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TILDELINGSBREV 2019 – Husbanken 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 
styringssignaler og delegerer midler til Husbanken for 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2018-2019) vedtatt 
14. desember 2018 og Innst. 5 S (2018-2019) vedtatt 19. desember 2018. I tillegg gjelder 
føringene og rapporteringskravene gitt i økonomi- og virksomhetsinstruksen av 10.1.2019. 
 
Vi ber Husbanken ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 
 

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER OG UTFORDRINGER 

Regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig, og være en 
del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk 
blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde 
en egnet bolig.  
 
I årene framover må det norske samfunnet gjennom en betydelig omstilling for å møte 
utfordringene med fallende oljeinntekter og færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Dette 
krever at offentlig forvaltning er omstillingsdyktig, og bruker ressursene effektivt og i 
samsvar med politiske prioriteringer og innbyggernes behov. For å møte disse utfordringene, 
skal Husbanken ha følgende overordnede prioriteringer for sitt arbeid i årene framover: 
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Side 2 
 

Barn og unge er en prioritert målgruppe 
De siste årene har andelen barnefamilier med vedvarende lavinntekt økt. Fra 2013 til 2016 
økte antall barn i lavinntektshusholdninger med 20 pst. Barnefamilier med lav inntekt 
opplever i større grad dårlige boforhold, og opplever oftere boutgiftene som tyngende, 
sammenlignet med andre barnefamilier (SSB). Boligen og nærområdet har stor betydning for 
oppveksten til barn. Derfor er et trygt og godt boforhold viktig for barna her og nå, og for å 
forhindre at dårlige levekår går i arv.  
 
Barnefamilier og unge vanskeligstilte er en prioritert målgruppe for Husbankens arbeid. Dette 
er i tråd med den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014–2020).  
 
Husbanken skal ha en nasjonal kunnskapsrolle innenfor sosial boligpolitikk 
Husbanken skal styrke arbeidet med å innhente, systematisere og formidle kunnskap som 
bidrar til å øke måloppnåelsen i det boligsosiale arbeidet. Dette innebærer også å 
videreutvikle rollen som faglig rådgiver for departementet og arbeidet med gode 
beslutningsgrunnlag for videre politikkutvikling innenfor det boligsosiale området. I de neste 
årene skal Husbanken styrke analysekompetansen på dette området. 
 
For å utføre sitt samfunnsoppdrag, må Husbanken ha solid kunnskap og relevant kompetanse 
om blant annet: 

- utviklingen i omfang, sammensetning og kjennetegn for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, både på nasjonalt og lokalt nivå 

- hvilke utfordringer vanskeligstilte på boligmarkedet møter, og hvilke faktorer som 
bidrar til at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet (forebyggingsperspektivet) 

- betydningen av en god bosituasjon for andre velferdsområder 
- treffsikkerheten til de økonomiske virkemidlene  
- hvordan Husbanken kan spre gode erfaringer og kunnskap mellom kommuner i 

boligsosialt arbeid 
 
Husbanken skal prioritere arbeidet med å sikre gode og pålitelige data om egne virkemidler, 
og selv utnytte dataene godt til rapportering og analyse. Husbanken skal også sørge for at data 
er tilgjengelig for forskning, og legge til rette for at data kan benyttes av Statistisk sentralbyrå 
(SSB). 
 
Digitalisering gir enkel tilgang til store mengder data. Dette legger til rette for mer 
kunnskapsbaserte beslutninger på det boligsosiale området. 
 
Husbanken skal effektivisere virksomheten og øke produktiviteten 
Husbanken skal arbeide systematisk med å effektivisere virksomheten. Digitalisering av 
arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. 
Husbanken skal se digitaliseringen i sammenheng med øvrig moderniserings- og 
omstillingsarbeid i virksomheten. Husbankens effektiviseringsprogram skal samle og målrette 
Husbankens arbeid med effektivisering og produktivitetsforbedring, inkludert planer for 
gevinstrealisering.  
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3. MÅL FOR 2019 

3.1  Hovedmål 1: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en 
egnet bolig 
Den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014–2020) gir retningen for arbeidet med boliger 
og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet til og med 2020. Strategien skal 
bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet. 
Husbanken koordinerer direktoratenes arbeid i Bolig for velferd, og samarbeider med 
fylkesmannsembetene om å implementere strategien i kommunene. I den resterende 
strategiperioden er to tiltak prioritert: 

1. Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig, blant annet ved å 
stimulere til at flere familier går fra å leie til å eie en egnet bolig 

2. Etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester 
for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser, som mangler eller 
risikerer å miste boligen sin.  

 
I 2019 skal Husbanken, sammen med de andre direktoratene i Bolig for velferd, fortsette 
arbeidet med å gjennomføre disse tiltakene. Husbanken skal bidra inn i regionale fora under 
fylkesmannsembetenes ledelse, for at kommunene skal kunne møte staten samlet om de to 
tiltakene. Der det ikke eksisterer regionale fora, skal Husbanken være en pådriver for at det 
etableres slike fora i samarbeid med fylkesmannsembetene. KMD vil tidlig i 2019 ta et 
initiativ overfor Husbanken, for å planlegge hvordan den statlige innsatsen skal innrettes etter 
strategiperioden er omme.  
 
Nytenkning og innovasjon i boligsosialt arbeid er avgjørende for å skape bedre, mer 
helhetlige og effektive tjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal fremme 
forsøk og piloter i samarbeid med kommunene. Eventuelle forsøk med økonomiske 
virkemidler som fraviker fra bestemmelsene gitt i forskrift eller instruks, skal 
forhåndsgodkjennes av departementet. 
 
Departementet viser også til arbeidet med å undersøke behovet for digitale løsninger i arbeidet 
med kommunalt disponerte boliger. Husbanken deltar foreløpig i konseptfasen til dette 
arbeidet. Eventuell oppfølging ut over dette, vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev.  
 
