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Tillegg til tildelingsbrev – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 

2014 

 

Helse- og omsorgsdepartementet følger i dette brevet opp vedtak og forutsetninger Stortinget 

har gitt om endringer i bevilgninger m.m. for Husbankens virksomhet i 2014. Departementet 

viser til følgende dokumenter: 

- Prop. 93 S (2013–2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 

2014. 

- Innst. 260 S (2013–2014) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 

2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2014.   

- Tildelingsbrev for 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

 

Husbanken har ansvar for å informere departementet i styringsdialogen eller i annen egnet 

form om det oppstår vesentlige avvik fra føringene i tildelingsbrev, i planer som er avtalte 

med departementet eller i virksomheten generelt. Dersom det oppstår avvik skal Husbanken 

foreslå korrigerende tiltak. Husbanken skal ta opp eventuelle uklare punkter i dette tillegget til 

tildelingsbrevet med departementet.  

 

 

ENDRINGER I BUDSJETTILDELING FOR 2014  

Revidert nasjonalbudsjett for 2014 og Prop. 93 S (2013–2014) om tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet for 2014 ble behandlet i Stortinget 20. juni 2014.  

 

 

Stortinget vedtok følgende endringer på kap. 761, post 63 Investeringstilskudd: 
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I Stortingets behandling av Prop. 15 S (2013–2014) for Kommunal- og regionaldepartementet 

ble det vedtatt en justering av budsjetteringsmodellen for investeringstilskuddet. De endrede 

forutsetningene for når tilsagn om tilskudd kommer til utbetaling ble ikke fullt ut innarbeidet i 

bevilgningen for 2014. De nye forutsetningene tilsier at anslåtte utbetalinger i 2014 skal 

reduseres med 85,3 mill. kroner. I tillegg reduseres bevilgningen i 2014 med 59,9 mill. kroner 

som følge av at 399 mill. kroner av tilsagnsrammen for 2013 ikke ble brukt. 

 

 

Samlet reduseres bevilgningen på kap. 761, post 63 Investeringstilskudd med 145,15 mill. 

kroner, fra 1 069,55 mill. kroner til 924,4 mill. kroner.  

 

 

ANNET 

Helse- og omsorgsdepartementet ber Husbanken levere budsjettinnspill for kap. 761, post 63 

Investeringstilskudd og post 64 Kompensasjon renter og avdrag til departementet i tråd med 

de frister for budsjettinnspill som settes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

dersom ikke annet blir bestemt.  

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012–2013) 

Morgendagens omsorg, jf. Innst. 477 S (2012–2013). Stortinget vedtok i innstillingen å 

videreføre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser etter 2015. Helse- og 

omsorgsdepartementet ber Husbanken legge dette til grunn i sin forvaltning av ordningen. 

 

 

I regelverket for investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har Husbanken 

tydeliggjort viktigheten av prinsippene om integrering og normalisering fra ansvarsreformen 

for personer med utviklingshemming, og understreket at boenhetene ikke skal ha et 

institusjonsliknende preg. Investeringstilskuddet bygger også på prinsippene fra Demensplan 

2015 (”Smått er godt”), som også er lagt til grunn for fremtidens omsorgsboliger og sykehjem 

i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.  

 

 

Departementet vil påpeke at det ikke er noe motsetningsforhold mellom disse prinsippene, 

men at de uttrykker samme føringer for hvordan omsorgsbygg for dagens og fremtidens 

behov skal realiseres for alle som trenger heldøgns tjenester. Uavhengig av brukergrupper 

skal derfor ikke tallet på boenheter som lokaliseres sammen være for stort, og boligene bør 

plasseres i ordinære bomiljøer og være en del av nærmiljøet, slik at prinsippene om 

normalisering og integrering oppfylles. 

 

 

Husbanken er i en særskilt viktig posisjon i utviklingen av de bygg der det i mange år 

fremover skal ytes omsorgstjenester, og bør aktivt stimulere til innovasjon og nye løsninger 
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på hvordan omsorgsbygg utformes i tråd med framtidige brukeres behov. Helse- og 

omsorgsdepartementet viser i denne sammenhengen spesielt til kap. 6.2 i Meld. St. 29 (2012–

2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 477 S (2012–2013), som trekker opp noen av 

hovedprinsippene for morgendagens sykehjem og omsorgsboliger. Helse- og 

omsorgsdepartementet ber i denne sammenheng Husbanken om å løfte fram og synliggjøre 

gode prosjekter finansiert med investeringstilskuddet på egnet måte, og bidra til økt 

dokumentasjon, forskning og kunnskapsutvikling på feltet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Steinar Barstad (e.f.)  

fung. avdelingsdirektør 

 Andreas Børnick 

 seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Riksrevisjonen      Postboks 8130 Dep.  0032 Oslo 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep.  0032 Oslo 


	Med vennlig hilsen
	Steinar Barstad (e.f.)

