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Statsbudsjettet 2019 Tillegg til tildelingsbrev - Endringer i revidert 
budsjett 
Det vises til tildelingsbrev av 19.12.2019. Dette tildelingsbrevet er en oppfølging av revidert 
budsjett 2019, jf. Prop 114. S (2018-2019), som ble vedtatt 21. juni 2019, jf. Innst 391 S 
(2018-2019).  
 
1. Tildeling av bevilgning 
På bakgrunn av Stortingets vedtak om endringer i revidert budsjett for 2019 tilstilles 
Husbanken med dette bevilgninger over kap. 761, post 63 og post 69: 
 
- Kap. 761, post 63 - Heldøgns omsorgsplasser. Rehabilitering 

Tilsagnsrammen øker til 2 090,07 mill. kroner, svarende til om lag 1200 heldøgns 
omsorgsplasser. Tilsagnsrammen er dermed styrket med 783,776 mill. kroner i revidert 
budsjett. Bevilgningen i 2019 øker med 39,189 mill. knyttet første års utbetaling av 
tilskudd til ytterligere 450 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsfullmakten er økt til 8 
753,767 mill. kroner. 
 

- Kap. 761, post 69 - Helsedøgns omsorgsplasser. Netto tilvekst 
Tilsagnsrammen øker til 2 090,07 mill. kroner, svarende til om lag 1200 heldøgns 
omsorgsplasser. Tilsagnsrammen er dermed styrket med 783,776 mill. kroner i revidert 
budsjett. Bevilgningen i 2019 øker med 39,189 mill. knyttet første års utbetaling av 
tilskudd til ytterligere 450 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsfullmakten er økt til 1 
985,567 mill. kroner.  
 

- Kap. 761, post 63 -Tilskudd til lokalkjøkken 
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Side 2 
 

Stortinget har vedtatt å bevilge midler til tilskudd til lokalkjøkken over kap. 761, post 63. 
Tilsagnsrammen i 2019 er på 12,5 mill. kroner. Bevilgningen i 2019 til første års 
utbetaling utgjør 625 000 kroner. Tilsagnsfullmakten er på 11,875 mill. kroner.   

 
I revidert budsjett er Husbankens driftsbudsjett økt med 2 mill. kroner i 2019 knyttet til 
etableringen av et nytt tilskudd i 2019. Tildelingen av midlene vil bli gitt i eget brev fra KMD. 
 
2. Oppdrag - Etablering av tilskudd til lokalkjøkken  

Husbanken skal i tråd med Stortingets vedtak etablere og forvalte en tilskuddsordning til 
lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og 
omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddsordningen skal være 
etablert innen 1. oktober. 
 
Det er bevilget midler til tilskuddordningen over kap. 761, post 63.  
 
Tilskuddsordningen gjelder renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av 
lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og 
omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Kommunene står fritt til selv å 
velge antall produksjonskjøkken, dvs som ett stort produksjonskjøkken eller flere mindre 
knyttet til avdelinger/bogrupper ol. Tilskuddet beregnes per heldøgns omsorgsplass som får 
mat fra produksjonskjøkkenet.  
 
Det forutsettes at beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende med heldøgns tjenestetilbud 
som betjenes fra samme produksjonskjøkken teller på samme måte som institusjonsplass. 
Tilskuddsordningen skal ikke være til hinder for at kjøkkenet også kan gi tilbud til andre (f. 
eks. pårørende, kantine, andre hjemmetjenestemottakere).  
 
Det legges til grunn at det ikke gis tilskudd til lokalkjøkken i de tilfeller det også gis tilskudd til 
fornyelse, utskifting eller bygging av nye heldøgns omsorgsplasser, da dette dekkes med 
dagens investeringsordning for sykehjem og omsorgsboliger. 
  
Tilskuddssatser 
 Ved etablering av kjøkken er maksimal anleggskostnad per plass 5 prosent av maksimal 

anleggskostnad per bruker i målgruppen  
 Tilskuddet dekker inntil 55 % av anleggskostnaden (samme prosentsats som for 

sykehjem) opp til maksimal anleggskostnad.  
 

 Pressområde-
kommuner  

Andre kommuner  

Maksimalt godkjent anleggskostnad,  

5 pst. av godkjent anleggskostnad  per bruker i 
målgruppen 

190 000 166 000 

Tilskuddssats 55 pst. av godkjent 
anleggskostnad 

105 000 91 000 
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Tilskuddet følger prinsippene i regelverk for investeringstilskuddet for sykehjem med dekning 
av inntil 55 pst. av anleggskostnad. Beløpet utbetales først når byggearbeidet er ferdigstilt. I 
utbetalingsprofilen legges det derfor til grunn at 5 pst. årlig tilsagnsramme kommer til 
utbetaling det første året, 15 pst. andre år, 30 pst. tredje år, 30 pst. fjerde år og 20 pst. femte 
år.  
 
Det skal legges som føring at det er ønskelig at kjøkkenløsningen utformes slik at 
produksjonen av mat er åpen med minst en vegg ut mot fellesareal/spiseplass. Dette for å 
skape en nærhet mellom matlagingen og beboerne. Dette skal ikke være et krav, men det 
bør fremgå av retningslinjene at prosjekter med kjøkkenløsninger av denne typen er anbefalt. 
 
Regelverk og veiledningsmaterialet 
Det legges opp til at Husbanken legger tilskuddssatser og anbefalingene om 
produksjonskjøkken og gode lokale kjøkkenløsninger inn i sitt regelverk og i sine 
designprinsipper og veiledning. 
 
Husbanken skal i arbeidet med utformingen av tilskuddet søke dialog med Mattilsynet og 
Direktoratet for byggekvalitet for å avklare eventuelle hensyn knyttet til utforming og innhold i 
åpne kjøkkenløsninger.   
 
Det er ønskelig at Husbanken i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg, samt i 
arbeidsprosesser for å fremskaffe sykehjem og omsorgsboliger oppfordrer kommunene til 
planlegging av kjøkkenfasiliteter i samarbeid med kokk/ernæringsfaglig kompetanse,  
 
Rapportering 
Husbanken må føre egen statistikk for kjøkkentilskuddet, med oversikt over søknader, tilsagn 
og utbetalt tilskudd målt i kroner og hvor mange plasser/personer med heldøgns omsorg det 
nye kjøkkenet er beregnet å gi tilbud til. 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Kristin Løkke 
avdelingsdirektør 
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