Husbanken skal bidra til å gi barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, gode oppvekstvilkår 
og like utviklingsmuligheter, jf. omtale i Prop. 1 S (2018-2019) for Barne-likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
 
Husbanken skal følge opp tiltakene som sorterer under KMDs ansvarsområde i strategien 
Redusert tilbakefall til ny kriminalitet, nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter 
gjennomført straff (2017–2021). Kriminalomsorgsdirektoratet koordinerer arbeidet på 
direktoratsnivå. 
 
Følgende tre delmål skal bidra til at Husbanken når målet om at vanskeligstilte skal kunne 
skaffe og beholde en egnet bolig: 
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Delmål 1: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne eie egen bolig 

Husbanken skal innenfor lånerammen prioritere startlånsmidler til kommunene, og arbeide for 
at kommunene prioriterer barnefamilier. Husbanken skal stimulere til at flere vanskeligstilte 
kan gå fra å leie til eie. Husbanken skal samtidig bidra til at frarådningsplikten er godt kjent.  
 
Fra og med 2020 skal tilskudd til etablering og tilpasning overføres kommunene. Fra samme 
tidspunkt får bostøtteloven ny overskrift "Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot 
(bustøttelova)". Nytt kapittel to i loven vil inneholde regler om kommunale tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilpassing av bolig. Fra samme tidspunkt blir også StartSkudd 
obligatorisk å bruke for kommunene som forvalter startlån. Husbanken skal i 2019 legge til 
rette for at kommunene kan overta disse oppgavene på en god måte fra 2020. 
 
Styringsparametere 

 Antall husstander som flytter fra leid bolig til eid bolig skal øke i 2019 
sammenlignet med 2018  

 Flere barnefamilier skal få startlån i 2019 sammenliknet med 2018 
 Andel brukere som benytter Husbankens digitale løsninger for bostøtte og startlån 

skal øke i 2019 sammenlignet med 2018 
 Antall sidevisninger i nettressursen veiviseren.no skal opprettholdes  
 Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de to tiltakene i Bolig for 

velferd 
 
Oppdrag 

 Nr. 1. Stortinget har vedtatt at minste pensjonsnivå, særskilt sats for enslige skal økes 
med 4 000 kroner fra 1. september 2019. Samtidig skal bostøtteregelverket tilpasses 
slik at denne økningen ikke medfører redusert bostøtte for de berørte pensjonistene. 
Husbanken skal utrede nødvendige regelendringer for å oppnå dette. Frist: 1.3.2019 

 Nr. 2. Stortinget har i anmodningsvedtak 846 (2017–2018), jf. Dokument 8:179 S 
(2017–2018) og Innst. 345 S (2017–2018) bedt regjeringen gå gjennom Husbankens 
ordninger for å sikre at disse er tilpasset kommunenes behov for å tilby egnede boliger 
til rusmiddelavhengige. KMD ber Husbanken gi sine vurderinger om dette og 
eventuelt fremme forslag til endringer. Frist 1.4.19 

 Nr. 3. Husbanken skal, i samarbeid med de andre direktoratene i Bolig for velferd, 
utarbeide en oversikt over direktoratenes oppfølging av anbefalingene til Oslo 
Economics om styringsparametere. Frist: 15.6.19 

 Nr. 4. Husbanken skal gjøre en analyse av dagens bostøttemottakere. Analysen skal 
gjøre rede for inntekts- og utgiftsfordeling i ulike brukergrupper og konsekvensene av 
moderate endringer i regelverk eller inntektsnivå. Analysen bør belyse utviklingen 
over tid, og hvordan sammensetningen av og egenskaper ved mottakerne har bidratt til 
utviklingen. Frist: 15.9.19 

 Nr. 5. Husbanken skal ha hovedansvar for å arrangere boligsosial lederkonferanse i 
2019. Husbanken skal innkalle til oppstartsmøte med departementet innen 1. april 
2019. Frist for avholdt konferanse: 15.11.19 
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Delmål 2: Tilstrekkelig tilgang på egnede utleieboliger 

Husbanken skal stimulere til tilstrekkelig tilgang på egnede utleieboliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Boligene bør være av god kvalitet i et trygt bomiljø. Tilskudd til utleieboliger 
og grunnlån er Husbankens viktigste virkemidler for å skaffe egnede utleieboliger. 
 
Helhetlig arbeid med bolig og tjenester for personer med rusproblemer, er prioritert i 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) og i nasjonal strategi for samordnet 
tilbakeføring etter gjennomført straff (2017–2021). Ved tildeling av tilskudd til utleieboliger, 
skal Husbanken prioritere tiltak som bidrar til et helhetlig tilbud av boliger og tjenester for 
personer med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. 
 
Styringsparametere 

 Antall utleieboliger som har fått tilsagn om tilskudd  
 Minimum 50 mill. kroner av tilsagnsrammen til utleieboliger øremerkes til boliger til 

rusmiddelavhengige (ref. Opptrappingsplanen på rusfeltet)  

Delmål 3: Gode bomiljøer 

Det er kommunene som har ansvaret for å planlegge og utvikle gode bomiljøer. For å 
forebygge at folk blir vanskeligstilte, og unngå at det utvikles dårlige bomiljøer og 
segregering, skal Husbanken veilede kommuner og heve kommunenes kompetanse om 
hvordan de kan: 

 ta boligsosiale hensyn i planleggingen  
 analysere behovet for tilgjengelige boliger i kommune- og arealplanlegging  

 
Samlet innebærer dette: 

 Å gi råd og fremme gode eksempler om hvordan kommunene kan planlegge, slik at 
boligsosiale lån og tilskudd blir utnyttet på en effektiv måte, og at kommunalt 
disponerte boliger er integrert i ordinære bomiljø 

 Å veilede slik at kommunene kan analysere sine behov for boligsosiale tiltak og 
tilgjengelige boliger, ref. punkt 3.2 

 Å ha dialog med kommunene på strategisk nivå, for å bidra til at boligsosiale hensyn 
integreres i den overordnede kommunale planleggingen 

 
Husbanken skal arbeide med områdesatsing og -løftarbeid i levekårsutsatte deler av Oslo og 
bydeler i Bergen og Trondheim. Husbanken kan bistå med kunnskap og erfaringsoverføring 
til nyoppstartede områdesatsinger. 
 
