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Forord

Stortinget har vedtatt å innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og 
tilskudd til utredning og prosjektering i kommunerammen fra 2020. 

Tilskudd til utredning og prosjektering - en ny oppgave for kommunene
Husbanken har utarbeidet veiledningsmateriale som omfatter veileder til 
saksbehandlingen, forslag til søknadsskjema, forslag til tilsagnsbrev og forslag til 
avslag. Vi håper dette vil være til hjelp når kommunene skal behandle søknader om 
tilskudd til utredning og prosjektering. 

Målgruppen for veilederen er kommunale saksbehandlere, ergoterapeuter og 
andre som bistår personer som trenger tilpasning av boligen for å kunne bli 
boende hjemme. Et viktig premiss for å lykkes er at kommunale ergoterapeuter og 
hjemmetjenesten fanger opp aktuelle saker, og at kommunalt ansatte gir råd og 
praktisk hjelp for hva som må gjøres i forhold til tilpasning av boligen. 

Kommunen må planlegge og budsjettere for tilskuddene 
Fra 2020 overtar kommunene ansvar for de nevnte tilskuddene. Midlene overføres 
kommunene i den generelle kommunerammen. Kommunen må derfor planlegge og 
budsjettere for tilskuddene i økonomi -og budsjettplanen. 

Bra for den enkelte, samfunnet og kommuneøkonomien
Tilgjengelighet og tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne er 
med på å gi økt selvstendighet og mindre behov for kommunale tjenester. Dette 
igjen påvirker kapasitet og drift innenfor kommunenes boligsosiale arbeid og 
omsorgssektor og medfører innsparinger på kommunebudsjettene. I tillegg vil økt 
tilgjengelighet gjøre det lettere å utføre tjenester i hjemmet når det er nødvendig. 
Dette er bra for den enkelte, for samfunnet og for kommuneøkonomien. 
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Lovforankring:

Eksisterende Bostøttelov endrar fra 1. januar 2020 
navn til: «Lov om bustøtte og kommunale 
bustadtilskott». Loven blir utvidet med et eget kapittel 
som omhandler tilskuddene, «Kommunale tilskot til 
etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad. 

Du finn heile lovtillegget på Lovdata.no.

Tilskudd til etablering i egen bolig er forankret i § 14 
og omtales ikke her.

Tilskudd til utredning og prosjektering er forankret i § 
15 og er et tiltak under tilskudd til tilpasning:

Formål 

Formålet med tilskuddsordningene er å få utredet og 
kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når 
det gjelder tilpasning av boliger og skal bidra til gode 
varige løsninger til nøkterne kostnader. 

Hvem kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til husstander der enkeltpersoner 
har behov for tilpasset bolig. Tilskuddet kan også 
tildeles eldre som trenger å tilpasse boligen for å 
kunne bli boende hjemme ved et fremtidig behov for 
tilpasset bolig.

Hva tiltak/formål kan det gis tilskudd til?

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge 
følgende forhold: 

 ► muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
 ► uteområder og atkomst
 ► tilgjengelighet inne
 ► arealbehov
 ► innredning og brukbarhet
 ► om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen

selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd 
fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av:
 ► kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil

si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Hvem kan gjennomføre utredning og eller 
prosjekteringen?

Tilskudd til utredning og prosjektering skal utføres av 
fagkyndig. 

Hvor stort tilskudd kan tildeles

Det er opp til den enkelt kommune å vurdere om 
tilskudd skal gis og hvor stor tilskuddsutmålingen skal 
være.  

 ► Tilskuddene kan være økonomisk behovsprøvd.
 ► Tilskudd til utredning og eventuelt prosjektering

bør ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning

Det er svært viktig at kommunene bruker handlings-
rommet som finnes i de økonomiske virkemidlene 
slik at sakene kan løses på best mulig måte. Å søke 
tilskudd og lån, samt å gjennomføre en tilpasning, 
kan for mange være så krevende at de trenger hjelp 
fra kommunen, annen fagperson eller pårørende. Det 
er avgjørende at bruker får god og riktig informasjon 
på et tidlig tidspunkt.

Kommunens vurdering av søknadene

Kommunene bør gjennom sin kontakt med søker/
bruker og sin kompetanse på boligtilpasning spille 
en aktiv rolle i å avdekke behov, gi råd om mulige 
løsninger og eventuelt bistå med finansiering til 
personer som trenger bistand i forbindelse med 
behov for tilrettelagt bolig.  

Kommunen kan bruke stor grad av skjønn i 
saksbehandlingen og når det fattes vedtak i 
søknadene. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle 
søkere, avgjørelsen er omfattet av forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler om enkeltvedtak og 
klageadgang.

§ 15. Tilskot til tilpassing av bustad for
personar med behov for tilpassa bustad.

