
                                            Félags- og skólaþjónusta A-Hún  
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1 Illa útfyllt umsókn er ekki tekin gild, vinsamlegast fyllið í alla reiti. 

 

Útfyllist af starfsmanni 
Móttekið dags: Starfsmaður:  Afgreiðsla:  

Afgreitt dags: Fundur dags:  Fjárhæð:  

 
1. Umsókn 
Hvað er sótt um 

 

 

Ástæða umsóknar 

 

 

 

2. Persónuupplýsingar 

    

Nafn umsækjanda: 
 

Kt:  Hjúskaparstaða 

Nafn maka/sambúðaraðila 
 

Kt. 
 

GSM: 

Lögheimili 
 

Póstnr. 
 

Sími: 
 

Heimilisfang: 
 

Email: 
 

Ríkisfang: 

Börn yngri en 18 ára á heimilinu 
 

kt. 
 

Skóli 
 

 Kt.  

 kt  

 kt  

 kt  
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3. Húsnæði  
Eigið húsnæði: Stærð Fasteignamat Afborganir 

Leiguhúsnæði: Stærð Húsaleigubætur  Leiguverð 

Dvelur hjá öðrum:  Stærð Hverjum  Kostnaður  

Annað  Hvað  

  

 

4. Atvinna / staða  
Atvinnulaus: Á bið:  Án bótaréttar: Hlutabætur: 

Heilsuleysi:  Sjúkrasjóður:  Endurhæfing: Örorka:  

Í vinnu:  Hvar: Fullt starf: Hlutastarf:  

Annað:  Hvað: 

Maki  
Atvinnulaus: Á bið:  Án bótaréttar: Hlutabætur: 

Heilsuleysi:  Sjúkrasjóður:  Endurhæfing: Örorka:  

Í vinnu:  Hvar: Fullt starf: Hlutastarf:  

Annað:  Hvað: 

 

5. Tekjur 
Heildartekjur umsækjanda: Í þessum mán. Í síðasta mán.  

Heildartekjur maka:   

Aðrar tekjur heimilis:   

 

6. Útgjöld 
Samanlögð útgjöld þessa mánaðar:  

Samanlögð útgjöld fyrra mánaðar:  
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7. Eignir                                                          8. Skuldir  
Húsnæði/ verðgildi:  Vegna húsnæðis: 

Bifreið/ verðgildi: Vegna bifreiðar: 

Inneign í banka:  Aðrar skuldir: 

Aðrar eignir:  

 

9. Fyrri umsóknir:  
Hefur þú sótt um áður: Nei:  Í A-Hún: Í öðru sveitarfélagi- hvaða: 

Hvað var sótt um :  Styrk: Framfærslu: Annað:  

 

10. Annar réttur:  
Hefur þú kannað rétt þinn til annarrar aðstoðar? Já  Nei Ef já hvar:  

Sjúkratryggingar Tryggingastofnun Stéttarfélag VMST Annað  

 

11. Annað sem umsækjandi vill taka fram: 
 

 

 

 

 

 

12. Bankareikningur:  
Banki Höfuðbók Reiknisnúmer Eigandi reiknings Kennitala 
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Ég votta með undirskrift minni að allar upplýsingar sem ég veiti í sambandi við umsókn 
þessa eru réttar og að starfsfólki Félags og skólaþjónustu A-Hún er heimilt að afla sér 
nánari upplýsinga um mína hagi. Einnig skuldbind ég mig til að gera grein fyrir þeim 
breytingum sem kunna verða á högum mínum og / eða varðandi þær upplýsingar sem ég 
gef í sambandi við þessa umsókn. 
 
Mér er einnig kunnugt um að allar þær upplýsingar sem ég hef gefið verða skráðar í tölvu 
ásamt öðrum þeim upplýsingum sem starfsmenn Félags og skólaþjónustu A-Hún kunna 
að afla sér. 
 
Vert er að taka fram að umsókn gildir fyrir þann mánuð sem hún er gerð, ekki er að 
jafnaði samþykkt fjárhagsaðstoð lengur en einn mánuð í senn.  
 
Athygli er vakin á því að samkvæmt 4. gr. reglna um fjárhagsaðstoð Félags- og 
skólaþjónustu A-Hún, þá er fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi 
upplýsinga af hendi skjólstæðings, er ávallt endurkræf.  Mál er varðar vísvitandi 
rangrar upplýsingagjafar af hálfu skjólstæðings skal að öllu jöfnu vísað til lögreglu. 
 
 
 

_________________________ 
Staður / dagsetning 

 
 
 
   
Undirskrift umsækjanda  Undirskrift maka / sambúðaraðila 
 
 
Áfríunarréttur: 
Athygli er vakin á því að heimilt er að áfría afgreiðslu starfsmanna Félags- og 
skólaþjónustu A-Hún til Félagsmálaráðs A-Hún. 
Ákvörðunum Félagsmálaráðs má áfría til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 
húsnæðismála, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík. 
 