3.2  Hovedmål 2: Tilgjengelige boliger 
Regjeringen vil bidra til at boliger og bygg kan imøtekomme framtidige behov som følger av 
bl.a. demografiske endringer. Egnede og tilgjengelige boliger gjør det lettere å klare seg selv, 
det legger til rette for hjemmetjenester hvis det blir nødvendig, og bidrar til å avlaste 
omsorgssektoren. Over tid bidrar bygging av nye boliger til økt antall tilgjengelige boliger. 
Det er samtidig store lokale forskjeller i nybyggingen. Siden forskjellene i boligbyggingen er 
store, er det viktig å planlegge og tilpasse virkemiddelbruken til de lokale behovene. 
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Husbanken skal bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan bli boende hjemme 
lenger, blant annet gjennom tildeling av tilskudd til tilpasning, tilskudd til etterinnstallering av 
heis, lån til oppgradering av boliger, startlån og gjennom veiledning av kommunene.  
 
Departementet har sendt på høring forslag til ny forskrift for lån til Husbanken, jf. omtale 
under utlånsvirksomheten i Husbanken i pkt. 6.1. Forslaget innebærer blant annet at det kan 
tildeles lån til livsløpsboliger. Livsløpsboligene skal legge til rette for at personer med 
funksjonsnedsettelse kan bo i egen bolig, leve aktive liv og være selvhjulpne. Konkretisering 
av kriterier for lån til livsløpsboliger, og veiledning om de nye lånekriteriene, vil kreve 
ressurser fra Husbanken i 2019.   
 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fagansvar for miljø innenfor byggkvalitet. 
Forskriften for lån i Husbanken, som er sendt på høring, innebærer derfor at DiBK har ansvar 
for å evaluere og videreutvikle kvalitetskriteriene for lån til miljøvennlige boliger. Husbanken 
skal behandle lånesøknader og kunne svare på spørsmål om kriteriene for lån til miljøvennlige 
boliger. DiBK skal bidra med nødvendig opplæring og veiledning av saksbehandlere i 
Husbanken om kvalitetskriteriene for lån til miljøvennlige boliger.  
 
Husbanken må i 2019 forberede seg og kommunene på endrede roller når tilskudd til 
tilpasning overføres til kommunerammen i 2020. Et viktig mål med arbeidet blir å sette 
kommunene i stand til å analysere og vurdere behovene for tilskudd og økt tilgjengelighet i 
boligmassen, og at kommunene har kompetanse og en organisasjon som gjør at de kan følge 
opp tilpasningssaker.  
 
Oppdrag 

 Nr. 6. Husbanken skal vurdere kommunenes behov for lokale analyser som kan 
benyttes i planlegging og iverksetting av tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet i 
boligmassen, med tanke på demografi og aldrende befolkning. Husbanken skal se på 
mulighetsrommet i eksisterende data, identifisere relevante dataindikatorer, og vurdere 
kommunenes behov for informasjon. I tillegg skal Husbanken se på hvilke måter 
virkemidlene Husbanken forvalter, kan bidra til et variert botilbud i hele landet. 
Husbanken skal muntlig og/eller skriftlig orientere departementet om vurderingene. 
Frist 1.10.2019    

 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

4.1  Fellesføringer for 2019  
I. Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med 

sikte på å nå målene for dugnaden 
Husbanken skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, 
og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for 
dugnaden.  
 
Husbanken skal i årsrapporten redegjøre for hvordan Husbankens rekrutteringsarbeid 
har vært innrettet for å nå 5 %-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.  
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Har Husbanken hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har 
nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen rapporteres i årsrapporten. Har Husbanken 
færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i 
årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det 
være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I 
årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for 
dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og 
hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden, jf. 
rundskriv H-3/18. 

 
II. Motvirke arbeidslivskriminalitet 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar 
for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går 
foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Husbanken skal ved tildeling av 
oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover 
og regler. Husbanken skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av 
inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å 
gjennomføre dette hensynet, jf. rundskriv H-8/17.  

 
4.2. Kartlegging av data fra fagsystemene og forvaltningsdata 
Oppdrag nr. 7. For å ytterligere øke kvaliteten på data fra Husbankens fagsystemer og legge 
til rette for løpende analyser i Husbanken, samt forskning, skal Husbanken kartlegge 
muligheter og begrensninger i de dataene som Husbanken har i fagsystemene. 
Forvaltningsdata for startlån bør også vurderes i denne sammenhengen. Som et ledd i dette 
arbeidet, skal Husbanken gjøre en analyse av hvilke egne data som bør prioriteres ut ifra 
samfunnsoppdraget og andre føringer og prioriteringer. Husbanken skal ha dialog med KMD 
underveis i arbeidet. Frist: 15.9.2019 
 
4.3  System for vurdering av pedagogiske virkemidler 
Oppdrag nr. 8. Vi viser til Husbankens analyse av pedagogiske virkemidler av 1.10.2018. 
Som en oppfølging ber vi Husbanken om å utforme et system for vurdering av resultater og 
effekter av de pedagogiske virkemidlene på årlig basis. KMD vil innen 15.1.2019 invitere til 
et fagmøte for å avstemme forventningene til systemet.  
 
