
 

 

 

Umsókn um fjárhagsaðstoð 2016 

Velferðarsvið Reykjanesbæjar 
 

 
 

Nafn umsækjanda: 

_________________________________________Kt: ________________________ 

 

Lögheimili: __________________________________________________________________________ 

Aðsetur, ef annað en lögheimili:_________________________________________________________ 

 

Eigið húsnæði____ Leiguhúsnæði _____ Námsmannaíbúð____ Býr hjá aðstandanda/ættingja _____ 

 

Sími: ________________________________Netfang: ______________________________________  

 

Ástæða umsóknar/sótt er um:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Banki: ____________ Höfuðbók: __________ Reikningsnr: __________________________ 

 

 

 

Fjölskyldugerð:   

 

Einstaklingur ____       Hjón/sambúðarfólk, barnlaust ___   

 

Hjón/sambúðarfólk með    ___ barn/born    Einstætt foreldri með ____ barn/born  

 

Maki/sambýlismaður: 

Nafn: ____________________________________________Kt: ________________________________ 

 

Fjöldi barna í heimili(yngri en 18 ára):__________________ 

 

Heildarfjöldi þeirra sem búa á heimilinu(umsækjandi og börn talin með): _______________ 

 

 

 

Tekjur umsækjanda:    

 

 Í fullu starfi ____ Í hlutastarfi(%) _____ 

 

Atvinnulaus án bótaréttar ___   Atvinnulaus  með bótarétt(%)___   

 

Á bið eftir atvinnuleysisbótum___ Ekki áunnið mér bótarétt ____ 

 

Óvinnufær á sjúkradagpeningum frá stéttarfélagi ___ eða  frá sjúkratryggingum___ 

 

Á endurhæfingar/örorkulífeyri _____ Á ellilífeyri ___ 

 

Í fæðingarorlof ___ Á fæðingarstyrk ____ 

 

Móttökustimpill og skráning í Gopro 



 

 

 

Tekjur maka/sambýlismanns/annarra heimilismanna:  
 

 Í fullu starfi ____ Í hlutastarfi(%) _____ 

 

Atvinnulaus án bótaréttar ___   Atvinnul. með bótarétt(%)___   

 

Á bið eftir atvinnuleysisbótum___ Ekki áunnið mér bótarétt ____ 

 

Óvinnufær á sjúkradagpeningum frá stéttarfélagi ___ frá sjúkratryggingum___ 

 

Á endurhæfingar/örorkulífeyri _____ Á ellilífeyri ___ 

 

Í fæðingarorlof ___ Á fæðingarstyrk ____ 

 
 

 

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er ætluð til aðstoðar þeim sem ekki geta séð sér og sínum farborða 

án aðstoðar. Ávalt skal kanna til þrautar rétt umsækjanda til annarra greiðslna, þ.m.t. frá 

almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, svo 

og skal kanna rétt til aðstoðar skv. lögum um námsstyrki. Fjárhagsaðstoð skal veitt í eðlilegum 

tengslum við önnur úrræði s.s. ráðgjöf og leiðbeiningar.  

 

Með umsókn skal fylgja:  

 Skattframtal, staðgreiðsluskrá og álagningaseðil eða veflykil ríkisskattstjóra til að hægt sá 

að sækja gögn hjá skattur.is 

 Launaseðlar umsóknarmánuð og 2 mánuði á undan 

 Staðfesting frá Vinnumálastofnun um atvinnuleit og bótarétt 

 Yfirlit yfir tryggingabætur eða íslykil til að hægt sé að sækja gögn hjá tryggur.is ef við á 

 Yfirlit yfir lífeyrissjóðsgreiðslur innlendar og/eða erlendar 

 Búsetuvottorð hafi umsækjandi erlent ríkisfang 

 Læknisvottorð sé umsækjandi óvinnufær  

 Upplýsingar um nýtingu persónuafsláttar 

 

 

 

Staðfesting um að uppgefnar upplýsingar séu réttar:  

Ég votta með undirskrift minni að allar upplýsingar sem ég veiti í sambandi við þessa umsókn 

eru réttar og heimila velferðarsviði Reykjanesbæjar að afla sér nánari upplýsinga hjá 

skattayfirvöldum, þ.m.t. tekjuupplýsinga, upplýsinga frá atvinnurekendum og frá  opinberum 

aðilum, þ.á.m. hjá Tryggingastofnun ríkisins, Sjúkratryggingum Íslands, Vinnumálastofnun, auk 

sjúkrasjóða og lífeyrissjóða. 
 

Fullt nafn/undirskrift:__________________________________________________________________ 

Dagsetning umsóknar: ______________________ 

 

Umsókn á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga er alltaf endurkræf skv. 23.gr.l.nr. 

40/1991. Jafnframt kunna rangar eða villandi  upplýsingar að vera tilkynningaskyldar til 

annarra aðila.  
 

 

 


