra
18 216 mill. kroner til 18 186 mill. kroner. Bakgrunnen er endelige regnskapstall for 2014 og
oppdaterte renteberegninger.
Kap. 5312, post 11 Tilfeldige inntekter
Bevilgningen på kap. 5312, post 11 Tilfeldige inntekter, øker med 15 mill. kroner fra 4,15
mill. kroner til 19,15 mill. kroner. Bakgrunnen er innføring av maskinell etterkontroll av
bostøtteutbetalingene, noe som har medført økning i tilbakebetalt bostøtte.
Kap. 5312, post 90 Avdrag
Bevilgningen på kap. 5312, post 90 Avdrag reduseres med 358 mill. kroner fra 11 038 mill.
kroner til 10 680 mill. kroner. Bakgrunnen er i hovedsak noe lavere innbetaling av ordinære
avdrag i 2014 og noe mindre utlånsportefølje enn forutsatt.
Kap. 5615 Husbanken, post 80 Renter
Bevilgningen på kap. 5615, post 80 Renter reduseres med 145 mill. kroner fra 3 516 mill.
kroner til 3 371 mill. kroner. Bakgrunnen er at gjennomsnittsrenten i utlånsporteføljen er noe
lavere enn tidligere forutsatt og at utlånsporteføljen er noe mindre enn forutsatt.
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Belastningsfullmakt – Kap. 500, post 21
KMD viser til styringsmøtet 13. mai 2015 om Husbankens IKT-arbeid, der sak om
finansieringen av Veiviser bolig for velferd, ble behandlet. Departementet stiller 1 600 000
kroner til rådighet i 2015 over kapittel 500, post 21 for å bidra til finansiering av veiviseren.
Midlene må benyttes i år. Husbanken skal rapportere på regnskapsstatus per 31. august 2015
og ifm. årsrapport og årsregnskap, jf. frister i tildelingsbrevet for 2015.
Vurdering av endrede kriterier for energi og miljøkvalitet for grunnlånet
På bakgrunn av varslede endringer i energikravene i byggteknisk forskrift, ber vi Husbanken
vurdere behovet for å endre kriterier for energi og miljøkvalitet for grunnlånet. Vurderingen
må skje i samarbeid med departementet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
Vi ber Husbanken innen 15. september 2015 komme tilbake med forslag til prosess for
arbeidet.
Flere lærlinger i statlige virksomheter
Det vises til vedlagte brev av 11. mars 2015 fra kommunal- og moderniseringsministeren og
kunnskapsministeren om flere lærlinger i statlige virksomheter. Av brevet framgår det at
statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling senest fra høsten 2015. Bakgrunnen
for kravet er at Regjeringen har besluttet å iverksette en strategi for å øke antallet lærlinger i
statsforvaltningen. Mindre virksomheter med inntil 100 ansatte kan inngå samarbeid med
andre for å oppfylle kravet.
I årsrapporten for 2015 skal Husbanken rapportere på om virksomheten oppfyller kravet om
én lærlingplass. Dersom kravet ikke oppfylles, skal Husbanken i årsrapporten redegjøre for
hva virksomheten har gjort for å oppfylle kravet og forklare hvorfor virksomheten ikke har
vært i stand til å oppfylle det.
Rundskriv fra Finansdepartementet
Vi viser til vedlagte rundskriv fra Finansdepartementet. Dette gjelder følgende rundskriv:
 R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet, datert 5.12.2014
 R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter, datert 5.12.2014
 R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i
Statsforvaltningen, datert 12.3.2015
 R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter, datert 20.5.2015.
R-117 er et nytt rundskriv om internrevisjon i statlige virksomheter. Her stilles det krav om at
alle virksomheter med samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. kroner, skal
vurdere om de bør bruke internrevisjon. Virksomhetens vurdering av bruk av internrevisjon
skal sendes overordnet departement til orientering, med kopi til Riksrevisjonen og til
Direktoratet for økonomistyring. Første vurdering skal være gjort innen 1. mai 2016.
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I rundskrivene R-101 og R-102 er det gjort mindre justeringer for å hensynta innføringen av
nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i
statsforvaltningen og endringer i føring av lønn.
Endringene i R-116 er oppdateringer og presiseringer av hvordan nettoføringsordningen skal
praktiseres. Husbanken er holdt utenfor nettføringsordningen, jf. rundskrivets vedlegg, og er
dermed ikke underlagt kravene i rundskrivet. Vi sender likevel rundskrivet til orientering.
Rundskrivene R-101, R-102 og R-116 er ved en inkurie ikke tidligere blitt videreformidlet.

Med hilsen

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

5 vedlegg
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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