4.4. Gjennomgang av vilkår for Husbankens låneordninger 
Oppdrag nr. 9. Husbanken skal foreta en gjennomgang av sentrale vilkår for Husbankens 
låneordninger, jf. omtale under utlånsvirksomheten i Husbanken i pkt. 6.1.  Husbanken skal 
vurdere hvor hensiktsmessige vilkårene er, risikoen forbundet med dagens og eventuelle 
endrede vilkår, og hvor attraktive de er sett opp mot lånevilkår i det private kredittmarkedet. 
Herunder skal Husbanken vurdere vilkår om belåningsgrad, nedbetalingstid og 
saksbehandlingstid for søknader. I dagens grunnlånsordning kan grunnlån til oppføring 
tildeles til kjøpere av nye boliger. Ved videresalg tildeles ikke grunnlån til nye kjøpere. 
Husbanken skal også vurdere fordeler og ulemper av å akseptere debitorskifte både for lån til 
boligkvalitet og lån til utleieboliger. Frist: 1.10.2019 
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5. KRAV TIL DOKUMENTASJON OG STATISTIKK 

Månedlig 
• avtalt bostøttestatistikk, låne- og tilskuddsstatistikk 

 
Årlig – årsrapport 2019 

 vedlegg IV videreføres med samme innhold i samme omfang som tidligere år 
 resultater av Husbankens kommuneprogram 
 kommuner som tilbyr startlån (antall og andel) 
 antall år låntaker har hatt startlån når det innløses 
 samlet tap på Husbankens lånevirksomhet, og samlet tap på startlån i kommunene 
 antall husstander som leier bolig i det private markedet, og som har kjøpt bolig ved 

hjelp av startlån 
 antall husstander som flytter fra leid bolig (differensiert på leid privat bolig og 

kommunalt disponert bolig) til eid bolig ved hjelp av startlån og/eller 
etableringstilskudd (og ev. dele denne opp i startlån/ etableringstilskudd og begge) 

 antall som leier bolig i det private markedet, og som har kjøpt bolig ved hjelp av 
etableringstilskudd 

 antall bostøttemottakere i leid bolig som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån 
 boutgiftsbelastning før og etter bostøtte, sammenliknet med gjennomsnittet for hele 

befolkningen 
 inntektsgrenser i bostøtten sammenliknet med lavinntektsgrensen i henhold til EUs 

definisjon 
 boutgiftstak sammenliknet med tall fra leiemarkedsundersøkelsen 
 tilsagn om tilskudd til etablering og tilpasning, og utbetalte tilskudd etter målgruppe 

og formål (antall og beløp) 
 tilsagn om tilskudd til tilstandsvurdering, prosjektering og etterinnstallering av heis 

(antall, beløp og tilskuddsandel). I tillegg rapportere på antall heiser som er installert 
 eksisterende boliger finansiert med grunnlån og "lån til boligkvalitet" etter hvordan 

endring i energibehov og krav til tilgjengelighet er ivaretatt (antall og andel) 
 nye boliger finansiert med grunnlån, fordelt på hvilke kvalitetskrav de oppfyller (både 

energi og tilgjengelighet/kun energi/kun tilgjengelighet/ingen kvalitetskrav) (antall og 
beløp) 

 nye boliger finansiert med "lån til boligkvalitet", fordelt på hvilke kvalitetskrav de 
oppfyller (bare miljøvennlige boliger/bare livsløpsboliger/begge kategorier) 

 antall boliger finansiert med "lån til utleieboliger for vanskeligstilte" 
 antall studentboliger finansiert av Husbanken, fordelt på lån og/eller tilskudd til 

studentboliger 
 antall boliger finansiert av Husbanken i distriktene  
 beløp som er gitt i tilskudd til bolig- og områdeutvikling i byer på områdeløft-

/bydelsnivå.   
 antall medlemmer i leietakerorganisasjoner som får tilskudd til boligsosiale tiltak 
 styringsparametere som Husbanken har ansvar for i arbeidet med Bolig for velferd  
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 ressursbruk (årsverk) fordelt på mål, fagområder og ordninger (inkludert andre 
departementers virkemidler). Husbanken skal rapportere om utviklingen over flere år 
dersom det er mulig, og forklare utviklingen der det er hensiktsmessig 

 drifts- og lønnsutgifter per årsverk 
 redegjøre for kontrollvirksomheten på låne- og tilskuddsforvaltningen 

 
Krav til dokumentasjon og statistikk i årsrapporten for 2017 gjelder også for årsrapporten for 
2018. 
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6.  BUDSJETTILDELINGER  

6.1  Budsjettrammer 2019  
 
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Husbanken følgende utgifter og inntekter i 2019: 
 
Utgifter 
 
Kap. 581   Bolig- og bomiljøtiltak      [beløp i 1 000 kroner] 
 Post Betegnelse Budsjett 2019 
70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 828 591 
75 Etablering og tilpasning av bolig 481 574 
76 Utleieboliger, kan overføres 710 464 
78 Boligsosiale tiltak, kan overføres 15 587 
79 Heis og tilstandsvurdering, kan overføres 40 000 
 Sum kap. 581 4 076 216 

 
Kap. 590   Planlegging og byutvikling     [beløp i 1 000 kroner] 
 Post Betegnelse Budsjett 2019 
72 Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres 14 162 
 Sum kap. 590 14 162 

 
Kap. 2412   Husbanken        [beløp i 1 000 kroner] 
 Post Betegnelse Budsjett 2019 
01 Driftsutgifter  352 910 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 032 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 38 844 
71 Tap på lån 12 700 
72 Rentestøtte 4 100 
90 Nye lån, overslagsbevilgning 14 330 000 
 Sum kap. 2412 14 749 586 

 
Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 
 
Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 
Stortinget har vedtatt en bevilgning på 2 828,6 mill. kroner til bostøtten i 2019. Det er lagt til 
grunn at i gjennomsnitt 89 200 husstander vil få bostøtte hver måned, og at de i gjennomsnitt 
vil motta 31 600 kroner i bostøtte i 2019. I tillegg er det forutsatt at det vil bli etterbetalt 10 
mill. kroner, blant annet som følge av opprettinger og klagebehandling. Dette innebærer at det 
forventes noe færre søkere og noe høyere gjennomsnittlig utbetaling enn forutsatt i Prop. 1 S 
(2018-2019). Endringene tilsier en nedjustering av bevilgningen med 90 mill. kroner. 
 
