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Tillegg nr. 9 til tildelingsbrev 2020 til Husbanken – tildeling av
kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2020 og andre saker
1. Kompensasjon for lønnsoppgjøret
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) følger i dette tillegget til tildelingsbrevet
opp vedtak og forutsetninger Stortinget har gitt om endringer i bevilgninger for Husbanken
virksomhet i 2020, jf. Prop. 26 S (2020-2021) og Innst. 81 S (2020-2021). Husbankens
driftsutgifter øker med 1 106 000 kroner, fra 365 288 000 kroner til 366 394 000 kroner, for å
dekke Husbankens andel av lønnskompensasjonen som følge av lønnsoppgjøret i 2020.
Tabellen nedenfor viser ny bevilgning.
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[tall i kroner]
Budsjett 2020
366 394 000

2. Utlånsvirksomheten i Husbanken
Husbankens låneramme er 21 mrd. kroner i 2020. For lån til private barnehager er det i
tildelingsbrevet for 2020 satt et tak på utlån på 250 mill. kroner. Under forutsetning av at det
er midler igjen på lånerammen, og at det ikke er tilsagn å gi på andre, mer prioriterte
områder, kan Husbanken gi lån til private barnehager utover 250 mill. kroner i 2020.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Marie Brun
Landmark
22 24 71 42

3. Skjerming av inntekter i beregningen av bostøtte
Skjerming som følge av oppretting av Arbeids- og velferdsetatens feiltolkning av EØS-regler
Viser til Prop 117 S (2019-2020) og Innst. 260 S (2019-2020), der Stortinget vedtok at
skjermingen av etterbetalingene fra Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med EØS-saken
videreføres også etter 2020. Jf. også omtale i Prop. 1 S (2020-2020) Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Husbanken bes om å følge opp dette.
Skjerming for inntektsøkning som følge av midlertidige koronatiltak og utsatt trygdeoppgjør
I forbindelse med behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) fattet Stortinget
anmodningsvedtak nr. 421, som ba regjeringen sikre at forskyvning av inntekt som følge av
tiltak knyttet til virusutbruddet ikke skal føre til redusert bostøtte. For å følge opp dette,
instruerte departementet Husbanken om å se bort fra etterbetalinger av dagpenger og
sykepenger fra og med mai 2020. I Prop. 1 S (2020-2021) foreslår regjeringen å opprettholde
skjermingen ut 2020 med mindre behovet faller bort før.
Som følge av virusutbruddet ble trygdeoppgjøret utsatt til september 2020, men fortsatt med
virkning fra 1. mai. Det innebærer at det kan bli etterbetaling av alle G-regulerte ytelser. For
mottakere som også mottar bostøtte, ville slike etterbetalinger normalt føre til redusert
bostøtte. På bakgrunn av anmodningsvedtak nr. 421 vil bostøtten skjermes for alle
etterbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten i oktober 2020, og også i november og
desember dersom det antas å være behov for det. I Prop. 1 S (2020-2021) foreslår
regjeringen at skjermingen opphører ved utgangen av 2020 med mindre behovet faller bort
før.
Under forutsetningen av at Stortinget vedtar regjeringens budsjettforslag i Prop. 1 S (20202021), skal ikke inntektsøkning som følge av midlertidige korona-tiltak og utsatt
trygdeoppgjør inntekter skjermes etter 2020.
Vi ber om at dere tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
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