Félagsþjónusta Norðurþings
Ketilsbraut 7-9 640 Húsavík Sími: 464-6100 nordurthing@nordurthing.is

Umsókn um leiguhúsnæði
Almennar persónuupplýsingar:
Nafn:							Kennitala:
Lögheimili:				

		

Póstnúmer:

Staður:

Netfang:						Sími/gsm:		
Aðsetur (ef annað en lögheimili):
Nafn maka: 						Kennitala Maka:
Sótt er um:
Almennt félagslegt leiguhúsnæði
Sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk
Staða umsækjanda					Staða maka/sambýlings
Í atvinnu						Í atvinnu
Atvinnuleitandi					Atvinnuleitandi
Öryrki							Öryrki
Nemi							Nemi
Heimavinnandi					Heimavinnandi
Fæðingarorlof					Fæðingarorlof
Annað, hvað?					Annað, hvað?

Börn og aðrir með lögheimili hjá umsækjanda (nöfn og fæðingarár):

Núverandi húsnæðisaðstæður s.s. ástand húsnæðis og stærð, leiguhúsnæði eða eign.

Óskir umsækjanda um húsnæði
2ja herbergja		

3ja herbergja		

4ja herbergja		

5 herbergja

Félagslegar aðstæður, s.s. fjölskylduaðstæður, vinnugeta, fötlun, heilsufar o.þ.hl.

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri, s.s. aðgengi fyrir fólk með skerta hreyfigetu
Félagslegar aðstæður, s.s. fjölskylduaðstæður, vinnugeta, fötlun, heilsufar o.þ.h.

Staður og dagsetning

Undirskrift umsækjanda

prenta út umsókn - skila þarf umsókn bréfleiðis eða koma með á Skrifstofu Norðurþings

Félagsþjónusta Norðurþings

Ketilsbraut 7-9 640 Húsavík Sími: 464-6100 kt: 640169 - 5599

Fylgigögn með umsókn um félagslegt leiguhúsnæði
Nauðsynlegt er að skila inn eftirfarandi gögnum svo hægt sé að vinna umsóknina:
•
•

Síðasta skattframtali, staðfestu af ríkisskattstjóra, fyrir umsækjanda og þá sem með
honum búa og hafa náð 20 ára aldri.
Yfirlit yfir allar tekjur sl. 3 mánuði, staðgreiðsluyfirlit skatta eða launaseðla

Upplýst samþykki fyrir öflun nauðsynlegra upplýsinga og gagna
Með undirritun veitir umsækjandi/heimilismaður Félagsþjónustu Norðurþings, heimild til að afla upplýsinga
sem nauðsynlegar eru til að framfylgja lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og reglum um
félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings frá 4.des 2019, til að taka ákvörðun um hvort réttur til úthlutunar
leiguhúsnæðis sé til staðar í ljósi núverandi aðstæðna.
Við vinnslu umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði hefur Félagsþjónusta Norðurþings heimild til að
afla upplýsinga frá skattyfirvöldum, Þjóðskrá Íslands, leigusölum íbúðarhúsnæðis, greiningarstöðvum,
félagsþjónustu, heilbrigðisstofnunum og öðrum þeim fyrirtækjum og stofnunum sem gætu nýst við að
varpa ljósi á stöðu umsækjanda. Einnig veitir samþykkið Félagsþjónusta Norðurþings heimild til að afla
upplýsinga frá umsækjanda sjálfum um fjárhagslegar aðstæður, húsnæðisaðstæður, fjölskyldustærð,
atvinnustöðu, heilsufar og félagslegar aðstæður. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar til að unnt sé að
leggja fullnægjandi mat á umsókn í samræmi við reglur um félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings. Hið
sama á við um öflun nauðsynlegra upplýsinga frá sambærilegum aðilum erlendis þegar við á.
Umsækjandi/heimilismaður samþykkir að ofangreindar upplýsingar verði sóttar, nýttar og vistaðar í
gagnagrunn Norðurþings í tengslum við ákvörðunartöku um úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis, sem og
við eftirlit í tengslum við afgreiðslu umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði hjá Norðurþingi.
Umsækjandi vottar hér með að allar upplýsingar sem veittar eru í sambandi við umsókn/vinnslu máls séu
réttar.
Persónulegar upplýsingar verða ekki sendar annað, til að mynda til þriðja ríkis eða annarrar stofnunar/
fyrirtækis, án leyfis umsækjanda og eru varðveittar sem trúnaðarmál.
Með samþykki þessu er Félagsþjónustu Norðurþings heimilt á hverjum tíma að sækja upplýsingar sem
nauðsynlegar eru við afgreiðslu umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði, sem og uppfærslu annarra
upplýsinga sem samþykkið nær til, á meðan hið upplýsta samþykki er í gildi. Unnt er að afturkalla upplýst
samþykki hvenær sem er og tekur afturköllunin gildi þegar Félagsþjónusta Norðurþings hefur móttekið
afturköllunina með sannanlegum hætti. Afturköllun samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu á
grundvelli samþykkis fram að afturkölluninni.
Umsækjandi skuldbindur sig til að láta vita um breytingar á högum sínum sem hafa áhrif á vinnslu og
meðferð umsóknar.
Ábyrgðaraðili vinnslu upplýsinga þeirra sem samþykki þetta tekur til er Norðurþing. Framangreint samþykki
um öflun upplýsinga er í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga,
með síðari breytingum.

Staður og dagsetning

Undirskrift umsækjanda

prenta út umsókn - skila þarf umsókn bréfleiðis eða koma með á Skrifstofu Norðurþings

Félagsþjónusta Norðurþings
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