TRONDHEIM KOMMUNE
SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING
1. SØKER
Fødselsnr stønadsberettiget (11 siffer) Søker - etternavn og fornavn

Telefon

Fødselsnr foresatt (11 siffer)

Søker - etternavn og fornavn

Telefon

Postadresse

Postnr Poststed

E-postadresse

Kort beskrivelse av hvorfor du trenger en tilpasset bolig

2. Opplysninger om boligen
Kryss av for type bolig
Enebolig

Rekkehus

Blokk med heis

Blokk uten heis

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

Bad/wc

Stue

Andre rom

3. Det søkes om
Tilskudd i forbindelse med
Utredning

Prosjektering

4. Andre opplysninger - kontaktpersoner
Ergoterapeut - navn

Etat

Telefon

Arkitekt eller annen fagperson v/prosjektering/utredning - navn
Postadresse

Telefon

Postnr Poststed

Tilrår ergoterapitjenesten at kommunen gir tilskudd?
Ja
Nei
Redegjør
hvorfor

Sted, dato

Stempel og underskrift

5. Underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene i søknadsskjemaet er riktige og fullstendige. Hvis det skjer endringer som kan ha betydning for behandlingen av
søknaden, plikter jeg å melde fra om det. For å kunne ta stilling til søknaden må Trondheim kommune behandle de opplysninger om deg/dere
som er nødvendig for å avgjøre den. I tillegg til de opplysninger dere oppgir i søknaden kan kommunen innhente ulike opplysninger fra andre
offentlige etater, og noen private aktører slik som kredittvurderingsbyrå. Jeg samtykker til at vedtak om innvilgelse sendes ergoterapitjenesten.
Sted, dato
Underskrift foresatt

6. Vedlegg
Funksjonsrapport fra ergoterapeut må vedlegges søknaden.
Se side 2 >>>
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7. Tilskudd til utredning og prosjektering
Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet
husstandsmedlem, kan du i forkant søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Hvor mye kan du få?

Du kan få inntil 20 000 kroner i tilskudd til utredning og inntil 20 000 kroner i tilskudd til prosjektering.

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.

Hvordan søke?
Søknad sendes til Trondheim kommune, Boligfinansiering, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Kontakt gjerne kommunen i forkant for
nærmere veiledning, enten per telefon 94 84 79 47 hverdager fra kl 10.00-14.00 (tirsdager fra kl 11.00) eller per e-post til
postmottak.boligfinansiering@trondheim.kommune.no.
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.
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