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Formålet med ordningen 

 
Tilskuddene skal stimulere til å fornye og øke 
tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
for personer med behov for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose 
og funksjonshemming. 
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Hva kan det gis tilskudd til 

 Plass i institusjon, herunder sykehjem 
 

 Omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester 
 

 Fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger 
for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for 
dagaktivitetstilbud  

 
 Døgnomsorgsplasser til personer med behov for 

øyeblikkelig hjelp 
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Tiltak det gis tilskudd til 

  
 Oppføring 
 Kjøp 
 Ombygging og utbedring 
 Leie (fremskaffe sykehjemsplasser/omsorgsboliger 

gjennom avtaler på forretningsmessig basis) 
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Hvem kan få tilskudd 

 Tilskuddet gis bare til kommuner  
 Kommunen kan ikke videretildele tilskuddet 
 Det er imidlertid åpnet opp for at kommunene kan 

samarbeide med private aktører 
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Tilskuddsutmåling 

 Omsorgsboliger – 30 % av godkjente 
anleggskostnader til omsorgsboliger inkl. fellesareal 
(begrenset oppad til kr 840 000 per bolig) 

 Sykehjem/plass i institusjon /palliative enheter / 
døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp                   
– 40 % av godkjente anleggskostnader inkl. fellesareal 
(begrenset oppad til kr 1 120 000 per plass) 

 
 Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til 

fellesareal, dagaktivitetstilbud, innstallering av heis og 
springelanlegg og installering av velferdsteknologi 
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Velferdsteknologi i nye prosjekter 

 Omsorgsboliger/sykehjem skal være tilrettelagt for 
tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 
kommunikasjons- og varslingssystem og annen 
velferdsteknologi. 
 

 Disse kostnadene må foreløpig inngå i 
maksimaltilskuddet 
 

 Det er kun i forbindelse med installering i 
eksisterende bygningsmasse det gis ekstra 
tilskudd 
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Hagen-utvalget gav gode innspill til HOD 

 Trinnvis innføring av teknologien 
    -fall, ensomhet og kognitiv svikt 
 Det  er foreløpig sterkt begrensede krav fra 

Husbanken (tilkobling til internett) 
 Kravene vil bli skjerpet på sikt (teknoplan) 
 Husbankens rolle innenfor velferdsteknologien skal 

være å ha oversikt over og formidle kunnskap om  
tilgjengelig velferdsteknologi, stimulere til 
implementering av teknologien og formidle erfaringer 
fra bruken av velferdsteknologien 
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Kompetansetilskudd 

Husbanken arbeider aktivt med å støtte 
utviklingsprosjekter, blant annet 
 visningsleiligheter ved omsorgslaboratoriet, 

Høgskolen i Bergen 
 utviklingsprosjekter der kommuner, 

kunnskapsmiljøer og private aktører 
samarbeider om å gjøre velferdsteknologi 
tilgjengelig i private hjem.  
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Se mer informasjon på 
www.husbanken.no 
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