Søknad om tilskudd til prosjektering og utredning
1. Søker
Navn på personen som har behov for tilpasset bolig

Fødselsnummer

Foreldre/foresattes navn dersom søkeren er under 18 år

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer og sted

E-postadresse

Telefon

Hvilke endringer i boligen trenger å utredes eller planlegges?

2. Opplysninger om boligen
Kryss av for type bolig

☐Enebolig ☐Tomannsbolig ☐Rekkehus ☐Leilighet i blokk med heis ☐ Leilighet i blokk uten heis
Hvor i boligen er det vansker? Hvor må det evt. gjøres endringer?

☐Atkomst ☐Soverom
☐Annet:

☐Uteplass ☐Kjøkken

☐Stue

☐Entre ☐Bad/WC

3. Søknaden gjelder

☐Utredning: Kartlegge muligheter og begrensninger i eksisterende bolig, eksempelvis atkomst og arealbehov.
☐Prosjektering: Planlegge tilpasning eller ombygging. Tilskudd til prosjektering kan gis både til nybygg og eksisterende boliger.
4. Arkitekt eller annen fagperson som skal utføre prosjekterings-/utredningsarbeidet
Navn på fagperson

Navn på firma

Adresse

Postnummer og sted

Telefon

5. Kommunal ergoterapeut som er involvert i prosjekterings-/utredningsarbeidet
Navn på ergoterapeut

Telefon

Stempel og underskrift fra ergoterapeut

6. Søkerens underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene i søknadsskjemaet er riktige og fullstendige. Hvis det skjer endringer som kan ha betydning for
behandling av søknaden, plikter jeg å melde fra om det. Jeg samtykker til at kommunen kan innhente opplysninger som er
nødvendige for å avgjøre saken.
Sted

dato

Underskrift

Informasjon om tilskudd til prosjektering og utredning
Du kan søke om tilskudd til prosjektering og utredning dersom du trenger profesjonell bistand til
planlegging av tilpasning av bolig.
Tilskudd til utredning kan benyttes for å kartlegge muligheter og begrensninger i eksisterende bolig,
eksempelvis uteområder og atkomst, tilgjengelighet inne og arealbehov.
Tilskudd til prosjektering kan gis til planlegging av tilpasning eller ombygging av både nye og
eksisterende boliger. Du kan søke om tilskudd til utredning og prosjektering, eller bare et av
tilskuddene.
Prosjektering og utredning skal gjennomføres av fagkyndige, eksempelvis arkitekt. Kommunal
ergoterapeut skal være involvert i prosjektet.
Dersom du får innvilget tilskudd gis det inntil kr. 20 000,- til prosjektering og kr. 20 000,- til
utredning, inkl. merverdiavgift.
Vi gjør oppmerksom på at innvilget tilskudd til prosjektering og utredning ikke innebærer at du kan
være sikker på å få tilskudd til gjennomføring av tilpasningen.

Veiledning til søknadsskjema
Før du sender søknadsskjema må du som søker:
• Gi informasjon om fagperson og firma under punkt 4 i søknadsskjema.
Du må selv velge arkitekt eller annen fagperson som skal utføre prosjekterings- og
utredningsarbeidet. Kommunen har ikke arkitekt eller annen fagperson til dette formålet.
Se nedenfor om råd ved valg av fagperson.
•

Få stempel og underskrift fra kommunal ergoterapeut under punkt 5 i søknadsskjemaet.
Dette dokumenterer at kommunal ergoterapeut er involvert. Dersom du ikke har kommunal
ergoterapeut, må du henvende deg til ditt helse- og velferdskontor som kan sette deg i
kontakt med ergoterapitjenesten. Du kan ringe 51 50 70 90.

•

Legge siste tilgjengelige skattemelding ved søknaden.
Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd. Du kan være i målgruppen selv om du har vanlig god
økonomi.

Gode råd ved valg av arkitekt eller annen fagperson.
•
•
•

Har fagpersonen erfaring med å planlegge tilpasning av bolig til spesielle behov?
Kjenner du noen som har brukt fagpersoner til å planlegge tilpasning av bolig, og som kan gi
anbefalinger?
Kommunen har ikke anledning til å anbefale fagpersoner.

Dersom du har behov for mer informasjon kan du kontakte:
Innbyggerservice (kommunens sentralbord)
Fysio- og ergoterapitjenesten
Boligkontoret

51 50 70 90
51 50 85 75
51 50 83 00

Søknad med vedlagt skattemelding sendes til:

Boligkontoret
Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

