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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 for Husbanken – revidert 

nasjonalbudsjett og noen andre saker 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av 

revidert nasjonalbudsjett for 2017, jf. Prop. 129 S (2016-2017) og Innst. 401 S (2016-

2017). I dette tillegget til tildelingsbrev følger vi opp endringer i budsjettildelinger for 

Husbankens virksomhet i 2017 og fullmakt om å gi tilsagn. I tillegg framgår noen andre 

saker av brevet. Vi ber om at dere tar opp ev. uklarheter så snart som mulig. 

 

For øvrig viser vi til Husbankens tildelingsbrev for 2017. 

 

2. ENDRINGER I BUDSJETTILDELINGER FOR 2017  

Departementet tildeler Husbanken justerte budsjettrammer for 2017. Nye rammer for 

budsjettåret framgår av tabellene under.   

 

Kap. 580     Bostøtte       (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 854 500 
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Kap. 580, post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 

Bevilgningen reduseres med 26 mill. kroner som følge av nye beregninger av 

konsekvensene av at inntektsopplysninger fra a-ordningen er tatt i bruk fra 1.1.17 ved 

beregning av bostøtte. Det er lagt til grunn for bevilgningen at i gjennomsnitt 95 700 

husstander får bostøtte hver måned i 2017. Gjennomsnittlig utbetalt bostøtte per 

mottaker for året er anslått til 29 700 kroner. 

 

Bevilgningen økes med 5,2 mill. kroner som følge av endrede regler fra 1.1.17, slik at 

barns inntekt ikke lenger teller med i beregningen av husstandens bostøtte. Det er lagt 

til grunn for bevilgningen at anslagsvis 1 500 husstander får i gjennomsnitt ca. 3 500 

kroner mer i bostøtte som følge av denne endringen. 

 

Samlet sett reduseres bevilgningen på posten med 20,8 mill. kroner, fra 2 875,3 mill. 

kroner til 2 854,5 mill. kroner. 

 

Kap. 590     Planlegging og byutvikling    (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

72 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, 

kan overføres 

40 171 

 

Kap. 590, post 72 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres 

Bevilgningen økes med 6 mill. kroner, fra 34,171 mill. kroner til 40,171 mill. kroner for å 

realisere prosjektet Dalen aktivitetspark i Trondheim. Tilsagnsrammen økes med 10 

mill. kroner, fra 19,7 mill. kroner til 29,7 mill. kroner. Denne økningen i tilsagnsrammen 

innebærer en tilsagnsfullmakt på 4 mill. kroner. 

 

Kap. 2412    Husbanken        (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

21 Spesielle driftsutgifter  11 043 

 

Kap. 2412, post 21 Spesielle driftsutgifter 

Husbanken tildeles den delen av bevilgningen som departementet holdt tilbake i 

tildelingsbrevet for 2017. Bevilgningen økes dermed med 750 000 kroner, fra 10 293 000 

kroner til 11 043 000 kroner. 
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3. ANDRE SAKER 

3.1 Oppdrag – Opplegg for å skaffe bolig og tjenester til personer med 

rusproblemer og/eller psykiske lidelser – samarbeid med Helsedirektoratet 

Bakgrunn for oppdraget 

Opptrappingsplanen for rusfeltet understreker behovet for boliger og tjenester til 

personer med rus- og/eller psykiske problemer. I den nasjonale strategien for 

boligsosialt arbeid Bolig for velferd vises det til at kommunene har ansvaret for å sikre at 

alle vanskeligstilte skal få den hjelpen de trenger. 

 

Bedre samordning av statens innsats vil gjøre situasjonen mer forutsigbar for 

kommunene. Når boligprosjektene utformes samtidig som kommunene planlegger 

tjenestetilbudet, vil kommunene trolig også få bedre mulighet til å sette av tilstrekkelig 

egne ressurser til oppfølging av beboerne før boligprosjektene er ferdigstilt. Det vil 

kunne bidra til at både kommunene og sluttbrukeren etter bosetting kan frigjøre 

ressurser til å jobbe med for eksempel utdanning og arbeid. 

 

Oppdrag 

KMD og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ber Husbanken og Helsedirektoratet 

i samarbeid om å utarbeide et opplegg for å skaffe bolig og tjenester til personer med 

rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Likelydende oppdrag sendes begge 

direktorater. Formålet med prosjektet er å stimulere kommunene til å utvikle nye 

løsninger og innovative bolig- og tjenestemodeller for personer i målgruppen. 

Direktoratene skal gjennom prosjektet vurdere muligheter for samordning og 

samordnet bruk av relevante økonomiske virkemidler. Som et minimum, skal dere 

samordne bruken av (deler av) tilskudd til utleieboliger og tilskudd til kommunalt 

rusarbeid.  