Stortinget har vedtatt at minste pensjonsnivå, særskilt sats for enslige skal økes med 4 000 
kroner fra 1. september 2019. Samtidig skal bostøtteregelverket tilpasses slik at denne 
økningen ikke medfører redusert bostøtte for de berørte pensjonistene. For dette formålet er 
bostøttebevilgningen styrket med 30 mill. kroner. Totalt er bevilgningen dermed justert ned 
med 60 mill. kroner sammenliknet med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2018-2019). 
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Husbanken skal gjøre nødvendige forberedelser slik at nye regler for pensjonister med minste 
pensjonsnivå, særskilt sats for enslige kan iverksettes 1. september 2019.  
 
Som ledd i bekjempelsen av barnefattigdom, har Stortinget, i tråd med regjeringens forslag i 
Prop. 1 S (2018-2019), vedtatt å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander 
med 60 mill. kroner i 2019. Det innebærer at takene for husstander med to eller flere personer 
økes fra og med 1. januar 2019. Takene for to personer økes med 1 760 kroner per år, for tre 
personer med 3 520 kroner, for fire personer med 5 280 kroner, mens takene for husstander 
med fem eller flere personer økes med 7 040 per år. Nye satser vil framgå av 
bostøtteforskriften. Kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før 
uførereformen gjøres varig. Ordningen videreføres i 2019 og senere år ut fra samme regelverk 
som tidligere. 
 
Post 75 Etablering og tilpasning av bolig  
Stortinget har vedtatt en bevilgning på 481,6 mill. kroner i 2019. Fra 1. januar 2020 avvikles 
tilskuddet, og bevilgningen til formålet innlemmes i kommunerammen.  
 
Samtykke til at kommunene kan sette av midler til tapsfond for startlån, skal bare gis 
unntaksvis og etter grundige vurderinger av startlånsporteføljen. 
 
Barnefamilier skal prioriteres ved tildeling av tilskudd til etablering. 
 
Post 76 Utleieboliger, kan overføres 
Tilsagnsrammen for 2019 er 856,9 mill. kroner. Stortinget har vedtatt en bevilgning på 710,5 
mill. kroner i 2019. Av den samlede bevilgningen er 385,6 mill. kroner knyttet til tilsagn som 
skal gis i 2019, mens 324,9 mill. kroner er knyttet til tilsagn som er gitt tidligere år. I tillegg 
har Stortinget vedtatt en tilsagnsfullmakt på 606,4 mill. kroner.  
 
Husbanken skal prioritere boliger i egnede bomiljø for barn og unge. Minimum 50 mill. 
kroner av tilsagnsrammen i 2019 øremerkes opptrappingsplanen for rusfeltet, dvs. til boliger 
som er beregnet til personer med rusproblemer.  
 
I Prop. 1 S (2018-2019) er det lagt til grunn at tilsagnsrammen gir rom for å delfinansiere om 
lag 1 560 boliger i 2019. Det skal ikke stilles krav ut over gjeldende tekniske forskrift for 
nyoppførte boliger med tilskudd.  
 
Husbanken skal foreta stikkprøvekontroller for å kontrollere at tilskuddsmottakerne har brukt 
tilskuddet som forutsatt i vedtaket. Husbanken skal kreve at tilskuddet betales tilbake dersom 
det ikke brukes i samsvar med kriteriene i forskriften eller vilkårene i tilskuddsvedtaket.  
 
For å teste ut måter som kan øke måloppnåelsen for tilskuddet, kan det være aktuelt å 
gjennomføre begrensede forsøk. Dette kan gjøres ved å godkjenne avvikende regler i forhold 
til forskriftens bestemmelser i forsøksperioden. Eventuelle forsøk skal forhåndsgodkjennes av 
departementet. Departementet ber særlig om at Husbanken vurderer forsøk som kan stimulere 
til mer leie til eie.  
 



 

Side 12 
 

Tilskuddet skal utmåles etter faste satser per kvadratmeter og etter geografisk inndeling, gitt i 
tabellen under. 
 

Tilskudd per 
kvadratmeter 

(p-rom) 

Maksimal 
tilskuddsutmåling 
(tilsvarer 80 kvm 

bolig) 

Kommunegruppeinndeling 

18 200 1 456 000 Oslo 
14 800 1 184 000 Bærum 
11 200 896 000 Lørenskog, Asker, Oppegård, Skedsmo, 

Frogn, Trondheim, Tromsø, Nesodden, 
Bergen, Ski, Ås, Rælingen, Ullensaker, 
Drammen 

9 900 792 000 Stavanger, Vestby, Sogndal, Nittedal, 
Lier, Bodø, Moss, Sola, Gjerdrum, 
Førde, Røyken, Sørum, Tønsberg, 
Sandnes, Lillehammer, Malvik, Fet 

8 200 656 000 Randaberg, Time, Ålesund, Alta, Sande 
(V), Nøtterøy, Klepp, Kristiansand, 
Hamar, Rygge, Tjøme, Enebakk, Fjell, 
Stjørdal, Os (Ho), Molde, Eidsvoll, 
Hvaler, Melhus, Nedre Eiker, Øvre 
Eiker, Klæbu, Spydeberg, Melhus, 
Askøy, Nannestad, Hole, Fredrikstad, 
Hurum, Skaun, Hobøl, Horten, 
Kongsberg, Sandefjord, Hå, Gjesdal, 
Råde, Holmestrand, Nes (Ak), Askim, 
Ringerike, Hammerfest, Gjøvik, Stryn, 
Flora 

7 400 576 000 Øvrige kommuner 
 
Størrelsen på boligene avgjør tilskuddet innenfor den geografiske sonen. Det er satt et øvre 
tak for kostnader tilsvarende en bolig på 80 kvm. Kommunene kan få tilskudd til boliger over 
80 kvadratmeter, men de vil ikke få beregnet ytterligere tilskudd ut over dette nivået. 
 
