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Tildelingsbrev for 2015
I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet til disposisjon bevilgninger for
Husbanken, og følger opp vedtak og forutsetninger som Stortinget har gitt for 2015 for kap.
761, post 63 Investeringstilskudd og post 64 Kompensasjon for renter og avdrag.
Departementet forutsetter at Husbanken har rutiner som sikrer at årlige utbetalinger er i
samsvar med tildelte midler.
Kap. 761 Omsorgstjeneste
Post 63 Investeringstilskudd
Investeringstilskuddet 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.
Tilsagnsrammen for 2015 er på 3 982,5 mill. kroner tilsvarende 2500 heldøgns
omsorgsplasser. Til å dekke tidligere gitte tilsagn om tilskudd, og tilsagn om tilskudd som blir
gitt i 2015 og som kommer til utbetaling i 2015, har Stortinget vedtatt en bevilgning på
1 655,6 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten er på 7 785,2 mill. kroner.
Tilskuddsandeler er henholdsvis 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plass i
omsorgsbolig og 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plass i sykehjem.
Fremskaffelse av fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå
heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud kan støttes med inntil 55 pst. av maksimal
godkjent anleggskostnad. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboere i
omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov.
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Maksimal godkjent anleggskostnad og tilskuddssatser for 2015:
Pressområdekommuner
Andre kommuner
Maksimal godkjent
3 400 000 kroner
2 972 000 kroner
anleggskostnad
Maksimal tilskuddssats for
1 870 000 kroner
1 634 600 kroner
plass i sykehjem
Maksimal tilskuddssats for
1 530 000 kroner
1 337 400 kroner
plass i omsorgsbolig
Følgende kommuner defineres som pressområdekommuner i tilskuddsordningen: Oslo, Frogn,
Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Kristiansand, Sandnes,
Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Det legges til grunn at omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd er universelt
utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Slik utforming,
lokalisering og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2015 og i tråd med prinsipper
for integrering og normalisering.
Departementet understreker at søknader om tilskudd fra kommunene skal sendes
fylkesmannen til uttalelse, og at Husbanken skal involvere fylkesmannen i
søknadsbehandlingen og i dialogen med kommunene.
Husbanken skal gjennom egnede kanaler synliggjøre gode prosjekter med innvilget
investeringstilskudd, slik at kommuner og andre enkelt kan finne eksempler på blant annet
gode bygningsmessige løsninger for mennesker med demens og kognitiv svikt, ”smått er
godt”-prinsippet, integrering i lokalsamfunn, bruk av velferdsteknologi, finansieringsmodeller
etc.
Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag
Stortinget har vedtatt en bevilgning på 984,7 mill. kroner i 2015. Bevilgningen skal dekke
utgifter til renter og avdrag på lån til alle som fikk oppstartstilskudd for omsorgsbolig- og
sykehjemsprosjekter under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 – 2003 og
Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2004.
Styringsdialog
Husbanken skal ved behov bistå departementet med å løse oppgaver som er politisk prioritert.
Husbanken skal også prioritere å delta i oppfølging av arbeidet med Omsorgsplan 2015 og
Omsorgsplan 2020.
Husbanken skal videre levere innspill til departementets budsjettarbeid for begge
tilskuddsordninger. Dette innebærer innspill til nye, store satsinger, konsekvensjustering,
revidert budsjett, nysaldering og forklaringer til statsregnskapet. Husbanken skal levere sine
innspill til departementet i tråd med de frister for budsjettinnspill som settes av Kommunalog moderniseringsdepartementet. I tillegg skal Husbanken ved etterspørsel bistå
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departementet i arbeidet med Kommuneproposisjonen og Prop. 1 S. Eventuelle justeringer av
frister for budsjettinnspill gjøres i departementets løpende dialog med Husbanken.
Husbanken skal rapportere løpende på investeringstilskuddet med månedlige leveranser av
statistikk.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede styringsansvaret for
Husbanken, og vil derfor kalle inn til felles kontaktmøter mellom Helse- og
omsorgsdepartementet og Husbanken. Helse- og omsorgsdepartementet vil ellers ha den
direkte kontakten med Husbanken når det gjelder styringen av ordninger som hører under
departementet, og vil kalle inn til arbeidsmøter ved behov.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristin Løkke
fung. avdelingsdirektør
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