Kommunen kan etter søknad gje tilskot som 
kan bidra til at personar med behov for tilpassa 
bustad no eller i framtida, kan finansiere 
nødvendig tilpassing.

Det kan gjevast tilskot til husstandar der 
enkeltpersonar har behov for tilpassa bustad. 
Tilskotet kan også bli gjeve til eldre som treng 
å tilpasse bustaden sin for å kunne halde fram 
med å bu heime ved eit framtidig behov for 
tilpassa bustad. 

Tilskotet kan vere økonomisk behovsprøvd.

Tilskot til tilpassing kan bli gjeve både til enkle 
tiltak, til større ombyggingar, og til å finansiere 
profesjonell prosjekterings- og utgreiingshjelp 
ved behov for tilpassing.
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En forutgående undersøkelse og prosjektering av en 
mulig løsning i en bolig vil øke kvaliteten på den fysiske 
tilpasningen og dermed også gi økt effekt av tilskudd til 
tilpasning.

Vedtak

Tilsagn eller avslag 
Tilsagn er bekreftelse på at tilskudd er innvilget og skal 
innehold tilskuddsbeløp, hvor lenge tilsagnet er gyldig 
og forutsetninger for å få tilskuddet utbetalt.

Avslag sendes der søknad ikke imøtekommes. Avslag 
er enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages, 
jfr. Forvaltningsloven § 28.

Klageadgang

Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde 
opplysninger om klageadgang på kommunale vedtak. 
Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og 
avslag etter forvaltningslovens regler. Klagen skal 
sendes kommunen. 

Saksgang

Søker fyller ut søknadsskjema og sender dette til 
kommunen for behandling. Behandlingen bør utføres 
av samme kontor som behandler søknader om 
Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. 

Nyttig informasjon

Søknadsskjema 
Husbanken har laget et enkelt søknadsskjema for 
tilskuddene, jfr. vedlegg. I de tilfellene kommunen 
også skal innvilge tilskudd til tilpasning til å 
gjennomføre selve tiltaket kan kommunen «bake inn» 
kostnadene til utredning og/eller prosjektering i selve 
tilpasningstilskuddet. Tilskudd til tilpasning behandles i 
saksbehandler verktøyet Startskudd. 

Tilsagn eller avslagsbrev 
Eksempel på tilsagnsbrev og avslag følger vedlagt.

Veiviseren.no 
Se Tilpasning av bolig og Tverrfaglig 
boligrådgivningsgruppe på veiviseren.no.

”Tilpasning av bolig” beskriver hele arbeidsprosessen 
fra bruker tar kontakt med kommunen, til tilpasning eller 
anskaffelse av hjelpemidler er utført. 

”Tverrfaglig boligrådgivingsgruppe for tilpasning av 
bolig” handler om hvorfor og hvordan kommunen kan 
nedsette et tverrfaglig team som jobber med tilpasning. 

På www.kunnskapsbanken.no finner dere flere artikler 
og diverse e-læringskurs som er rettet mot personer 
som bistår brukere med å søke om tilrettelegging 
av boliger. Vi anbefaler særlig kurset som heter 
«Grunnkurs bolig». Dette kurset er delt opp i flere 
moduler, det omfatter blant annet: Roller ansvar og 
samarbeid, Regelverk og Kartlegging mm. 



6

Vedlegg 1

Tilskudd til utredning og prosjektering

Vi viser til søknad om tilskudd til utredning og prosjektering datert $.

Vedtak
Kommunen har med hjemmel i Lov om Bostøtte og kommunale boligtilskudd § 15 gitt tilsagn 
om tilskudd på inntil

kr til utredning og/ eller prosjektering

Beløpet er inkludert merverdiavgift.  Utgifter ut over dette må dekkes av deg.

Vilkår
• Det forutsettes at utrednings- og prosjekteringsarbeidet er ferdigstilt og søkes utbetalt

senest innen $. Ved oversittelse av denne fristen faller tilsagnet automatisk bort

• Utredning- og prosjekteringsarbeidet må utføres av fagkyndig

• All korrespondanse skal påføres referansenummer

• Kommunen forbeholder seg retten til å trekke hele eller deler av tilskuddet tilbake der-
som ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer av dette brevet

Vi anser det som svært viktig at: 
• ergoterapeut/boligrådgiver i kommunen deltar i prosjekteringen og videre oppfølging

• plassbehov og eventuelt hjelpemiddelbehov blir utredet

• omfanget av både utredning og prosjekteringsarbeidet avklares i forkant av avtaleinngå-
else med fagkyndig

• den økonomiske situasjonen vurderes før prosjekteringen igangsettes. Boligrådgiver i
kommunen kan kontaktes for hjelp vedrørende økonomivurdering