Post 78 Boligsosiale tiltak, kan overføres  
Bevilgningen er 15,6 mill. kroner i 2019. Av dette skal 11,3 mill. kroner gå til utbetaling av 
nye tilskudd i 2019, mens 4,3 mill. kroner er knyttet til utbetaling av tidligere gitte tilsagn.  
 
Post 79 Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres 
Stortinget har vedtatt en bevilgning for 2019 på 40 mill. kroner, med en tilhørende 
tilsagnsramme på 50 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten for 2019 er 45 mill. kroner. Det legges 
til grunn at 30 pst. av tilsagnsbeløpet utbetales første år, 50 pst. andre år og 20 pst. i tredje år. 
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Kap. 590 Planlegging og byutvikling 
 
Post 72 Bolig og områdeutvikling i byer, kan overføres 
Tilsagnsrammen for 2019 er 20,2 mill. kroner. Av dette skal 9,4 mill. kroner gå til 
områdesatsingene i Oslo, 7,7 mill. kroner til Bergen og 3,1 mill. kroner til Trondheim. I 
tillegg har Stortinget vedtatt en tilsagnsfullmakt på 22,3 mill. kroner og en bevilgning på 14,2 
mill. kroner. Av bevilgningen er 4 mill. kroner knyttet til tilsagn som gis i 2019 og 10,1 mill. 
kroner er knyttet til tilsagn gitt i 2018. 
 
Husbanken skal, i den grad det er mulig, avstemme rapporteringskrav til Oslo og Bergen 
kommune med øvrige direktorater som er inne i områdesatsing i samme område.     
 
Kap. 2412 Husbanken 
Husbanken skal ha en brukerorientert og effektiv forvaltning. Det vises til punkt 4.2 i 
økonomi- og virksomhetsinstruksen for Husbanken for nærmere krav til dette.  
 
Post 01 Driftsutgifter 
Bevilgningen for 2019 er 352,9 mill. kroner. Posten dekker lønn, husleie og andre faste 
driftsutgifter for Husbanken.  
 
Husbanken skal fortsatt dreie driftsmidlene fra konsulentbruk på IKT-siden til rekruttering av 
egne ansatte. I forbindelse med dette, flyttes 10 mill. kroner fra kap. 2412 post 45 Større 
utstyrsanskaffelser og vedlikehold til denne posten. 
 
Ressursbruken på administrasjonsbudsjettet skal i størst mulig grad reflektere prioriteringene i 
tildelingsbrevet. I 2019 legges det til grunn at det kan realiseres gevinster som følge av 
gjennomførte og nye effektiviseringstiltak tilsvarende 10 mill. kroner, i tillegg til uttrekk av 
gevinster som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Gevinstene skal blant 
annet realiseres ved naturlig avgang. Posten er derfor redusert med 10 mill. kroner i 2019. 
Husbankens effektiviseringsprogram, inkludert hvordan videre gevinster av effektiviseringen i 
Husbanken skal realiseres, vil være tema i styringsdialogen i 2019.  
 
I 2016 vedtok regjeringen av Statens innkrevingssentral (SI) skulle overta forvaltningen av 
Husbankens misligholdte lån og tilskudd. Hittil har Husbanken dekket SIs administrative 
kostnader gjennom stykkprisfinansiering, men fra 2019 dekkes kompensasjonen ved en 
rammeoverføring fra Husbankens til SIs administrasjonsbudsjett. Bevilgningen på posten er 
derfor redusert med 1,5 mill. kroner. 
 
Stortinget har vedtatt å justere Husbankens gebyrer, jf. omtalen av kap. 5323 post 01 Gebyrer. 
Som følge av dette øker bevilgningen på posten med 1,8 mill. kroner. 
 
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
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Stortinget har vedtatt en bevilgning for 2019 på 11,5 mill. kroner. Av dette tildeles Husbanken 
11 032 000 kroner. Departementet holder tilbake den resterende delen av bevilgningen, 500 
000 kroner, til å delfinansiere prosjekter gjennom KMDs rammeavtale med SSB. 
 
Midlene på posten skal benyttes til forskning, utvikling og kunnskapsformidling innenfor 
boligsosiale temaer og andre spørsmål om boligpolitikk. 
 
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 
Bevilgningen for 2019 er på 38,8 mill. kroner. Midlene på posten skal benyttes til større 
utstyrsanskaffelser og vedlikehold, blant annet på IKT-utstyr.  
 
I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 30 mill. kroner som skal gå til veikartet for IKT-
moderniseringsprogrammet. Denne bevilgningen videreføres i 2019. Gitt Stortingets vedtak, 
tar KMD sikte på at denne tilleggsbevilgningen videreføres over post 45 i perioden 2020–
2021 slik at veikartet kan fullføres. I tillegg skal Husbanken i perioden 2018–2021 dekke til 
sammen 16 mill. kroner til veikartet innenfor eksisterende rammer, jf. omtale under kap. 
2412, post 01 Driftsutgifter i Husbankens tildelingsbrev for 2018. Ettersom 
bevilgningsbehovet varierer mellom årene, skal Husbanken vurdere å bruke fullmaktene til å 
overføre mellom budsjettårene. 
 
Utlånsvirksomheten i Husbanken 
Husbankens låneramme i 2019 er 16 mrd. kroner, jf. romertallsvedtak VI i Innst. 5 S (2018–
2019). Husbanklån skal supplere, og ikke konkurrere med det private kredittmarkedet.  
 
Lånepostene omfatter startlån, grunnlån og lån til private barnehager. 
 
