
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og 
bygningsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Ingrid-Therese 

Øverland 

22 24 66 65 

NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2016 til Husbanken – endringer i statsbudsjettet 

for 2016 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av 

Prop. 29 S (2016–2017), jf. Innst. 133 S (2016–2017). I dette tillegget til tildelingsbrevet 

følger vi opp vedtak og forutsetninger Stortinget har gitt om endringer i bevilgninger 

for Husbankens virksomhet i 2016. I tillegg framgår noen andre saker av brevet. Vi ber 

om at dere tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.  

 

Vi viser til følgende dokumenter:  

- Prop. 29 S (2016–2017) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

- Innst. 133 S (2016–2017) Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om 

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

- Prop. 34 S (2016–2017) Ny saldering av statsbudsjettet 

- Innst. 150 S (2016–2017) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av 

statsbudsjettet 2016 

- Tildelingsbrev for 2016 av 22. januar 2016.  

2. ENDRINGER I BUDSJETTILDELING FOR 2016 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgninger som er tildelt Husbanken i 2016. 

Tabellen nedenfor viser de nye bevilgningene.  
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Kap. 2412 Husbanken [tall i kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2016 

1 Driftsutgifter  348 710 000 

72 Rentestøtte 7 800 000 

90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 15 990 000 000 

 

Kap. 5312 Husbanken [tall i kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2016 

1 Gebyrer m.m. 11 500 000 

11 Tilfeldige inntekter 90 000 000 

90 Avdrag 12 000 000 000 

 

Kap. 2412 Husbanken 

Post 1 Driftsutgifter 

Vi viser til Finansdepartementets Prop. 34 S (2016–2017) Ny saldering av statsbudsjettet 

2016, vedlegg 4. Husbankens driftsutgifter økes med 5 018 000 kroner, fra 343 692 000 

kroner til 348 710 000 kroner, for å dekke Husbankens andel av lønnskompensasjonen 

som følge av lønnsoppgjøret i 2016.  

 

Post 72 Rentestøtte 

Bevilgningen økes med 0,5 mill. kroner, fra 7,3 mill. kroner til 7,8 mill. kroner, som 

følge av at nye anslag tilsier at porteføljen med særvilkårslån blir noe høyere enn 

tidligere lagt til grunn.   

 

Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning  

Bevilgningen reduseres med 801 mill. kroner, fra 16 791 mill. kroner til 15 990 mill. 

kroner. Bakgrunnen er at utbetalingen av lån i 2016 blir lavere enn tidligere forutsatt, 

både på grunn av lavere søknadsinngang som gjør at ikke hele lånerammen vil bli 

benyttet og på grunn av senere utbetaling av lån enn tidligere lagt til grunn.  

 

Kap. 5312 Husbanken 

Post 1 Gebyrer m.m. 

Bevilgningen reduseres med 0,3 mill. kroner, fra 11,8 mill. kroner til 11,5 mill. kroner. 

Bakgrunnen er at det anslås noe lavere inntekter fra etablerings- og varslingsgebyr som 

følge av lavere utbetalinger av nye lån og høyere ekstraordinære innfrielser av lån enn 

tidligere forutsatt.  

 

Post 11 Tilfeldige inntekter 

Bevilgningen økes med 59,1 mill. kroner, fra 30,9 mill. kroner til 90 mill. kroner. De 

økte inntektene kommer hovedsakelig av tilbakebetaling av urettmessig utbetalt 

bostøtte.  
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Post 90 Avdrag 

Bevilgningen økes med 1 000 mill. kroner, fra 11 000 mill. kroner til 12 000 mill. kroner. 

Bakgrunnen er at ordinære avdrag i 2016 blir om lag 500 mill. kroner lavere enn 

tidligere forutsatt og at ekstraordinære avdrag blir om lag 1 500 mill. kroner høyere enn 

forutsatt. Ordinære avdrag reduseres i hovedsak siden ekstraordinære avdrag øker. 

Ekstraordinære avdrag øker i hovedsak som følge av at Husbankens rentefordel 

sammenliknet med det private kredittmarkedet, er redusert gjennom de senere år.  

3. ANDRE SAKER  

Regjeringen har vurdert modeller for framtidig forvaltning av Husbankens lån og 

tilskudd. I ny modell skal Husbanken fortsatt forvalte ordinære saker, mens Statens 

innkrevingssentral (SI) skal overta forvaltningen av misligholdte saker. Departementet 

legger til grunn at oppgavene blir overført til SI i løpet av 2017, og ber Husbanken om 

snarlig å igangsette en prosess med Skatteetaten med sikte på å inngå en avtale med SI. 

 

Innen 1. februar ber departementet om konkrete forslag til eventuelle, nødvendige 

endringer i de lover og forskrifter departementet er ansvarlige for. 

Innen 1. mars ber vi om å bli informert om en plan for overføring av oppgaver til SI. 

 

I forbindelse med forslaget til rammefordeling 2018, med frist 4. mai, skal Husbanken 

presentere følgende:  

 Reviderte kostnadsestimater og forslag til finansiering/inndekning for utvikling 

av nye IKT-systemer for ordinær låne- og tilskuddsforvaltning 

 Et revidert veikart for SIKT, der system for ordinær forvaltning av lån og 

tilskudd er integrert. Dette innebærer også en revidert og overordnet 

gevinstrealiseringsplan for hele veikartet. 

 Eventuelle forslag til rammeoverføringer som følge av at SI skal overta nevnte 

oppgaver. SIs kostnader skal kompenseres fullt ut med inndekning i 

Husbankens administrasjonsbudsjett. 

 

I arbeidet med å inngå avtale og overføre oppgaver til SI kan det være hensiktsmessig å 

se hen til de løsninger som ble valgt for Lånekassen. Vi ber Husbanken også vurdere 

om det er hensiktsmessig å la krav om tilbakebetaling av bostøtte inngå i en samlet 

avtale med SI. 

 

Med hilsen  

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Benedikte Endresen 

 avdelingsdirektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Kopi: Riksrevisjonen 
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