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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev 2022 til Husbanken – Omstilling av 
kunnskapsarbeidet og fullmakt om beslutningsmyndighet  

I dette tillegget til tildelingsbrevet omtaler Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 

endringer for Husbanken i årets budsjettildeling og en fullmakt om beslutningsmyndighet for 

lån fra Husbanken til forsøk som en prøveordning i 2022. 

 

Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig. 

Omstilling av kunnskapsarbeidet 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2022 der det står at Husbanken har en nasjonal kunnskaps-

rolle på det boligsosiale feltet. Departementet vil styrke Husbankens kunnskapsarbeid og 

overfører med dette oppgaver innenfor arbeidet med å systematisere og øke bruken av data 

om de boligsosiale virkemidlene. Formålet med omstillingen av kunnskapsarbeidet, er å 

samle disse kunnskapsoppgavene i Husbanken. Iverksetting vil være fra 1. juli 2022.  

KDD gir Husbanken fullmakt til å belaste kapittel 500 Kommunal- og distriktsdepartementet, 

post 01 Driftsutgifter med 650 000 kroner i 2022.  

 

Kap. 500 Kommunal- og distriktsdepartementet tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter 650 

 

KDD tar sikte på å overføre helårsvirkningen fra departementets driftsbudsjett til Husbankens 

driftsbudsjett fra 2023.  

 

Vi ber om at Husbanken inkluderer status på fullmakten i rapporteringen på budsjett- og 

regnskapsstatus per 31. august med prognose ut året, jf. styringskalenderen i vedlegg 1 til 
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tildelingsbrevet for 2022. Vi ber om en endelig rapportering på forbruk av tildelte midler per 

31. desember 2022, innen 15. januar 2023.  

Lån fra Husbanken til forsøk – Fullmakt i 2022 

Etter § 1-3 Forsøk i forskrift om lån fra Husbanken kan Husbanken «gjennom forsøk gjøre 

avvik fra reglene i denne forskriften». Forsøk kan ikke gjelde startlån eller lån til barnehager. 

Departementet har tidligere gitt føring om at forsøk med økonomiske virkemidler som fraviker 

bestemmelser i forskriften, skal forhåndsgodkjennes av departementet. Denne føringen ble 

sist gitt i tildelingsbrev for 2020 (s. 4). 

 

Forskrift om tilskudd til forsøk med nye boligmodeller fra Husbanken ble innført 1. januar 

2022. Husbanken har beslutningsmyndighet for søknader om tilskudd etter den nye 

forskriften. I noen av sakene kan det være aktuelt for søkeren å søke om både tilskudd og 

lån fra Husbanken til forsøket.  

 

På bakgrunn av det gir KDD Husbanken fullmakt i 2022 til å avgjøre søknader etter § 1-3 i 

forskrift om lån fra Husbanken i tilfeller der det samtidig søkes om tilskudd etter den nye 

forskriften. Fullmakten gjelder som en prøveordning i 2022. Som et ledd i prøveordningen, 

gjelder fullmakten også for søknader der det bare er aktuelt å søke om lån fra Husbanken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Benedikte Endresen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ingrid-Therese Øverland 

seniorrådgiver 
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