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Tillegg til tildelingsbrev 2021 - Endringer i nysalderingen 

Det vises til Prop 20 S (2021-2022) der det er foreslått endringer i tilsagnsrammer og 
bevilgninger for investeringstilskuddene til heldøgns omsorgsplasser. Helse- og 
omsorgsdepartementet ber om at Husbanken gjør seg kjent med innholdet i proposisjonen. 
Med forbehold om Stortingets vedtak foretas følgende endringer i tilsagnsrammer og tildelte 
bevilgninger til Husbanken for 2021: 
 
Kap. 761, post 63 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  
Tilsagnsrammen for investeringstilskudd til rehabilitering og modernisering av heldøgns 
omsorgsplasser er satt ned med 1 500 mill. kroner til 1 180,1 mill. kroner. Som følge av 
nedjusteringen av tilsagnsrammen og reduseres bevilgningen i tråd med utbetalingsprofilen 
med 75 mill. kroner i 2021.  
 

Kap. post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.63 5 438 567 -75 000 5 363 567 

 
Bevilgningen på posten omfatter også midler til utbetaling av tilskudd til lokale 
produksjonskjøkken.  
  
Kap. 761, post Kompensasjon for renter og avdrag 
Bevilgningen på posten er redusert med 20,4 mill. kroner. 
 

Kap. post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.64 770 400 -20 400 750 000 

 
Kap. 761, post 69 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, netto tilvekst 
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Side 2 
 

Tilsagnsrammen for investeringstilskudd til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser er satt 
ned med 200 mill. kroner til 726,7 mill. kroner. Som følge av nedjusteringen av 
tilsagnsrammen og reduseres bevilgningen i tråd med utbetalingsprofilen med 10 mill. kroner 
i 2020.  
 

Kap. post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling Ny tildeling 

761.69 1 005 335 -10 000 995 335 

 
Med hilsen 
 
 
Marianne Skjerven-Martinsen (e.f.) 
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Kristin Løkke 
avdelingsdirektør 
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