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5. Fremdriftsplan
Dato for oppstart Dato for ferdigstillelse

Søknad om 
tilskudd til boligtiltak

Org. nr. (9 siffer) Tilskuddssøker

Postadresse

Prosjektleder/kontaktperson

Postnr. Poststed E-postadresse

1. Tilskuddssøker
Telefon

Telefon

E-postadresse Ønsket målform
Bokmål Nynorsk

2. Prosjektetnavn

3. Tilskuddets formål (sett kryss)

4. Type prosjekt (sett kryss)

Boligsosiale tiltak

Boligtiltak i distriktene (kommuner i SSBs Sentralindeks 5 og 6) 

Driftstilskudd til leietakerorganisasjoner

1 Boligsosiale tiltak

Utvikling av nye boligkonsepter og måter å jobbe på for å bidra til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder 

Tiltak som styrker kommunens arbeid med å bosette flyktninger

Tiltak som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre, kan velge hvor og hvordan de vil bo

Utvikling av nye metoder, konsepter og løsninger for boligsosialt arbeid i hele landet 

Tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling og formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger

Mastergradsstipend

Annet; kort om tiltaket (stikkordsform):

2 Boligtiltak i distriktene

Driftstilskudd. Antall medlemmer på søknadstidspunktet:  

3 Driftstilskudd til leietakerorganisasjoner

Utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på egnede boliger i distriktskommuner, 

for eksempel:

Modeller som reduserer tapsrisikoen for personer som skal bygge eller kjøpe nybygde boliger i distriktene

Nye måter å samarbeide med utbyggere på for å sikre at  flerboligprosjekter blir bygd i distriktene

Nye boligkonsept og boformer som for eksempel kan være rettet mot å fremskaffe utleieboliger i distriktene som kan kjøpes av leietakerne

Annet; kort om tiltaket (stikkordsform):

6. Tilskuddsbeløp
Søkt beløp Er det søkt om midler fra andre? 

Nei Ja Hvis ja, hvem:



9. Vedlegg
Prosjektbeskrivelse Annet

10. Underskrift
Undertegnede søker bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og gir Husbanken fullmakt til å innhente opplysninger om meg/oss som er nødvendig for
å behandle søknaden. Jeg/vi er oppmerksom på at feilaktige opplysninger kan føre til at tilskuddet kan bli krevd innfridd. Opplysningene kan benyttes til statis-
tiske formål. 

Sted Dato Underskrift 

8. Finansieringsplan
Beløp

Sum

Tilskudd fra Husbanken

Egne midler

Tilskudd fra andre

7. Aktivitetsplan med kostnadsoverslag
Aktivitet Antatt ferdigdato Beløp

Totalsum



11. Utdypende opplysninger om søknaden
Prosjektbeskrivelse

Kort, konkret beskrivelse av prosjektet:
• Hva skal tilskuddet brukes til? 
• Hva skal gjøres (aktiviteter)?
• Hvem skal gjøre det?
• Hvordan skal det gjøres?

Søknad om driftstilskudd skal inneholde 
en beskrivelse av hvordan 
organisasjonen ivaretar leietakernes 
interesser på boligmarkedet

Gjennomføring og samarbeid

Formidling

Kort beskrivelse av planene for 
formidling 

• Hva er sluttproduktet/
sluttleveransen?

• Er det andre leveranser 
underveis i prosjektet 
(workshops, webinar etc.)?

• Hvem er målgruppen for 
sluttproduktet? 

• Hvordan skal sluttproduktet 
formidles? 

Kort beskrivelse av:
• hvordan prosjektet skal 

gjennomføres
• samarbeid med andre
• forankring
• brukermedvirkning
• kompetanse og erfaring hos de 

forskjellige aktørene



12. Praktiske opplysninger

Kontonr. 7694 05 20076 Organisasjonsnummer 942 114 184

Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken – Denne siden sendes ikke til Husbanken

Felles telefonnummer til Husbanken: 22 96 16 00

Søknaden skal sendes elektronisk til:
post@husbanken.no
eller til:
Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø
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