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Tilskudd
Til
Tilpasning

1. formål
«Tilskudd til tilpasning» skal bidra til at personer med behov for
tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig
samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.
«Tilskudd til tilpasning» skal være et tilbud om enten hel eller
delfinansiering av tilpasningstiltak i både nye og eksisterende
boliger.
2. behovsprøving
Tildelingen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og
tilpasningen må være hensiktsmessig.
«Tilskudd til tilpasning» kombineres med eller erstattes av
startlån der søkers økonomi tilsier dette.
Inntekt, utgifter og formue legges til grunn for den økonomiske
vurderingen. Husbankens krav og anbefalinger legges til grunn.
Tilskuddet kan gis til tilpasning av leid eller eid bolig. Ved
tildeling av tilskudd og/eller startlån tas pant i søkers eiendom.
3. prosessen
Tildeling av «Tilskudd til tilpasning» skjer etter anbefaling fra
ergoterapeut. Det er under hele prosessen fra søknad til
ferdigstillelse, et samarbeid mellom søker, saksbehandler for
startlån og tilskudd og ergoterapeut. Det er viktig at alle
opplysninger vedr. søkers økonomi opplyses tidlig i prosessen, da
manglende opplysninger kan forsinke behandlingstiden.

Ergoterapeut og saksbehandler skal godkjenne planlagt
tilpasning. Etter endt bygging/tilpasning foretas ferdigbefaring.

Tilpasning skal være iht. søknadsgrunnlaget. Avvik fra dette kan
føre til at tilskudd og evt. lån ikke utbetales.
Ofte er det i forkant for søknaden søkt om tilskudd til
utredning og prosjektering. Arkitekt kan engasjeres for
prosjektering.
Søker innhenter selv kostnadsoverslag eller anbud.
4. hva benyttes midlene til
Tilskuddet og/eller startlån kan eksempelvis benyttes til
utvidelse av døråpninger, fjerning av dørstokker utvidelse av
areal med tanke på bruk av rullestol. Tilskuddet skal brukes til
tilpasning av boligen og ikke til innkjøp av utstyr til f.eks. bad.
Tilpasning og materialvalg skal være nøkternt. Det vil si at man
benytter rimelige løsninger og det forventes et gjenbruk av
utstyr og materialer.
I enkelte tilfeller kan en gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, på
bakgrunn av søknad, få tildelt nødvendig utstyr som f.eks. hev –
og senkbar vask, ramper og trappeheiser.

