Brukerveiledning for utfylling av Steg 4
Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Steg

4

Dersom din kommune ikke har behov for
investeringstilskudd

1. Velg «Nei»
2. Ved ønske om å legge til en kommentar, kryss
av i avkrysningsboksen. Ett kommentarfelt vil da
vises.
3. Fyll inn kommunens kontaktperson for
investeringstilskudd til omsorgsboliger og
sykehjem.
4. Klikk «Neste»
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Steg

4

Dersom din kommune har behov for
investeringstilskudd

1. Velg «Ja»
2. Klikk på nytt på «Ja» hvis kommunen har
konkrete prosjekter med forventet byggestart i
2021-2024
3. Klikk «Legg til prosjekt» for å fylle inn
opplysninger om prosjektet, se neste side
4. Dersom kommunen har flere konkrete
prosjekter klikk «Legg til prosjekt» for hvert
prosjekt
5. Legg til alle kommunens konkrete prosjekter,
også de som tidligere er meldt til Husbanken via
forespørsler. Prosjekter som allerede har fått
tilsagn om investeringstilskudd skal ikke legges
til
NB! For det enkelte prosjekt er det viktig å starte dialogen
med Husbanken så tidlig som mulig for å sikre at
søknaden oppfyller kravene, og at prosjektet får best
mulig kvalitet.
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Steg

4

Dersom din kommune har behov for
investeringstilskudd

5. Fyll ut prosjektnavn (om det ikke er klart, skriv
for eksempel adressen)
6. Velg forventet oppstart
7. Angi målgruppe(r)
8. Velg type tiltak
9. Angi type prosjekt og omfang

10. Oppgi om prosjektet/prosjektene vil gi netto
tilvekst* for omsorgsboliger og/eller sykehjemsog institusjonsplasser, eller oppgi «0».
* Med netto tilvekst menes det antallet heldøgns pleie- og
omsorgsplasser som vil føre til økt antall totale plasser i
kommunen. Altså plasser som kommer i tillegg til de
plassene kommunene allerede har. Plasser finansiert uten
tilskudd fra Husbanken, regnes også med i det totale
antallet. Oppgi null (0) hvis prosjekt(ene) ikke vil føre til en
økning i antall boliger og plasser. Dersom et prosjekt gir sin
netto tilvekst i mindre enn 10 år fra søknadstidspunktet, vil
kommunen måtte betale tilbake tilskuddet til Husbanken.
Mer info her: Spørsmål og svar om netto tilvekst av
4
sykehjem og omsorgsboliger - Husbanken

Steg

4

Dersom din kommune har behov for
investeringstilskudd

11. Angi om tiltaket utgjør heving av teknisk
standard herunder velferdsteknologi
12. Fyll inn kommunens kontaktperson for
prosjektet
13. Ved ønske om å legge til en kommentar, kryss av
i avkrysningsboksen. Ett kommentarfelt vil da
vises

14. Ved behov for å slette prosjektet og alle
opplysninger som er lagt inn vedrørende dette
prosjektet, trykk «Slett prosjekt». Det vil ikke være
mulig å finne tilbake til disse opplysningene.
15. Ved behov for å legge til flere prosjekter – klikk på
«Legg til prosjekt» og fyll ut på samme måte for
hvert prosjekt.
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Steg

4

Dersom din kommune har vedtatte planer for
omsorgsplasser i 2021-2024 som ikke ennå er
konkrete prosjekter

1. Klikk «Ja»
2. Klikk «Legg til Behov», et forenklet
«Behovskort» vil vises
3. Fyll inn navn eller noe som kan kjennetegne
behovet
4. Velg forventet oppstart
5. Angi målgruppe(r)
6. Velg type tiltak
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Steg

4

Dersom din kommune har vedtatte planer for
omsorgsplasser i 2021-2024 som ikke ennå er
konkrete prosjekter

7. Angi type prosjekt og omfang
8. Fyll inn kommunens kontaktperson
9. Fyll inn frivillig kommentar, ved å huke av på
avkrysningsboksen
10. Ved ønske om å slette behovet og alle
opplysninger som er lagt inn vedrørende dette
behovet, trykk «Slett behov». Det vil ikke være
mulig å finne tilbake til disse opplysningene.
11. Ved ønske om å legge til flere behov – klikk på
«Legg til behov» og fyll inn på samme måte for
hvert behov/plan.
12. Eller trykk «Neste»
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