Innenfor gjeldende ramme skal Husbanken prioritere startlån, og innenfor startlån skal 
barnefamilier prioriteres. Innenfor grunnlånet skal lån til utleieboliger til vanskeligstilte og 
pilot- og forbildeprosjekter prioriteres. Husbanken skal gi lån til finansiering av nøkterne 
boliger. Dette kravet gjelder likevel ikke for pilot- og forbildeprosjekter. Husbanken skal 
henvise kommuner til andre kredittinstitusjoner hvis de søker om lån til barnehager, 
omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Husbanken skal gi avslag på søknader når det ikke er 
mer midler igjen av lånerammen. Departementet skal informeres før Husbanken gir avslag på 
søknader. 
 
KMD viser til det pågående arbeidet med ny forskrift for lån fra Husbanken. Husbanken skal 
også i 2019 delta i dette utviklingsarbeidet, blant annet gjennom forslag til konkretisering av 
kvalitetskriterier og andre spørsmål som følge av høringsrunden. Husbanken skal også 
utarbeide veiledere for den nye forskriften, og gjøre nødvendige forberedelser i 
saksbehandlingssystemer.  
 
I forslaget til ny forskrift er det gjort endringer i en rekke bestemmelser. Andre bestemmelser 
er tilnærmet uten materielle endringer. Departementet vil påbegynne et utviklingsarbeid for å 
vurdere flere av vilkårene for å få lån, jf. omtale av oppdrag 9. 
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Post 71 Tap på lån 
Bevilgningen for 2019 er 12,7 mill. kroner. Posten omfatter tap på Husbankens 
utlånsvirksomhet. Som det framgår av omtalen av post 01 Driftsutgifter, har SI overtatt 
oppgavene med misligholdsforvaltning av husbanklån. Fra 2019 skal SI tilbakeføre inntekter 
fra restkrav fra husbanklån direkte til statskassen på kap. 4618, post 85, i stedet for på 
Husbankens tapspost. Tilbakeførte restkrav fra startlån skal inntektsføres kap. 5312, post 11 
Diverse inntekter. Etter dette vil tapsposten være bruttobudsjettert. Husbanken skal fortsatt 
redegjøre for netto tap i årsrapport og i innspill til budsjettproposisjonene. Husbanken skal fra 
2019 rapportere årlig på samlet tap på startlån både i Husbanken og i kommunene. Dersom 
det er uhensiktsmessig ressurskrevende å få en samlet oversikt over tap i kommunene, skal 
Husbanken gi en begrunnelse for det.  
 
Post 72 Rentestøtte 
Bevilgningen for 2019 er 4,1 mill. kroner. Posten omfatter rentestøtte som følge av at eldre 
særvilkårslån har ett prosentpoeng lavere rente enn ordinære lån. 
 
Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning 
Som følge av lavere låneramme og lavere anslag for utbetaling av tidligere gitte tilsagn, er 
bevilgningen på post 90 Nye lån redusert med 700 mill. kroner til 14 330 mill. kroner i 2019. 
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Inntekter  
 
Kap. 5312   Husbanken        [beløp i 1 000 kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2019 
01 Gebyrer m.m. 11 443 
11 Diverse inntekter 61 940 
90 Avdrag 12 350 000 
 Sum kap. 5312 12 423 383 

 
 
Kap. 5615   Husbanken        [beløp i 1 000 kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2019 
80 Renter 3 309 000 
 Sum kap. 5615 3 309 000 

 
Kap. 5312 Husbanken 
 
Post 01 Gebyrer m.m. 
Bevilgningen for 2019 er 11,4 mill. kroner. På posten føres inntekter fra etableringsgebyr, 
termingebyr, varslingsgebyr og tilkjente saksomkostninger i misligholdssaker. Husbankens 
lånegebyr har ikke vært justert siden 2006. For å kompensere for økte kostnader og stimulere 
låntakerne til valg av digitale løsninger, har Stortinget vedtatt å justere gebyrene fra 2019. 
Justerte gebyr framgår av tabellen nedenfor. 

(Beløp i kroner) 
 Gebyrer i 

2018 
Justerte 
Gebyrer 
fra 2019 

Endring 

Etableringsgebyr papirsøknad 600 800 200 
Etableringsgebyr e-søknad 600 600 0 
Termingebyr papirvarsel 30 40 10 
Termingebyr e-varsel 30 30 0 
2. gangs varsel 50 70 20 
3. gangs varsel 150 210 60 

 
Post 11 Diverse inntekter 
Bevilgningen for 2019 er 61,9 mill. kroner. På posten føres diverse inntekter, som blant annet 
tilbakebetaling av urettmessig utbetalt bostøtte og tilskudd. Fra 2019 skal tilbakeførte restkrav 
på startlån inntektsføres på denne posten. Denne omleggingen innebærer at bevilgningen er 
økt med 0,2 mill. kroner. 
 
Post 90 Avdrag 
Bevilgningen for 2019 er 12 350 mill. kroner. På posten inntektsføres ordinære og 
ekstraordinære avdrag og andre innbetalinger, tilbakebetaling av opptjente, ikke betalte renter 
og tap. 
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Kap. 5615 Husbanken 
 
Post 80 Renter 
Bevilgningen for 2019 er 3 309 mill. kroner. På posten føres betalte renter på lån, opptjente 
ikke betalte renter og rentestøtte.   
 
6.2  Tildelinger fra andre departement 
Husbanken forvalter investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem og en 
kompensasjonsordning for renter og avdrag på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, 
rentekompensasjon for skoler og svømmeanlegg og tilskudd til studentboliger på vegne av 
Kunnskapsdepartementet og rentekompensasjon for kirkebygg på vegne Kulturdepartementet. 
Husbanken får egne tildelingsbrev fra disse departementene. Husbankens oppgaver for de 
øvrige departementene er i utgangspunktet avgrenset til forvaltning av de økonomiske 
ordningene. Eventuelle oppgaver ut over dette skal avklares med KMD. 

7. FULLMAKTER 

Husbanken får delegert de fullmaktene som framgår under for budsjettåret 2019. Husbanken 
er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet henviser til.  
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Husbanken har fått delegert i økonomi- og 
virksomhetsinstruksen av 10.1.2019. 
 