 

Prosjektet bør inngå i Husbankens kommuneprogram og bygge på behovsmeldinger 

som kommunene sender inn i starten av året. Dersom det er mulig, bør prosjektet bidra 

til at kommunene kan levere én behovsmelding til staten som dekker både tjenester og 

bolig til målgruppen. De kommunene som har dokumentert at de har stort behov for å 

utvikle nye bosettingsmodeller, bør prioriteres. Modellene som utvikles, bør har 

overføringsverdi til andre kommuner. 

 

Leveranse 

Husbanken og Helsedirektoratet utarbeider i fellesskap et notat som skisserer opplegg 

for et samarbeidsprosjekt for perioden 2018-2020. I notatet ber vi om en redegjørelse av:  

 hvordan dere planlegger å benytte Husbankens kommuneprogram og 

kommunenes behovsmeldinger i prosjektet 

 hvordan prosjektet skal nå de delene av målgruppen som er særlig vanskelig å 

nå med ordinære ordninger 

 hvordan dere vil legge til rette for kompetanseoverføring mellom kommunene 
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Felles forslag sendes KMD og HOD innen 1. september 2017. 

 

Kontaktpersoner i KMD og HOD er henholdsvis Anna Katharina Fonn Matre (anna-

katharina-fonn.matre@kmd.dep.no) og Tore Sørensen (tore.sorensen@hod.dep.no). 

 

3.2 Endringer i bostøtteforskriften 

Ved forskrift 21. mai 2017 er bostøtteforskriften endret. Satsene i § 2, 3, 4, 5 og 6 er 

tilpasset veksten i konsumprisindeks og boutgifter, i tråd med ny prisjusteringsmodell.  

 

§ 17 er endret for å rette opp en inkonsistens i en henvisning til § 14 som ikke lenger ga 

mening, siden § 14 ble endret i forbindelse med overgangen til nytt inntektsgrunnlag. 

Den nye ordlyden i § 17 innebærer ingen materiell endring. 

 

Endringene trådte i kraft 1. juni. Husbankens vedtak må tilpasses de nye reglene.  

 

3.3 Endringer i husbankloven om saksbehandling av personopplysninger 

Vi viser til Stortinget lovvedtak 116 (2016-2017), jf. Prop. 118 L (2016-2017) og Innst. 423 

L (2016-2017 om endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar). 

Lovendringen trer i kraft 1. juli 2017. 

 

4. FULLMAKTER 

4.1 Tilsagnsfullmakt 

Stortinget har vedtatt en tilsagnsfullmakt på kap. 590, post 72 Tilskudd til bolig-, by og 

områdeutvikling på 11,9 mill. kroner, jf. romertallsvedtak XII i Innst. 401 S (2016-2017).  

 

Denne tilsagnsfullmakten delegeres med dette til Husbanken for budsjettåret 2017. 

4.2 Erstatningskrav mot staten 

Husbanken har i brev av 17.12.2014 fått delegert fullmakter for lønns- og 

personalområdet. Fullmakt i punkt 3 i brevet om erstatningskrav mot staten, erstattes 

med dette av følgende fullmakt: 

 

Departementet gir Husbanken fullmakt til å behandle saker om erstatningskrav der 

utbetalingen ikke overstiger 200 000 kroner samt fullmakt til å belaste inntil 200 000 

kroner på kap. 471, post 71. Behandling av saken og ev. utbetaling skal skje i tråd med 

Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017. Kap. 471, post 71 belastes 

når staten betaler erstatning fordi staten er ansvarlig på grunnlag av skyldansvar eller 

objektivt ansvar. Det vises også til Statens personalhåndbok pkt. 10.23 om Statens 

erstatningsansvar. 
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5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Oppfølging og rapportering på budsjettpostene skal følge de krav og forutsetninger gitt 

i tildelingsbrevet til Husbanken for 2017 av 10.1.2017. 

 

For øvrig viser vi til leveranse i punkt 3.1 i dette brevet ifm. oppdrag om, i samarbeid 

med Helsedirektoratet, å utarbeide et opplegg for å skaffe bolig og tjenester til personer 

med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)   

ekspedisjonssjef 

  Benedikte Endresen 

  avdelingsdirektør 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  

 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 

 


	1. INNLEDNING
	2. endringer i budsjettildelinger for 2017
	3. ANDRE SAKER
	3.1 Oppdrag – Opplegg for å skaffe bolig og tjenester til personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser – samarbeid med Helsedirektoratet
	3.2 Endringer i bostøtteforskriften
	3.3 Endringer i husbankloven om saksbehandling av personopplysninger

	4. Fullmakter
	4.1 Tilsagnsfullmakt
	4.2 Erstatningskrav mot staten

	5. rAPPORTERING og resultatoppfølging
	Med hilsen
	Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)

