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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken – Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjett for 2020 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021). I dette tildelingsbrevet følger vi opp vedtak 
og forutsetninger Stortinget har gitt om endringer i bevilgninger for Husbankens virksomhet i 
2021. Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.  
 

1. Endringer i budsjettildeling for 2021 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgninger som er tildelt Husbanken i 2021. Tabellen 
nedenfor viser de nye bevilgningene. 
 
 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak [tall i kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2021 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 3 309 608 000 

76 Utleieboliger 221 101 000 

79 Heis og tilstandsvurdering 48 530 000 

 
Kap. 2412 Husbanken [tall i kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2021 

01 Driftsutgifter 358 101 000 

71 Tap på lån 29 000 000 

90 Nye lån, overslagsbevilgning 18 702 000 000 

 
Kap. 5312 Husbanken [tall i kroner] 
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Postboks 1404 
8002 BODØ 
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Side 2 
 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

90 Avdrag, overslagsbevilgning 12 560 000 000 

 
Kap. 5615 Husbanken [tall i kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2021 

80 Renter, overslagsbevilgning 2 300 000 000 

 
Kap. 581 Bolig og bomiljøtiltak  
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning  
Oppdaterte anslag viser at antall mottakere var noe høyere enn lagt til grunn i den 
ekstraordinære utbetalingen til bostøttemottakerne på grunn av høye strømpriser, jf. Innst. 
233 S (2020–2021). Dette gir et økt bevilgningsbehov på 10 mill. kroner. Videre vil 
alderspensjoner under utbetaling vil bli noe høyere enn forutsatt i budsjettet for 2021. Det 
innebærer en reduksjon i bostøtte til alderspensjonister på om lag 5 mill. kroner i 2021. 
Samlet øker bevilgningen på bostøtte med 5 mill. kroner til 3 309,6 mill. kroner.  
 
Post 76 Utleieboliger, kan overføres  
I 2020 var tilsagnsrammen 337,6 mill. kroner. Husbanken ga tilsagn for 282,8 mill. kroner. 
Ettersom tilsagnene utbetales over flere år, innebærer dette et lavere bevilgningsbehov i 
2021. På bakgrunn av dette reduseres bevilgningen med 18,6 mill. kroner, til 221,1 mill. 
kroner i 2021.  
 
Post 79 Heis og tilstandsvurdering  
I 2020 var tilsagnsrammen 50 mill. kroner. Husbanken ga tilsagn for 46,1 mill. kroner. 
Ettersom tilsagnene utbetales over flere år, innebærer dette et lavere bevilgningsbehov i 
2021. På bakgrunn av dette reduseres bevilgningen med 1,9 mill. kroner, til 48,5 mill. kroner i 
2021.  
 
 
Kap. 2412 Husbanken  
Post 01 Driftsutgifter 
De kommunerettede oppgavene til Husbankens kontor Nord i Bodø og Vest i Bergen legges 
til hhv. statsforvalteren i Nordland, Rogaland og Vestland i en forsøksperiode på tre år. 
Forsøket igangsettes 1. september 2021. Dette innebærer at Husbankens driftsbevilgning 
reduseres med 5,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 525 Statsforvalterne, post 
01 Driftsutgifter. Videre har Stortinget vedtatt å bevilge 1,3 mill. kroner for tilrettelegging i 
Husbankens saksbehandlingssystem som følger av den ekstraordinære utbetalingen av 
bostøtte. Samlet reduseres bevilgningen med 4 mill. kroner til 358,1 mill. kroner. 
 
Post 71 Tap på lån 
Som følge av én større tapssak det ikke er tatt høyde for i saldert budsjett, økes bevilgningen 
med 18 mill. kroner til 29 mill. kroner 
 



 

 

Side 3 
 

Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning  
Utbetalingen av lån i 2021 blir høyere enn tidligere forutsatt. En større andel av lånerammen 
går til startlån, og siden startlån hovedsakelig utbetales i tilsagnsåret, gir en økning i andelen 
et merbehov på 460 mill. kroner. I 2020 ble det gitt en noe lavere andel tilsagn til startlån enn 
budsjettert i saldert budsjett. Dette gir et økt bevilgningsbehov på 115 mill. kroner i 2021. I 
tillegg anslås det et merbehov på 75 mill. kroner i beregnede opptjente, ikke betalte renter. 
På bakgrunn av dette økes bevilgningen på posten med 652 mill. kroner til 18 702 mill. 
kroner i 2021.  
 
Videre viser KMD til Stortingets vedtak i Innst. 600 (2020-2021): Private barnehagers adgang 
til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31. desember 2021, eller inntil ny 
finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget. Vi ber Husbanken følge opp Stortingets vedtak og 
tilby finansiering til private barnehager i 2021, med et tak på inntil 250 mill. kroner. 
Husbanken skal gi avslag når midlene er brukt. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2021.  
 
Kap. 5312 Husbanken  
Post 90 Avdrag, overslagsbevilgning  
Det anslås at ordinære avdrag i 2021 blir noe lavere enn tidligere forutsatt. På bakgrunn av 
dette reduseres bevilgningen på posten med 188 mill. kroner. I tillegg øker tapsanslaget med 
18 mill. kroner. Tilbakebetalte renter reduseres med 10 mill. kroner. På bakgrunn av dette 
reduseres bevilgningen med 180 mill. kroner til 12 560 mill. kroner i 2021.  
 
Kap. 5615 Husbanken  
Post 80 Renter, overslagsbevilgning  
Økte renteforutsetninger gir et økt anslag for renteinntektene. På bakgrunn av dette økes 
bevilgningen med 480 mill. kroner til 2 300 mill. kroner i 2021.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
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