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Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken – Endringer i 
statsbudsjettet for 2021 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
24 S (2021–2022), jf. Innst. 72 S (2021–2022), og Prop. 38 S (2021–2022), jf. Innst. 97 S 
(2021–2022). I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi opp vedtak og forutsetninger 
Stortinget har fattet om endringer i bevilgninger for Husbankens virksomhet i 2021. 
Endringene gjelder blant annet en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte 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 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 3 342 608 000 

 
 
Kap. 2412 Husbanken tall i kroner 
Post  Betegnelse Budsjett 2021 

72 Rentestøtte 1 700 000 

90 Nye lån, overslagsbevilgning 19 622 000 000 
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Side 2 
 

Kap. 5312 Husbanken tall i kroner 
Post  Betegnelse Budsjett 2021 

01 Gebyrer m.m. 8 800 000 

11 Diverse inntekter 120 000 000 

 
 
Kap. 5615 Husbanken  tall i kroner 
Post  Betegnelse Budsjett 2021 

80 Renter 2 085 000 000 

 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
Stortinget har vedtatt to endringer i bevilgningen til bostøtte. For det første reduseres 
overslagsbevilgningen med 287 mill. kroner til 3 224,608 mill. kroner, jf. Prop. 24 S (2021–
2022) og Innst. 72 S (2021–2022). Årsaken til bevilgningsreduksjonen er færre mottakere og 
lavere gjennomsnittlig utbetaling enn tidligere antatt.  
 
For det andre økes overslagsbevilgningen med 118 mill. kroner til 3 342,608 mill. kroner. 
Økningen skal dekke en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne, jf. Prop. 38 S 
(2021–2022) og Innst. 97 S (2021–2022). 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. Den ekstra 
utbetalingen skal gå til alle husstander som mottar bostøtte for november 2021, og være på 
1 500 kroner for første husstandsmedlem, og 150 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i 
husstanden. Vi ber Husbanken iverksette den ekstra utbetalingen 20. desember. 
 
Kap. 2412 Husbanken 

Post 72 Rentestøtte 
Bevilgningen reduseres med 400 000 kroner til 1,7 mill. kroner. Reduksjonen kommer av at 
flytende rente har vært lavere enn 1 pst. i hele år, og at den faktiske rentestøtten dermed har 
vært lavere enn ett prosentpoeng.  
 
Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning 
Overslagsbevilgningen økes med 920 mill. kroner til 19 622 mill. kroner. Økningen kommer 
av at andelen av lånerammen som er tilsagn til startlån, som i hovedsak utbetales i 
tilsagnsåret, er høyere enn det som tidligere ble lagt til grunn.  
 
Kap. 5312 Husbanken 

Post 01 Gebyrer m.m. 
Bevilgningen reduseres med 1,335 mill. kroner til 8,8 mill. kroner. Bakgrunnen er at 
Husbanken forvalter et lavere antall lån enn det som er forutsatt i tidligere anslag.   
 



 

 

Side 3 
 

Post 11 Diverse inntekter 
Bevilgningen økes med 43,632 mill. kroner til 120 mill. kroner. Økningen kommer av at 
inntektene fra etterkontroll av bostøttesaker og tilbakebetaling av tilskudd er noe høyere enn 
tidligere anslått.  
 
Kap. 5615 Husbanken 

Post 80 Renter 
Bevilgningen reduseres med 215 mill. kroner til 2 085 mill. kroner. De reduserte rente-
inntektene skyldes hovedsakelig at gjennomsnittsrenten i låneporteføljen er lavere enn 
tidligere lagt til grunn.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
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