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Tillegg til tildelingsbrev 2021 - Sikkerhetsteknologi, plankrav og tildeling
av overførte midler
Det vises til tildelingsbrev av 21. desember 2020.
Husbanken tildeles med dette 3,7 mill. kroner over kap. 761, post 21 til forberedelse av
innføring av plankrav og veiledningsmateriale og opplæring i velferdsteknologiske
løsninger/sikkerhetsteknologi.
Videre tildeles Husbanken ubrukte midler som er overført fra 2020 til 2021 over kap. 761,
post 63 og post 69.
Plankrav
Det vises til Husbanken anbefaling om innføring og innhold i plankrav for
investeringstilskuddet til heldøgnsomsorgsplasser, jf. epost av 25. mars. Husbanken tildeles
midler til å gjennomføre nødvendige forberedelser for at plankravet kan innføres fra og med
2022. Dette innebærer tilpasninger og opplæring i tilskuddssystemene.
Sikkerhetsteknologi/Velferdsteknologi
På oppdrag fra Husbanken utarbeidet Sintef våren 2020 en rapport om sikkerhetsteknologi i
heldøgns omsorgsplasser. Husbanken skal i tråd med Sintef anbefalinger bygge opp sin
kunnskap og veiledningsevne om teknologiløsninger. Husbanken er tidlig inne i
byggeprosesser og bør ha kunnskap om sikkerhetsteknologier (og andre teknologier) i møte
med kommunene og andre aktører. Kunnskap er viktig for å kunne veilede og gi anbefalinger
om bruk av teknologi i sykehjem og omsorgsboliger og tilhørende krav. Videre er det behov
for å utvikle veiledningsmateriale for kommunene.
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Husbanken tildeles derfor midler til utarbeiding av veiledningsmateriale for kommuene og
opplæring av ansatte i velferdsteknologi.
Overføring av ubrukte midler fra 2020
Av ubrukte midler fra 2020 er det overført 2 250 mill. kroner på kap. 761, post 63 og 298,5
mill. kroner på kap. 761, post 69. Midlene stilles med dette til rådighet for Husbanken for å
dekke kostnader knyttet til tilsagn gitt tidligere år.
Husbankens samlede tildeling fra HOD i 2021 utgjør med dette:
Kap. post
Tildeling i 2021
(i tusen kroner)
761.21
3 700
761.63
5 514 567
761.69
1 105 335
769.21
200
Bevilgningen på kap. 761, post 21 og kap. 769, post 21 inngår nettoføringsordningen.
Husbanken har fullmakt til å utgiftsføre tilhørende betalt merverdiavgift på Finansdepartementets sentrale mva.-kapittel, kap. 1633, post 01, jf. punkt 4.3.2. i rundskriv R-116
Med hilsen

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.)
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