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HUSLEIETILSKUDD - RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2012

Vi viser til Husbankens brev av 29.03.2012 om bevilgning for husleietilskudd for 2012. I
brevet blir Oslo kommune bedt om å rapportere på bruken av husleietilskuddet:

”Innen 20. april. 20. juli og 20. oktober 2012 samt 20. januar 2013 skal kommunen rapportere
forbruk og antall mottakere for hver av de tre foregående måneder, samt antall innvilget og
avslått av eventuelle nye søknader. Det skal også gis en vurdering av forventet totalforbruk for
året. Til 20. juli ber Husbanken dessuten om kommunens vurdering av bevilgningsbehovet for
2013. i lys av ordningens utvikling så langt.”

Antall mottakere og utbetalt beløp pr. 2. kvartal 2012 er:

Periode Utbetalt beløp kr Antall husstander
Januar 423 030 94
Februar 383 211 93
Mars 294 310 72
April 363 764 75
Mai 345 406 76
Juni 435 743 79

Forbruk av husleietilskudd for første og annet kvartal i 2012 er kr 2 245 464.

Fra april til mai gikk tre husstander ut av ordningen mens fire nye kom inn.
Fra mai til juni kom tre nye husstander inn i ordningen.

Den store utbetalingen i juni skyldes en etterbetaling på kr 83 591 fra januar 2011.
Det har i løpet av første halvår blitt etterbetalt kr 225 245.
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Vi anslår at utbetalingene vil ende på 4,3 mill i 2012. Dersom det ikke foretas endringer i
ordningen vil antall mottakere reduseres hvert år, og det kan antas at utbetalingene i 2013 vil
kunne utgjøre 3,8 mill.
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