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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken – Ekstra utbetaling til 
mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
8 S (2021–2022), jf. Innst. 30 S (2021–2022). I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi opp 
vedtaket Stortinget har fattet om endringer i bevilgningen for kap. 581, post 70 Bostøtte. 
Vedtaket gjelder en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte i enkelte deler av landet som 
hjelp til å dekke høye strømutgifter.  
 
Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.  
 
Endringer i budsjettildeling for 2021   
Stortinget har vedtatt å øke bevilgningen til bostøtte i 2021 for å dekke en ekstraordinær 
utbetaling til mottakerne i de delene av landet med høyest strømpriser, jf. Prop. 8 S (2021–
2022) og Innst. 30 S (2021–2022). Tabellen nedenfor viser den nye bevilgningen.  
 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak tall i kroner 
Post  Betegnelse Budsjett 2021 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 3 511 608 000 

 
Overslagsbevilgningen økes med 202 mill. kroner til 3 511,608 mill. kroner. Den ekstra 
utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husstander med lave 
inntekter. Stortinget har lagt til grunn at et fast beløp gis til hver husstand, og et tillegg for 
flere husstandsmedlemmer. Bevilgningen omfatter bostøttemottakere i Oslo (kommunenr. 
0301), samtlige kommuner i Viken (kommunenr. 3001–3054), samtlige kommuner i Innlandet 
(kommunenr. 3401–3454), samtlige kommuner i Vestfold og Telemark (kommunenr. 3801–
3825), samtlige kommuner i Agder (kommunenr. 4201–4228), samtlige kommuner i 
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Rogaland (kommunenr. 1101–1160) og samtlige kommuner i Vestland (kommunenr. 4601–
4651), samt Røros kommune i Trøndelag (kommunenr. 5025). Den ekstra utbetalingen skal 
gå til husstander i disse kommunene som mottar bostøtte for oktober 2021, og være på 
2 950 kroner for første husstandsmedlem, og 120 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i 
husstanden.  
 
Vi ber Husbanken iverksette den ekstra utbetalingen 20. november. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Benedikte Endresen  
avdelingsdirektør 
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