
Org. nr. (9 siffer)

Informasjon om søker

1. Tilskuddssøker er:

Kommune

Selskap 

Andre med prosjekter

Tilskuddssøker Telefon på dagtid Mobiltelefon

Postadresse Postnr. Poststed E-post

Prosjektleder/kontaktperson Telefon på dagtid Mobiltelefon

E-post

Søknadsskjema 
Tilskudd til forsøk med nye boligmodeller

2. Prosjektets navn

4. Type prosjekt

bygge nye boliger (oppføring)

oppradere eksisterende boliger

gjøre om bygg til boligformål (ombygging)

kjøpe boliger

4. Målgruppe

utviklingshemmede

personer med rusproblemer og psykiske lidelser

barn og unge

andre vanskeligstilte

3. Prosjektets hovedmål
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8. Boenheter
For søker som ikke har nøyaktig antall boenheter skal det settes et anslag i antall boenheter.

6. Fremdriftsplan

Dato for oppstart Dato for ferdigstillelse

7. Eiendom
Legg til eiendom du ønsker å finansiere, hvis dette er avklart.

Eier Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Boenhet BRA Stipulert husleieAntall rom

9. Økonomi
Spesifiser (estimerte) kostnader i forsøksprosjektet.  
Tilskuddet skal gå til investeringer i boliger tilpasset personer med særskilte boligbehov. 
Kostnader til tomtekjøp, drift, og internevaluering dekkes ikke av tilskuddet. 

Byggekonstnader / Kjøpesum inkl. omk.

Tomtekostnader

Sum prosjektkostnader

Prosjektets omsetningsverdi

10. Det søkes om

Tilskuddsbeløp

11. Finansieringsplan

Lån fra Husbanken

Andre lån

Egenkaptial

Tilskudd fra Husbanken

Andre tilskudd

Sum finansieringsplan

12. Prosjektbeskrivelse

a) Hvilken utfordring skal forsøket løse?

Gi en kort beskrivelse av hvilken utfordring forsøket skal løse.  
Forsøksprosjektet skal treffe på målene for ordningen, og grunnlaget må være behovsbasert. 
Gi en kort beskrivelse av hvilken kunnskap og annen kartlegging som støtter opp om behovet. 

b) Hvilke tiltak er relevante? / Hva er løsningen på utfordringen?

Beskriv hvor godt løsningen svarer på utfordringen som er beskrevet over. Hvordan/hvorfor vil forsøket 
løse problemet? Beskriv hva som er nytt med boligmodellen, og hvordan prosjektet skal bidra til et større 
mangfold av botilbud for vanskeligstilte. 



c) Hva er sammenhengen mellom tiltak og forventede virkninger – hva skal forsøket
oppnå?

Hvordan kommer tiltaket brukerne til gode på kort sikt og på lang sikt?  
En kort beskrivelse kan omfatte:  

• Gode og varige løsninger for vanskeligstilte
• Mer egnede boligkvaliteter
• Lavere husleie for beboer
• Andre forventede virkninger

d) Er det eksisterende løsninger eller økonomiske virkemidler som kan dekke behovet?

Beskriv hvorfor prosjektet ikke er «selvfinansierende», og hvorfor det ikke kan gjennomføres med 
Husbankens eller søkerens ordinære tilskuddsordninger. 

e) Hvilke forutsetninger er gjort for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet?

En kort beskrivelse kan omfatte: 

• forankring av prosjektet
• gjennomføringsplan
• risikovurdering

f) Benyttes samarbeid og tverrfaglig kompetanse?

Beskriv eventuelt samarbeid og bruk av tverrfaglig kompetanse.  

• Hvordan skal bolig- og tjenestetilbudet koordineres og samordnes?
• Hvilke roller har samarbeidsaktørene i forsøksprosjektet?
• Hvilke oppgaver skal løses av hvem?
• Er det samarbeid med kompetansemiljøer?
• Beskriv gjerne organisering og integrering av annen relevant faglig kompetanse.

g) Evaluering: Hvordan skal det vurderes om tiltaket virker som forventet?

Hvilke data skal brukes for å vurdere virkningen(e) av tiltaket på kort sikt og på lang sikt? 
Hvordan skal forsøksprosjektet dokumentere og vurdere virkningene av tiltak?



13. Vedlegg
Kryss av for aktuelle vedlegg.

Driftsbudsjett for utleie

Fasadetegninger

Plantegninger

Pristilbud/kjøpekontrakt/takst/prisoverslag på tiltaket

Kommunens vurdering av forsøket

Annet

14. Underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene over er riktige og gitt etter beste evne. Hvis det skjer endringer som kan ha 
betydning for behandling av søknaden, plikter jeg å melde fra til Husbanken. 

Sted Dato Underskrift

h) For andre søkere enn kommuner:

Fyll inn informasjon om din kontaktperson i kommunen:

Org nr.

Navn på kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Legg ved kommunens vurdering og anbefaling når prosjektet er rettet mot målgrupper der kommunen skal 
yte oppfølgingstjenester. Sett kryss i vedlegglisten i punkt 13.
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