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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 2020 – tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020 og andre saker 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av 
tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 117 S (2019-2020) 
og Innst. 360 S (2019-2020). I punkt 1 i dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi opp 
Stortingets endringer i budsjettildelinger for Husbankens virksomhet i 2020. Under punkt 2 
ber vi Husbanken om en vurdering av utdanningstilbudet på det boligsosiale området. Vi ber 
om at dere tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.  
 
For øvrig viser vi til Husbankens tildelingsbrev for 2020. 
 

1. Endringer i budsjettildeling for 2020 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgninger som er tildelt Husbanken i 2020. Tabellen 
nedenfor viser de nye bevilgningene. 
 

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak [tall i kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 3 385 343 000 
76 Utleieboliger 327 302 000 

 
Kap. 2412 Husbanken [tall i kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2020 

90 Nye lån, overslagsbevilgning 18 596 000 000 
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Side 2 
 

Kap. 5312 Husbanken [tall i kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2020 

90 Avdrag, overslagsbevilgning 12 633 000 000 

 
Kap. 5615 Husbanken [tall i kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

80 Renter, overslagsbevilgning 2 857 000 000 

 
 
Kap. 581 Bolig og bomiljøtiltak 
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
For å sørge for at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følger av 
midlertidige koronatiltak ikke medfører redusert bostøtte har Stortinget vedtatt å øke 
bostøtten på 43 mill. kroner i 2020. På bakgrunn av dette økes bevilgningen på bostøtte med 
43 mill. kroner til 3 385,3 mill. kroner i 2020.  
 
Post 76 Utleieboliger, kan overføres 
I forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2019 ble tilsagnsrammen nedjustert med  
227 mill. kroner som følge av lav etterspørsel etter tilskuddet. I tillegg hadde Husbanken et 
mindreforbruk av tilsagnsrammen på 20,1 mill. kroner. Endelig forbruk av tilsagnsrammen i 
2019 ble 254,9 mill. kroner. Siden posten budsjetteres med flerårig utbetalingsprofil, 
innebærer justeringen i nysalderingen og mindreforbruket et redusert bevilgningsbehov på 
84,1 mill. kroner i 2020. Stortinget har i tillegg vedtatt å redusere tilsagnsrammen med 74, 9 
mill. kroner i 2020. Dette innebærer en bevilgningreduksjon på 33,7 mill. kroner i 2020. 
Samlet reduseres bevilgningsbehovet med 117,8 mill. kroner, fra 445,1 mill. kroner til 327,3 
mill. kroner i 2020. 
 
Kap. 2412 Husbanken 
Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning 
Utbetalingen av lån i 2020 blir høyere enn tidligere forutsatt. En større andel lånerammen går 
til startlån, og siden startlån hovedsakelig utbetales i tilsagnsåret gir en økning i andelen et 
merbehov på 2 090 mill. kroner. I forbindelse med nysalderingen av budsjettet 2019 ble 
lånerammen økt med 1 mrd. kroner til lån til studentboliger, dette øker bevilgningsbehovet 
med 400 mill. kroner i 2020. I tillegg anslås det et mindrebehov på 78 mill. kroner i 
beregnede opptjente, ikke betalte renter. På bakgrunn av dette økes bevilgningen på posten 
med 2 412 mill. kroner til 18 596 mill. kroner i 2020. 
 
Kap. 5312 Husbanken 
Post 90 Avdrag, overslagsbevilgning 
Det anslås at ordinære avdrag i 2020 blir noe lavere enn tidligere forutsatt. På bakgrunn av 
dette reduseres bevilgningen på posten med 86 mill. kroner til 12 633 mill. kroner i 2020. 
 
Kap. 5615 Husbanken 
Post 80 Renter, overslagsbevilgning 
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Som følger av en reduksjon i renteforutsetningene på 0,5 pst. poeng, samt en noe lavere 
gjennomsnittsrente som følger av en høyere andel lån med flytende rente enn tidligere lagt til 
grunn, reduseres bevilgningen på posten med 543 mill. kroner til 2 857 mill. kroner i 2020. 
 
Vi viser til tidligere dialog om at Husbanken skal innhente skriftlige innspill til 
kunnskapskapittelet i stortingsmeldingen om boligsosial politikk. Midlene skal dekke utgifter 
til utredninger og innspill fra eksterne aktører. Vi gir med dette Husbanken fullmakt til å 
belaste kap. 500, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 500 000 kroner ekskl. mva. i 2020, 
jf. tabellen under. Departementet ber om en endelig rapportering på forbruk av tildelte midler 
per 31. desember 2020, innen 15. januar 2021. 
 
 

 
Fullmakten gjelder også for å utgiftsføre tilhørende merverdiavgift på Finansdepartementets 
kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. Vi gjør 
oppmerksom på at ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår.  
 

2. Vurdering av utdanningstilbudet på det boligsosiale området 

KMD viser til tidligere dialog om arbeidet med å vurdere utdanningstilbudet på det 
boligsosiale området. Vi ber Husbanken om å bidra i dette arbeidet. Husbanken skal definere 
hvilken kompetanse kommunene trenger for å utføre boligsosiale oppgaver. Vurderingen 
skal ta utgangspunkt i Rambølls kartlegging av boligsosiale oppgaver i kommunene (leveres 
14. august 2020). På bakgrunn av definerte kompetansebehov skal Husbanken identifisere 
kompetansehull, og analysere forholdet mellom nødvendig kompetanse og 
kompetansesituasjonen i kommunene. Husbanken skal videre foreslå tiltak for å styrke 
kompetansen, herunder utdanningstilbudet. Husbanken skal involvere relevante aktører i 
arbeidet, som direktorater, kommuner og brukerrepresentanter. KMD ber om at Husbanken 
utarbeider en plan for arbeidet, og at planen drøftes i et fagmøte som Husbanken tar initiativ 
til at avholdes med departementet innen 15. september 2020. Frist for oppdraget er 1. juli 
2021. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Benedikte Endresen 
avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet [tall i kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

21 Spesielle driftsutgifter 500 000 
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