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Tillegg til tildelingsbrev 2019 – Utarbeidelse av prioriteringskriterier for 
investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tidligere korrespondanse om saken og fagmøte 
15.oktober d.å. om prioriteringskriterier for investeringstilskuddet til heldøgns omsorgs-
plasser.  
 
Det legges til grunn at formålet med dagens ordning videreføres. Tilskuddet skal stimulere 
kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer 
med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonshemming. HOD ber Husbanken med utgangspunkt i tidligere leveranser (modell A, 
jf. notat av 30. august) å utarbeide forslag til nye prioriteringskriterier som skal ligge til grunn 
for Husbankens prioritering av søknader innenfor de to tilskuddsordningene – Netto tilvekst 
og rehabilitering.  
 
HOD ber om at Husbanken utreder følgende: 

1. En nærmere beskrivelse av hva som bør inngå i et ev krav om (1) prekvalifisering, og 
hvilke konsekvenser innføring av dette vil medføre. 

2. Husbankens faglig vurdering av fordeler og ulemper ved de skisserte 
prioriteringskriteriene og en tilrådning om hvilke kriterier som bør innføres. 
Utgangspunktet er de kriterier som Husbanken tidligere har skissert. Samtidig bør 
ikke vurderingen begrenses til kun tidligere skisserte kriterier dersom Husbanken 
vurderer at det er andre kriterier som er relevante å vurdere, som f.eks. 
differensiering etter målgruppe.  

3. Husbankens vurdering om det er behov for en overgangsordning og ev. innretning for 
denne. 

Fylkesmannen har som fast oppgave å bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i 
saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Videre 
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skal fylkesmannen følge med på utviklingen og gjennomføringen av kommunens planer for 
renovering, modernisering og bygging av heldøgns omsorgsplasser. (VØI 5.1.4.11). 
Fylkesmannen skal også bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, 
herunder investeringsordningen til sykehjem og omsorgsboliger.  

Vi ber Husbanken vurdere i hvilken grad andre relevante aktører bør involveres i 
utredningsarbeidet, som f.eks. fylkesmannen eller KS.   

Med bakgrunn i punktene over har vi behov for et notat som gir oss grunnlag for beslutninger 
internt, samt Husbankens tilrådning til revidert retningslinje. 

Frist for oppdraget settes til 6. mars. Helse- og omsorgsdepartementet stiller opp i møter om 
saken dersom Husbanken ønsker dette.  
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