
Boligtilskudd til tilpasning av egen bolig – kriterier for tildeling 
Vedtatt i Hovedutvalget for Utdanning, Kultur og Omsorg 30. april 2014 

 

Osen kommune kan etter søknad få tilmålte midler til viderefordeling fra Husbanken til 

boligtilskudd til tilpasning av bolig. Tilgjengelige midler til tildeling kan derfor variere.  

 

Målgruppe: 

- personer med nedsatt funksjonsevne 

- sosialt vanskeligstilte 

 

Vilkår: 

Det blir gjort en vurdering av søkers spesielle behov og av husstandens samlede økonomi. 

 

Det gis tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig. Tiltak som øker 

tilgjengeligheten og gjør beboeren mest mulig funksjonsdyktig prioriteres.  

 

Tilskudd til spesialtilpasning av ny bolig kan gis. Det er en forutsetning at spesialtilpasning er 

direkte knyttet til funksjonshemningen. 

 

Tilskudd til oppføring av garasje kan gis dersom Rikstrygdeverket har gitt støtte til 

anskaffelse av bil, moped eller rullestol. 

 

Det gis normalt ikke tilskudd til arbeider som allerede er utført. Det gis ikke tilskudd til 

ordinært vedlikehold. 

 

Tilskudd kan dekke godkjente kostnader opp til maks. kr 40.000. 

 

 

Følgende må legges ved søknaden: 

 

- ligningsutskrift for det siste året for alle husstandsmedlemmer 

- lønnsslipp el. Trygdeutbetalingsslipp for alle hustandsmedlemmer (2 siste mnd.) 

- kostnadsoverslag 

- tegninger ved påbygg eller ombygging 

- ved funksjonsnedsettelse bekreftelse på dette. 

- sosialrapport dersom det søkes på sosialt grunnlag 

 

Veiledning – hvordan få utført eller motta tjenesten 

Søknaden skal skrives på søknadsskjema fra Husbanken (Pr 2014 blankett HB.7.S13). 

 

Saksbehandling 

Kommunene skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter 

fattes det et vedtak med en begrunnelse. I Osen kommune behandles søknad om tilskudd til 

tilpasning av bolig politisk i hovedutvalg for utdanning, kultur og omsorg (UKO).  

 

Saksbehandlingstid 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres 

innen en måned, skal dette begrunnes skriftlig til søker, med opplysninger om når det antas at 

vedtak blir fattet.  

 



Klagefrist 

Klagefrist er 3 uker.  

 


