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Statsbudsjettet 2020 - tildelingsbrev Husbanken rentekompensasjonsordning kirkebygg
Innledning
Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019–2020) for Barne- og
familiedepartementet, jf Innst. 14 S (2019–2020) fra Familie- og kulturkomiteen, der det
under kap. 882, post 60 er bevilget midler til ordningen med rentekompensasjon –
kyrkjebygg.
Det er ikke gjort vedtak om ny investeringsramme for budsjettåret 2020, så bevilgningen på
posten skal dekke renteutgifter for de tilsagn om rentekompensasjon som er gitt for perioden
2005 – 2019, se under.
I dette brevet tildeler Barne- og familiedepartementet bevilgning til Husbanken og følger opp
Stortingets budsjettvedtak.
Tildeling for 2020
Tildelingen for 2020 er på 60 741 000 kroner og skal gå til å dekke renteutgifter knyttet til
investeringsrammene det er gitt tilsagn om kompensasjon for i perioden 2005–2019.
Departementet forutsetter at Husbanken har rutiner som sikrer at årlige utbetalinger er i
samsvar med tildelte midler.
Forskrift og retningslinjer
Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bfd.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 793

Avdeling
Forbruker-, tros- og
livssynsavdelingen

Saksbehandler
Ellen Ur
22 24 75 81

Formålet med ordningen framkommer av forskrift fastsatt av departementet og retningslinjer
fastsatt av Husbanken.
Rapportering
Det skal innen 13. mars 2021 utarbeides en kort årsrapport for 2020, der det redegjøres for
omfang av utbetalinger og andre vesentlige forhold knyttet til forvaltning av ordningen.
Årsrapporten sendes BFD med kopi til KMD. Informasjon av budsjettmessig karakter kan bli
etterspurt av departementet i løpet av året.
Andre forhold
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede styringsansvaret
for Husbanken og vil innkalle til eventuelt felles kontaktmøte mellom KMD, Husbanken og
Barne- og familiedepartementet. Dette kommer vi i tilfelle tilbake til.
Med hilsen

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ellen Ur
avdelingsdirektør
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