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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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