Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning
Nafn umsækjanda:

Kennitala:

Lögheimili:

Póstnúmer:

Netfang:

Sími/gsm:

Aðsetur (ef annað en lögheimili – á aðeins við námsmenn):

Sérstakur húsnæðisstuðningur leggst inn á eftirfarandi reikning:
Banki_________ Höfuðbók___________ Reikingsnúmer____________

Skilyrði þess að umsækjandi fái greiddan sérstakan húsnæðisstuðning er að hann fái einnig
greiddar húsnæðisbætur á grundvelli laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur.
Ég/við undirrituð (18 ára og eldri) er búum í leiguhúsnæðinu veitum hér með félagsþjónustunni
fullt og ótakmarkað umboð til að afla tilskilinna upplýsinga hjá opinberum aðilum, svo sem
Vinnumálastofnun, skattyfirvöldum, Þjóðskrá Íslands, Lánasjóði íslenskra námsmanna og
sýslumönnum. Sama gildir um heimild til að afla upplýsinga frá öðrum aðilum, svo sem
viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis og leigusölum
íbúðarhúsnæðis, sem nauðsynlegar eru við afgreiðslu umsóknar. Hið sama á við um öflun
nauðsynlegra upplýsinga frá sambærilegum aðilum erlendis þegar við á.
Jafnframt mun ég/við tilkynna um allar þær breytingar sem verða á högum mínum/okkar sem
geta haft áhrif á fyrirliggjandi mat félagsþjónustunnar á þörf fyrir sérstakan húsnæðisstuðning.

Undirskrift umsækjanda og annarra íbúa leiguhúsnæðis, 18 ára og eldri.
Nafn:
Kennitala:
Nafn:

Kennitala:

Nafn:

Kennitala:

Nafn:

Kennitala

Nafn:

Kennitala:

Skilyrði fyrir samþykki umsóknar eru eftirfarandi:
 Umsækjandi skal eiga lögheimili í Strandabyggð, Kaldrananeshreppi, Árneshreppi eða
Reykhólahreppi þegar sótt er um
 Umsækjandi skal hafa fengið samþykkta umsókn um húsnæðisbætur á grundvelli laga
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur.
 Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára á umsóknardegi.
 Umsækjandi skal eiga fund með starfsmanni félagsþjónustunnar til að umsókn hans
teljist gild.
 Umsækjandi má ekki hafna ódýrari húsaleigukosti sem honum býðst svo framarlega
sem hann geti talist viðunandi fyrir fjölskylduna að mati ráðgjafa.
 Samningur skal liggja fyrir um afnot af íbúðarhúsnæði sem er í sveitarfélaginu.
 Félagsleg staða umsækjanda og fjölskyldu hans skal metin.
 Samanlagðar tekjur umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, skulu vera
undir efri mörkum skv. viðmiðum 10.gr. reglna um sérstakan húsnæðisstuðning.
 Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á
næstliðnu ári skulu vera undir efri mörkum skv. viðmiðum 10.gr. reglna um sérstakan
húsnæðisstuðning.

