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Tillegg nr. 6 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 får 
Husbanken fullmakt til å belaste departementets budsjett for å dekke økte kostnader til 
erfaringskonferanse om områdesatsinger. 

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

Endringer i budsjettildeling for 2022

1. Bostøtte
Kommunal- og distriktsdepartementet viser til Stortingets behandling av Prop. 142 S (2021–
2022) og Innst. 34 S (2022–2023). 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 4 657 588

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning
Stortinget har vedtatt endringer i bostøtten. Overslagsbevilgningen økes med 194 mill. 
kroner, fra 4 463,6 mill. kroner til 4 657,6 mill. kroner. Økningen skal dekke ekstrautbetalinger 
til bostøttemottakere.
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Side 2

Ekstra utbetalinger 
Stortinget har vedtatt å øke ekstra utbetalinger som skal være en hjelp til å dekke høye 
strømregninger for husstander med lave inntekter i oktober og november. Utbetalingen som 
gis sammen med bostøtten for oktober økes med 1 000 kroner per husstand til 2 000 kroner 
for første husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i husstanden. 
Utbetalingen som gis sammen med bostøtten for november økes med 1 000 kroner per 
husstand til 2 500 kroner for første husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg for hvert ekstra 
medlem i husstanden. Ekstrautbetalingene gjelder i hele landet.

2. Erfaringskonferanse om områdesatsinger 
Vi viser til tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2022 der planavdelingen i KDD ba om bistand til å 
arrangere erfaringskonferanse om områdesatsinger. Husbanken fikk fullmakt til å belaste 
departementets budsjett med inntil 1 mill. kroner. På grunn av økte kostnader utvides 
rammen med 400 000 kroner. KDD gir Husbanken fullmakt til å belaste kapittel 500 
Kommunal- og distriktsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 1,4 mill. 
kroner eks. mva. i 2022 for å dekke konferansekostnadene. 

Kap.    500 Kommunal- og distriktsdepartementet tall i tusen kroner
Post Betegnelse Budsjett 2022
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 400

Fullmakten gjelder også for å utgiftsføre tilhørende merverdiavgift på Finansdepartementets 
kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. Midlene kan 
overføres.
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Benedikte Endresen (e.f.)
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