Umsókn um uppihaldshjálp
eftir forsorgarlógini – FL §9
Upplýsingar umsøkjarans
Navn

P – tal

Gøta

Telefon

Býur

Postnr.

Fartelefon

Teldupostur
Kommunulækni
Aðrar arbeiðsroyndir

Skúlagongd/ útbúgving

Orsøk til, at søkt verður um hjálp
Set x við orsøk
Sjúka

Onga barnaansing

Deyðsfall

Onnur orsøk

Samlívsslit

Barnsburður

Arbeiðsloysi

Um ”onnur orsøk” greið frá hvør

Hjúnalagsstøða Set x
Ógift/ur

Gift/ur

Sundurlisin

Skild/ur

Einkja/einkjumaður

Samliva sum hjún

Tú skalt viðleggja avrit av váttan um tína hjúnalagsstøðu, tað vil siga antin hjúnalagsváttan,
sundurlesingarváttan (separatiónsváttan) ella skilnaðarváttan. Tó ikki um tú ert ógift/-ur.
(Deyðsváttanir móttekur Almannaverkið frá Skiftirættinum).
Hjúnafelagi ella sambúgvi
Navn

P – tal

Búviðurskifti
Eg búgvi einsamøll/mallur

Saman við
foreldrum

Búgvi saman við
hjúnafelaga

Búgvi saman við
øðrum

Børn undir 18 ár
Navn barnsins

Navn barnsins

Navn barnsins
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P – tal

Set x við ja ella nei
Býr barnið heima?

Ja

Nei

Móttekur tú barnagjald?

Ja

Nei

Rindar tú barnagjald?

ja

Nei

P – tal

Set x við ja ella nei
Býr barnið heima?

Ja

Nei

Móttekur tú barnagjald?

Ja

Nei

Rindar tú barnagjald?

ja

Nei

P – tal

Set x við ja ella nei
Býr barnið heima?

Ja

Nei

Móttekur tú barnagjald?

Ja

Nei

Rindar tú barnagjald?

ja

Nei
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Umsókn um uppihaldshjálp
eftir forsorgarlógini – FL §9
Inntøkuviðurskifti
Við at undirskriva hetta umsóknarblað loyvir tú Almannaverkinum at útvega upplýsingar frá TAKS um
inntøkuviðurskifti tíni.
Umsøkjarar, sum reka ella seinasta árið hava rikið vinnuvirki, skulu tó lata inn avrit av roknskapinum
fyri seinasta ár. Sí annars nærri um inntøku á aftastu síðu.

Endurgjald og dagpengaveitingar frá tryggingarfeløgum
Hevur tú fingið, ella hevur tú reist mál um endurgjald fyri miss av hjúnafelaga,
avlamisendurgjald ella líknandi?
Um ja, upplýs nær og hvat slag

Hvussu nógv, kr.

Ja

Nei

Frá hvørjum

Hevur tú søkt ella fingið dagpening frá Føroya Vanlukkutrygging?

Ja

Nei

Hevur tú søkt ella fingið dagpening frá Betri Trygging?

Ja

Nei

Hevur tú søkt ella fingið dagpening frá Lív?

Ja

Nei

Hevur tú søkt ella fingið dagpening frá aðrari trygging?

Ja

Nei

Um ja, frá hvørjari trygging?

Ogn/skuld (ognaruppgerð, upplýsingar frá peningastovnum og øðrum)
Ogn

Umsøkjari kr.

Hjúnafelagi kr.

Umsøkjari kr.

Hjúnafelagi kr.

Sethús – egin bústaður, virði
Onnur sethús ella aðrir bygningar, virði
Jørð, virði
Bilur, bátur og tílíkt, virði
Partabrøv, virðisbrøv, útistandandi
Inniogn í føroyskum peningastovni
Inniogn í útlendskum peningastovni
Reiður peningur

SKULD
Lán til sethús
Onnur veðlán
Útbúgvingarlán
Onnur lán, skuld
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Umsókn um uppihaldshjálp
eftir forsorgarlógini – FL §9
Nærri frágreiðing um støðuna, ið hevur ført til, at tú søkir um uppihaldshjálp

Viðvíkjandi ríkisborgaraskapi
Um tú ikki hevur danskan ríkisborgaraskap, skal
her upplýsast, í hvørjum landi, tú ert ríkisborgari

Møgulig veiting skal flytast á hesa konto
Skrás. Nr.

