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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2017 – Informasjon om forskriftsendring og
et tilleggsoppdrag

1.

INNLEDNING

I dette brevet informerer vi om en endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger og
hvordan Husbanken skal følge opp endringen. Vi kommer også med et tilleggsoppdrag.
2.

ENDRING I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER

Fra 1. april 2017 endres paragraf 2 i forskrift om tilskudd til utleieboliger. Det
innebærer at også statlige helseforetak kan få tildelingsrett til boliger som får tilskudd
fra Husbanken. Formålet er blant annet å gjøre det enklere å skaffe boliger til personer
som er på vei ut av behandling for rus eller psykiske lidelser.
Ny paragraf 2 vil lyde:
For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul
om bruk av boligene og at en kommune eller et statlig helseforetak har
tildelingsrett i minst 20 år.
Husbanken skal oppdatere sine retningslinjer og veileder i tråd med endringen, gjøre
endringen kjent på sine nettsider og informere aktuelle aktører om de mulighetene som
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endringen gir. Vi ber om at dere rapporterer kort om bruken av ordningen i
årsrapporten for 2017.

3.

TILLEGGSOPPDRAG – OPPRETTE BOLIGREGISTER

Husbanken skal utrede mulig innretning av et boligregister. Registeret skal inneholde
informasjon om alle boliger som har mottatt finansiering fra Husbanken (tilskudd og
lån), og skal være tilrettelagt for oppkopling mot annen statistikk som matrikkelen og
andre SSB-registre. Utredningen skal sendes til departementet innen 30. juni 2017.

Med hilsen

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Benedikte Endresen
avdelingsdirektør
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