7.1  Tilsagnsfullmakter 
Tabellen under gir en oversikt over tilsagnsramme, bevilgning og tilsagnsfullmakt for de ulike 
tilskuddsordningene som blir budsjettert på denne måten, jf. romertallsvedtak X for 
tilsagnsfullmakter i Innst. 16 S (2018-2019) vedtatt 14.12.2018. 

(beløp i millioner kroner) 

Kap. Post Tilsagnsramme  Bevilgning Tilsagnsfullmakt  

581 76 Utleieboliger 856,9 831,5 606,4 

581 79 Heis og tilstandsvurdering 50 40 45 

590 72 Bolig- og områdeutvikling i byer 20,2 14,2 22,3 

 
7.2  Fullmakt til å gi tilsagn om lån 
Fullmakt til å gi tilsagn om lån for 16 mrd. kroner, jf. romertallsvedtak VI i Innst. 5 S (2018-
2019) vedtatt 19.12.2018. 

 
7.3  Merinntektsfullmakt 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 2412, post 01 mot tilsvarende 
merinntekter på kap. 5312, post 01, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 
16 S (2018–2019) vedtatt 14.12.2018. 

 
7.4  Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 
Fullmakten gis for kap. 2412, post 01 på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.2. 

 
7.5  Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 
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Fullmakten gis på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.3.  

 
7.6  Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing 
under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel 
Fullmakten gis til å omdisponere midler innenfor kap. 2412 fra post 01 til post 45 på de 
vilkårene som framgår av R-110, pkt. 2.5. 
 
7.7  Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende 
innsparing i de fem følgende budsjettår 
Fullmakten gis for overskridelser på kap. 2412, post 01 og post 21 til investeringsformål mot 
innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.6.  
 

8. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

8.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 
Tidspunkter for etatsstyringsmøter, andre faste møter og rapporteringer i 2019 framgår av 
styringskalenderen i vedlegg 1. 
 

8.2 Årsrapport og årsregnskap 
Husbanken skal sende årsrapporten for 2019 til departementet innen 15. mars 2020, med kopi 
til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og virksomhetsinstruks 
for Husbanken. Rapporten skal inneholde rapportering om mål og styringsparametere omtalt i 
dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2019, pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5 
Krav til dokumentasjon og statistikk. 
 
Husbanken skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet. 
Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med mindre det er særskilte 
forhold som gjør det nødvendig. 
  

9. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Husbanken har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at dere kan nå målene 
innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i 
staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
 
Husbanken må ta høyde for mindre, uforutsette oppdrag gjennom året. Det kan for eksempel 
gjelde uttalelser til saker på alminnelig høring, svar på spørsmål fra Stortinget, arbeid med 
strategier og handlingsplaner, meldinger og proposisjoner til Stortinget, eller det kan gjelde 
enkeltsaker. Husbanken kan også bli bedt om å utarbeide problemnotater til utredningsarbeid 
som pågår i departementet. 
 
Husbanken kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn 
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik 
fullmakt i pkt. 7 i dette brevet.  
 
Husbanken har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke 
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bevilgningen. Departementet forutsetter at Husbanken rapporterer om vesentlige endringer i 
budsjettforutsetningene umiddelbart. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef        Benedikte Endresen 
    avdelingsdirektør 
  
1 vedlegg: 

 Styringskalender for Husbanken i 2019 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til:  

 
Riksrevisjonen Postboks 6835 St. Olavs 

plass 
0130  OSLO 
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Vedlegg 1 - Styringskalender for Husbanken i 2019 
 

*Husbanken kan ettersende innspill på bostøtten til RNB 2019 innen 22. februar 
**Husbanken kan ettersende korrigeringer på lånepostene med september-tall innen  
4. oktober. 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Rapportering til statsregnskapet (egen bestilling) Jan/feb 2019 

Februar 
Innspill til RNB* 18.2.2019 
Kontaktmøter med henholdsvis HOD og KD (sammen med 
KMD) 

Februar 2019 

Mars 
Årsrapport for 2018 og revidert risikovurdering for 2019 15.3.2019 
Oversikt over planlagte og igangsatte FoU-oppdrag 15.3.2019 

April 
Styringsmøte  10.4 2019 
Innspill til rammefordeling 30.4.2019 

Mai 
 

KMD sender førsteutkast til Prop. 1 S for 2020 20.5.2019 
Budsjett- og regnskapsstatus per 31.4 med prognose ut året  20.5 2019 

 
Innspill til førsteutkast Prop. 1 S 24.5.2019 
Strategimøte 24.5.2019 

Juni Varsel om behov for større endringer i 2. halvår 27.6. 2019 

August 
Innspill til andreutkast Prop. 1 S for 2020 Primo august 
Resultatrapport 2018 for Bolig for velferd vedlagt rapportering 
på alle styringsparametere for strategien 

15.8.2019 

September 

Analyse av tallene i KOSTRA-skjema 13 om kommunale 
boliger for 2018 basert på endelige tall pr juni 2019 

1.9.2019 

Innspill til nysaldering** 24.9.2019 
Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med prognose ut året 24.9.2019 
Avviksrapport per 31.8 24.9.2019 
Kort styringsmøte (avvik) og strategimøte 27.9.2019 

Oktober 

Avviksrapport 2019 for Bolig for velferd  1.10.2019 
Innspill til nye satsinger og kutt/omprioriteringer (2021-
budsjettet 

18.10.2019 

KMD sender utkast til tildelingsbrev 2020 Ca. 18.10.2019 
Kontaktmøte mellom Husbanken, HOD og KMD Oktober 2019 

November 

Skriftlige merknader til utkast til tildelingsbrev for 2020 og 
overordnet risikovurdering for 2020 

Ca. 4.11.2019 

Avviksrapportering per 30.9.19  4.11.2019 

Styringsmøte 15.11.2019 
Desember Innspill til konsekvensjustering (2021-budsjettet) 6.12.2019 
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