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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken – Ekstra utbetaling til 
mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter og andre 
saker 

 
1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
79 S (2020-2021), jf. Innst. 233 S (2020-2021). I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi 
opp vedtaket Stortinget har fattet om endringer i bevilgningen for kap. 581 post 70 Bostøtte. 
Vedtaket omhandler en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye 
strømutgifter. I tillegg presiseres språkbruk i forbindelse med tildelingsbrevet til Husbanken 
for 2021 og iverksettelse av vedtaket om å likestille foreldre i tilfeller der barnet har delt 
bostøtte. Videre inneholder tildelingsbrevet en redegjørelse av i hvilke tilfeller Husbanken 
kan gi dispensasjon fra kravet om tilbakebetaling av tilskudd til utleieboliger. 
 
 

2. Ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke 
høye strømutgifter 

Stortinget har vedtatt å øke bevilgingen til bostøtte i 2021 for å dekke en ekstraordinær 
utbetaling til mottakerne, jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 233 S (2020-2021). Den ekstra 
utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husstander med lave 
inntekter. Stortinget har vedtatt at et fast beløp gis til hver husstand, og et tillegg for flere 
husstandsmedlemmer. Den ekstra utbetalingen skal gå til dem som mottar bostøtte for 
februar 2021, og være på 2 950 kroner for første husstandsmedlem, og 120 kroner i tillegg 
for hvert ekstra medlem i husstanden.  
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Side 2 
 

Vi ber Husbanken iverksette den ekstra utbetalingen så snart det lar seg gjøre og senest i 
uke 12. 
 

Endringer i budsjettildelinger for 2021 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningen for bostøtte tildelt til Husbanken i 2021. 
Tabellen nedenfor viser justerte bevilgninger: 
 
Utgifter 
 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak                      tall i tusen kr 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 260 000 
 
 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 
 
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
Overslagsbevilgningen økes med 260,0 mill. kroner til 3 304,608 mill. kroner. Årsaken til 
bevilgningsøkningen er en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke 
høye strømutgifter. 
 
 

3. Presisering av språkbruk – Bostøtte og barn med delt fast bosted 

Departementet viser til NOU 2020:14 Ny barnelov, der det påpekes at språkbruken knyttet til 
delt bosted for barn har vært uklar. På bakgrunn av dette vil departementet presisere sin 
egen språkbruk. Tildelingsbrevet for 2021 redegjør slik for visse endringer i bostøtten som 
skal iverksettes 1. juni: 
 

" For å bidra til å bedre bosituasjonen for barn, har Stortinget vedtatt å likestille 
begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted. Dette innebærer at begge 
foreldrene kan regne med barnet i en eventuell bostøttesøknad." 

 
Det siktes her til situasjoner som i tråd med anbefalingene i NOUen, heretter vil bli omtalt 
som "delt fast bosted". Nytt regelverk som vil bli fastsatt før iverksettelsen, vil bruke dette 
begrepet, og ikke omtale "delt bosted". 
 
 

4. Midlertidige dispensasjoner fra krav om tilbakebetaling av tilskudd 
til utleieboliger 

KMD viser til henvendelse fra Husbanken i notat oversendt til KMD 4. august 2020 med 
forespørsel om blant annet avklaring av Husbankens midlertidige dispensasjoner fra krav om 
tilbakebetaling av tilskudd til utleieboliger anskaffet for å huse flyktninger som ankom Norge 
under flyktningkrisen.  



 

 

Side 3 
 

 
I notatet ba Husbanken om en avklaring fra KMD om det er akseptabelt at det i disse sakene 
gis inntil 3 års dispensasjon fra krav om tilbakebetaling av ikke-nedskrevet tilskudd for 
kommunale og private tilskuddsmottakere. Det er nå besluttet at Husbanken kan gi 
dispensasjon fra kravet om tilbakebetaling i følgende tilfelle:  
 

a) Boligene ble anskaffet for å skaffe boliger til flykninger i perioden 2015-2016.   
b) Det er ingen vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen som trenger boligene.  
c) Boligene kan maksimalt disponeres av andre enn vanskeligstilte på boligmarkedet i 

tre år, fortrinnsvis til nøkkelpersonell som det ellers er vanskelig tiltrekke seg i 
kommunen.  

d) Tilskuddet nedskrives ikke i den perioden boligene brukes av andre enn 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
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Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
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