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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2022 til Husbanken 

I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi opp vedtak og forutsetninger Stortinget har fattet 
om endringer i bevilgninger for Husbankens virksomhet i 2022. Endringene gjelder ekstra-
utbetalinger til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter. I tillegg følger 
vi opp overføring av ubrukte midler fra 2021. 
 
Endringer i budsjettildeling for 2022 
Kommunal- og distriktsdepartementet viser til Stortingets behandling av Prop. 77 S (2021–
2022) og Innst. 251 S (2021–2022). Stortinget har vedtatt endringer i bostøtten. Tabellen 
nedenfor viser ny bevilgning. 

    
Kap.     581 Bolig- og bomiljøtiltak tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

70 Bostøtte, overslagsbevilging 5 103 588 

 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
Stortinget har vedtatt endringer i bostøtten. Overslagsbevilgningen økes med 768 mill. 
kroner, fra 4 335,6 mill. kroner til 5 103,6 mill. kroner. Økningen skal dekke ekstrautbetalinger 
til bostøttemottakere. 
 
Midlertidig redusert progresjon  
Progresjonen i egenandelen videreføres midlertidig i perioden 1. mars til 31. mai på 0,12 pst. 
Den midlertidige progresjonen i egenandelen gjeninnføres igjen i perioden 1. oktober til 
31. desember. I perioden 1. juni til 30. september settes progresjonen opp til 0,27 pst. Den 
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Side 2 
 

midlertidige endringen i netto formue ut over fribeløp som skal legges til inntekten, 
videreføres ikke, og vil dermed være 65 pst i hele perioden. 
 
Ekstra utbetalinger  
Stortinget har også vedtatt ekstra utbetalinger som skal være en hjelp til å dekke høye 
strømregninger for husstander med lave inntekter. Sammen med bostøtten for månedene 
mars, april, mai, og oktober skal det gis 1 000 kroner for første husstandsmedlem, og 150 
kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i husstanden. Sammen med bostøtten for november 
og desember skal det gis 1 500 kroner for første husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg 
for hvert ekstra medlem i husstanden. Ekstrautbetalingene gjelder i hele landet. 
 
Overføring av ubrukte midler fra 2021 
Departementet viser til statsregnskapet 2021 og Husbankens innspill til overføringer fra 2021 
til 2022. Vi bekrefter med dette overføringene fra 2021. Siste kolonne viser ny tildeling. 
    
Kap.     581 Bolig- og bomiljøtiltak tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Tildeling 
før tillegg 

Overført 
beløp 

Tildeling 
etter tillegg 

76 Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, 
kan overføres 

171 101 83 100 254 201 

78 Boligsosiale tiltak, kan overføres 3 778 6 400 10 178 
79 Heis- og tilstandsvurdering, kan overføres 40 582 79 300 119 882 

 
Kap.     590 Planlegging og byutvikling  tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Tildeling 
før tillegg 

Overført 
beløp 

Tildeling 
etter tillegg 

72 Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres 20 502 895 21 397 

     
Kap.  2412 Husbanken tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Tildeling 
før tillegg 

Overført 
beløp 

Tildeling 
etter tillegg 

01 Driftsutgifter 353 701 13 563 367 264 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 506 8 153 19 659 
45 Større utstyrsanskaffelser, kan overføres 62 282 54 002 116 284 

 
Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så fort som mulig. 
 
Med hilsen 
 
Benedikte Endresen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Line Synnøve Bystrøm 
seniorrådgiver 
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