Utbetaling
Kommunen utbetaler tilskuddet når utredningsarbeidet/prosjekteringsarbeidet er utført. Du må 
da sende inn følgende dokumentasjon:

• spesifisert regning
• tegninger og kort rapport om hva som er utredet fra arkitekt eller fagkyndig

Finansiering av prosjektet
Vi gjør oppmerksom på at innvilget tilskudd ikke innebærer at prosjektet er vurdert med tanke 
på ytterligere finansiering.
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Andre aktuelle finansieringsordninger
Du kan søke startlån og tilskudd til tilpasning til selve gjennomføringen av tiltaket. Ordningene 
er økonomisk behovsprøvd. Kommunen gjør en helhetsvurdering av husstandens økonomi ved 
behandling av søknaden. Ytterligere informasjon og søknad om både lån og tilskudd finner du på 
husbanken.no

Klageadgang
Kommunens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig. Du har rett til å se 
sakens dokumenter. 

Klagen skal sendes til xxx kommune sett inn adresse. Reglene for klage finner du i forvaltnings-
loven §§ 29 – 34 og § 18

Du må gjerne kontakte oss hvis noe er uklart. Vi ønsker deg lykke til med prosjektet!
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Vedlegg 2

Avslag på søknad om tilskudd til utredning og eller prosjektering

Vi viser til søknad om tilskudd til utredning og/ eller prosjektering, mottatt $. 

Søknaden din er avslått.

Her settes inn aktuell avslagsgrunn.

Klageadgang
Kommunens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig. Du har rett til å se 
sakens dokumenter. Klagen skal sendes til xxx kommune, postboks xxxx, xxxxx.

Reglene for klage finner du i Forvaltningsloven §§ 29 – 34 og § 18.

Med hilsen
$$ kommune



Fødselsnr. foresatt (11 siffer)

Postadresse

Kort beskrivelse av hvorfor du trenger en tilpasset bolig

Søker – etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

E-postadresse

Søknad om 

tilskudd til utredning og prosjektering
Søknaden sendes kommunen du bor i

Fødselsnr. søknadsberettiget (11 siffer) Søker – etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon
1. Søker

2. Opplysninger om boligen

Ergoterapeut – navn Etat

Arkitekt eller annen fagperson v/prosjektering/utredning - navn

4. Andre opplysninger – kontaktpersoner

Postnr. Poststed

Kommune

3. Det søkes om
Tilskudd i forbindelse med

Oppføring av ny bolig Kjøp Tilpasning

5. Underskrift

Enebolig
Kryss av for type bolig

Rekkehus Blokk med heis Blokk uten heis

Hva er det som gir problemer i boligen? Endringer som må gjøres. Bruk eget ark om nødvendig.
Sted/rom

Atkomst Entre Vaskerom Soverom

Uteplass Bad/wc Stue Andre rom

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. For å kunne ta stilling til søknaden må kommunen behandle de opplysninger om deg/dere som er nødvendig for å avgjøre den. I tillegg til de 
opplysninger dere gir i forbindelse med søknaden, kan kommunen innhente ulike opplysninger fra andre offentlige etater og noen private aktører slik som 
kredittvurderingsbyrå. 

Telefon på dagtid Mobiltelefon

Telefon på dagtid Mobiltelefon

Utredning Prosjektering

Sted Dato Søkers underskrift 

Postadresse PoststedPostnr.

Bydel



Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt 
funksjonseve hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført 
for eksempel av arkitekt.

Hvor mye kan du få? 
Det er kommunen som vurderer hvor mye tilskudd du kan få. Tilskuddet kan være økonomisk behovsprøvd og det er 
opp til den enkelte kommune å vurdere tilskuddsutmålingen.  

Tilskudd til utredning
Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på 
boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.

Tilskudd til prosjektering
Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til 
arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning 
skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?
Tilskuddet gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du 
velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ 
boligkonsulent i kommunen der du bor. 

Hvordan søke? 
Søknad sendes til kommunen. Kontakt gjerne kommunen i forkant for nærmere veiledning. Ved underskrift av søknad 
gir du fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysninger. 

Et godt råd før du engasjerer fagkyndig
Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpassing av boligen din, er det greit å 
avklare følgende, før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende:

• Om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
• Om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
• Avklare omfanget av både utredning og prosjektering
• Avklare kostnad for både utredning og prosjektering
• Avklare evt. begrensninger og varsel ved eventuelt avvik
• Avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den 
skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de 
foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget. 

6. Tilskudd til utredning og prosjektering
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For ditt nærmeste regionkontor, ring 22 96 16 00

www.husbanken.no

HB 8.B.32 - Veileder - Tilskudd til utredning og prosjektering, 14.10.2019. 
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