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OM OSS
Vi hjelper deg med å tilrettelegge 
boligen din.

Vi er:
Boligkonsulent
Ergoterapeut
Bygningskyndig

Vi involverer de instanser vi anser 
nødvendig for å løse dine behov

HVORFOR 
BOLIGRÅDGIVING
Vi tilbyr boligrådgivning slik at du 
kan bo lengre hjemme og mestre 
hverdagen i hjemmet.

KARTLEGGING
Funksjon
Hvilke behov har du i dag?
Hva er det som ikke fungerer i
boligen, utifra ditt funksjonsnivå?
Hva mener du er ditt fremtidige 
boligbehov?

Prognose
Hvordan ser fremtiden ut iht. 
tilretteleggingsbehov?

Løsninger
Kan boligen utbedres?
Kan hjelpemidler, for eksempel en 
heis eller rampe, løse dine behov-
Dersom boligen ikke kan utbedres, 

kan du benytte midlertidige 
løsninger frem til du flytter?

Hvis du må flytte;  er det boliger i 
området som kan tilpasses eller må 
det bygges ny bolig.

Økonomi
Er din økonomi tilstrekkelig til å 
finansiere ombygging til en 
funksjonell bolig?
Hvilke muligheter har du til å ta opp 
lån?

Dersom det ikke er mulig for deg 
å finansiere en ombygging uten 
økonomisk hjelp, kan kommunens 
tilskuddsordninger vurderes for å 
finansiere ombyggingen.

Velkommen til
Boligrådgivning
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TILSKUDD
Det kan søkes utredning- og  
prosjekteringstilskudd  i kommunen. 
Og det kan søkes tilskudd hos  
hjelpemiddelsentralen for  
erstatning for heis eller rampe, der 
det er aktuelt.

Kontakt din ergoterapeut eller  
rådgivningsgruppen for skjema.

Det kan søkes tilskudd til utbedring.
Søknaden sendes digitalt med 
BankID. Besøk nettsiden:
husbanken.no/person/startlaan

 

https://husbanken.no/person/startlaan/
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Hva kan du få 
hjelp til av
oss?
• Én fast kontaktperson/koordinator i 

kommunen 

• Alle aspekter ved boligsaken vurderes  
sammenhengende på et tidlig tidspunkt 
(økonomi, fysisk tilrettelegging, hjelpemidler 
og andre tiltak) 

• Oversikt over alle mulighetene som grunnlag 
for valg og beslutninger 

• Kartlegging av boligen i henhold til brannrisiko 

NASJONAL POLITIKK
Et av regjeringens boligpolitiske 
hovedmål er å øke antall boliger som 
er tilgjengelige for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder 
personer som er født med eller som 
i relativt ung alder får en funksjons-
nedsettelse og eldre som opplever 
at aldringen gradvis nedsetter deres 
funksjons- eller orienteringsevne 
(St.meld.23 (2003-2004) Om bolig-
politikken).



8

KONTAKTINFORMASJON

Telefon (sentralbord): 
33 39 00 00
(Spør etter avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak)

E-post:  
postmottak@faerder.kommune.no

Postadresse: 
Færder kommune, Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak,
Postboks 250 Borgheim,
3163 Nøtterøy


