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Umsókn um leyfi sem stuðningsfjölskylda fatlaðra barna í Sveitarfélaginu 
Árborg 

Samkvæmt  verklagsreglum þjónusturáðs Suðurlands um málefni fatlaðs fólks er félagsþjónustu  Árborgar 

heimilt að veita leyfi til að gerast stuðningsfjölskylda 

Nafn: Kt: 

Nafn: Kt: 

Heimili: Póstnr: 

Netfang: Símanúmer: 

 
Hjúskaparstaða _____________ 
Ef um hjón eða í sambýlisfólk er að ræða skulu þau sækja um saman. 

 
Þekking og reynsla af starfi með fötluðum börnum 

 
 

 

 

 

 

 
 
Núverandi  starf  og menntun                                                                                             Umsagnaraðili 

 
 

 

  

Fyrri störf Umsagnaraðili 

  

  

Gögn sem fylgja þurfa umsókn 
 Heilbrigðisvottorð sem kveður á um líkamlega og andlega heilsu 

 Heimild til upplýsingaröflunar úr sakaskrá allra heimilismanna eldri en 15 ára. 

 

Í verklagsreglum Þjónusturáðs Suðurlands, sem sveitarfélagið Árborg er aðili að, vegna þjónustu 

stuðningsfjölskyldna kemur fram í 5. gr. d. liðar að stuðningsfjölskylda veiti samþykki sitt fyrir að heimilt sé að 

leita upplýsinga um stuðningsfjölskyldu og aðbúnað á heimili hennar frá öðrum aðilum, svo sem 

vinnuveitendum, félagsþjónustum annarra sveitarfélaga eða heilbrigðisfulltrúa. 

Með vísan í þetta tiltekna ákvæði óskar Fjölskyldusvið Árborgar eftir heimild umsækjanda og maka/sambýlings 

ef við á, til að afla upplýsinga frá þriðja aðila sbr. ofangreint. 

Heimild þessi er veitt af fúsum og frjálsum vilja í því skyni að uppfylla skilyrði fyrir ráðningu í ofangreint starf. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radhus@arborg.is


 
 

Fjölskyldusvið 

Ráðhúsi Árborgar  Austurvegi 2   IS-800 Selfoss 
Sími +354 480 1900  Fax +354 480 1901 

Kennitala 650598-2029 
radhus@arborg.is  www.arborg.is 

 

 

Staðfesting á kynningu á meðferð persónuupplýsinga hjá Sveitarfélaginu Árborg   

❑ Það staðfestist hér með að ég hef kynnt mér meðferð persónuupplýsinga sem er að finna í heimild 

þessari.  

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga: Sveitarfélagið Árborg, sem er ábyrgðaraðili vinnslunnar, safnar 

framangreindum persónuupplýsingum frá umsækjendum í þeim tilgangi að meta hvort skilyrði séu fyrir útgáfu 

leyfis til að starfa sem stuðningsfjölskylda sbr. 85. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 15. gr. laga nr. 38/2018 

um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Heimild til vinnslu framangreindra 

persónuupplýsinga grundvallast á lagaskyldu, sbr. 3. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga. Árborg er afhendingaskyldur aðili samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber 

skjalasöfn. Af þeim sökum er Árborg óheimilt að farga nokkru nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru 

þær persónuupplýsingar sem Árborg safnar afhentar héraðsskjalasafni Árnesinga að þrjátíu árum liðnum. 

Einstaklingar njóta ákveðins réttar samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga, svo sem réttar til að vera upplýstir um vinnslu, réttar til aðgangs að gögnum, réttar til að fá 

rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum verði eytt, réttar til að hindra að 

unnið verði með persónuupplýsingar um þá, réttar til að andmæla vinnslu og réttar til flytja eigin gögn. Hafa 

skal í huga að réttindi einstaklinga eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum. Hafi 

einstaklingar frekari spurningar um hvernig Árborg meðhöndlar upplýsingar eða um réttindi sín, geta þeir ávallt 

beint fyrirspurnum til persónuverndarfulltrúa sveitarfélagsins. Sá aðili er Sigríður Vilhjálmsdóttir, lögfræðingur á 

stjórnsýslusviði og hægt er að hafa samband með því að senda erindi á sigridur.v@arborg.is. 

Dragi einstaklingar í efa að Árborg meðhöndli persónuupplýsingar þeirra í samræmi við lög nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, hafa þeir rétt til að senda inn erindi til Persónuverndar 

(www.personuvernd.is). Nánari upplýsingar um meðferð Árborgar á persónuupplýsingum má sjá í 

persónuverndarstefnu sem aðgengileg er inni á heimasíðu sveitarfélagsins www.arborg.is 

 

 

___________________________________________ 
Staður og dagsetning 

 
 
 

___________________________________ 
Umsækjandi 

___________________________________ 
Umsækjandi 
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