Kontonummar

Peningastovnur

Váttan
Undirritaða/i váttar, at upplýsingar latnar í og saman við hesum umsóknarblað eru eftir míni bestu
sannføring. Samstundis gevi eg Almannaverkinum loyvi til at útvega upplýsingar um míni viðurskifti,
herundir frá skattamyndugleikunum um inntøku- og ognarviðurskiftini, frá kommunulækna um sjúku og
annað.
Eg eri kunnað/ur um, at eg eftir forsorgarlógini havi skyldu at boða frá einihvørjari broyting í persónligum
og fíggjarligum viðurskiftum, ið kann væntast at hava við sær, at veitingin minkar ella fellur burtur.
Herundir broytingar í inntøku, hjúnalagsstøðu, bústøðu, flyting og annað.
Dagfesting

Undirskrift

Umsøkjari

Hjúnarfelagi

Verður útfylt av Almannaverkinum
Umsóknarblaðið er gjøgnumgingið saman við umsøkjaranum
Dagfesting

Samleikaprógv, pass er víst

Undirskrift sosialráðgevi

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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Kunning
Um týdning av inntøkuviðurskiftunum
Inntøkur hjá umsøkjaranum og – um hann er giftur – eisini hjá hjúnafelagnum hava ávirkan á, hvørja
hjálp, Almannaverkið kann veita. Í kanningini av inntøkuni útvegar Almannaverkið upplýsingar frá TAKS
– frá sjálvuppgávuni og fyribilsskattaskránni.
Inntøkur, sum umsøkjarin og møguligur hjúnafelagi hava at liva fyri sama mánaða, sum hjálpin verður
veitt fyri, tað vil siga inntøkur frá mánaðinum frammanundan, skulu dragast frá veitingini, áðrenn
útgoldið verður tann ávísa mánaðin. Almannaverkið brúkar upplýsingar frá fyribilsskattaskránni hjá
TAKS at kanna inntøkuna.

Um útfyllingina av umsóknarblaðnum og skjalprógv at leggja við umsóknini
Heitt verður á teg um at útfylla allar teigar í umsóknarblaðnum so gjølla, sum til ber. Jú neyvari
upplýsingarnar frá tær eru, jú skjótari og lættari er tað hjá Almannaverkinum at viðgera umsóknina og
geva tær eitt skjótt og rætt svar.
Tað hevur týdning, at tú útfyllir allar teigar. Og at tú setur eitt 0, har tað skal setast og ikki letur vera
við at útfylla. Til dømis um tú ikki eigur eitt ávíst slag av ogn ella ikki hevur ávíst slag av føstum
útreiðslum. Eisini hevur tað alstóran týdning, at tú beinanvegin sendir við neyðugar váttanir –
skjalprógv.
Uppihaldshjálp eftir forsorgarlógini verður einans veitt eina fyribils tíð. Tí eigur tú undir punkti 10 at
greiða nærri frá støðu tíni, hvussu leingi verandi støða væntast at vara, um støðan er varandi, hvørjar
arbeiðsætlanirnar eru, hvussu tú framyvir ætlar at klára teg, og annað, sum tú heldur hevur týdning
fyri málið.

Forsorgarlógin um upplýsingarskyldu
Tann, ið fær hjálp sambært hesi lóg skal siga Almannaverkinum ella kommunustýrinum, frá øllum
broytingum í fíggjarviðurskiftum og persónligum viðurskiftum, ið kunnu haldast at hava við sær, at
hjálpin verður lækkað ella fellur burtur.
Við sekt ella varðhaldi – um ikki harðari revsing er uppiborin eftir borgarligari revsilóg – verður tann
revsaður, sum
1. gevur skeivar ella villandi upplýsingar at nýta í sambandi við avgerðir eftir hesi lóg,
2. í sambandi við umsókn, ella tá ið hann verður biðin um upplýsingar, dylur viðurskifti, ið hava
týdning fyri málsviðgerðina.
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