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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2019 til Husbanken – Ekstra utbetaling til 
mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter 

 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
54 S (2018-2019), jf. Innst. 229 S (2018-2019). I dette tillegget til tildelingsbrevet følger vi 
opp vedtaket Stortinget har gitt om endringer i bevilgningen for kap. 581 post 70 Bostøtte og 
kap. 2412 post 01 Driftsutgifter.  
 
Stortinget har vedtatt å øke bevilgingen til bostøtte i 2019 for å dekke en ekstraordinær 
utbetaling til mottakerne. Den ekstra utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye 
strømregninger for husstander med lave inntekter. Stortinget har vedtatt at et fast beløp gis til 
alle husstander som mottar bostøtte, og et tillegg for flere husstandsmedlemmer. Den ekstra 
utbetalingen skal være på 2 950 kroner for første husstandsmedlem, og 120 kroner i tillegg for 
hvert ekstra medlem i husstanden.  
 
Vi ber Husbanken iverksette den ekstra utbetalingen så snart det lar seg gjøre og senest i uke 
15. 
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Side 2 
 

2. ENDRINGER I BUDSJETTILDELINGER FOR 2019 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningen for bostøtte og driftsutgifter tildelt til 
Husbanken i 2019. Tabellen nedenfor viser justerte bevilgninger. 
 
Kap. 580   Bolig- og bomiljøtiltak             [beløp i kroner] 
 Post Betegnelse Budsjett 2019 

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 3 102 591 000 

 
Kap. 2412   Husbanken             [beløp i kroner] 
 Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 354 910 000 

 
 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
Overslagsbevilgningen økes med 274 mill. kroner til 3 102,6 mill. kroner. Årsaken til 
bevilgningsøkningen er en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke 
høye strømutgifter. 
 
Kap. 2412 Husbanken 
Post 01 Driftsutgifter 
Overslagsbevilgningen økes med 2 mill. kroner til 354,9 mill. kroner. Årsaken til 
bevilgningsøkningen er økte administrative kostnader som følge av en ekstra utbetaling til 
mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter. 
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