Umsókn um endurgjald fyri inntøkumiss
fyri at ansa doyggjandi ella seinheilaskaddum undir fólkapensjónsaldur
sambært § 25 stk. 1. 2) og 3) í lóg um almannatrygd og tænastur
Upplýsingar umsøkjarans
Navn

P – tal

Gøta

Telefon

Býur

Postnr.

Fartelefon

Teldupostur
Kommunulækni

Perónur, ið skal ansast
Navnið og P-tal á tí sum skal ansast, og sum umsóknin snýr seg um
Navn

P – tal

Orsøk til umsóknina
Stutt um orsøkina
til, at tú søkir um
endurgjald fyri
inntøkumiss

Arbeiðsgevari
Navn

Bústaður

Teldupostur

Sáttmáli

Lønarstig

Setanarviðurskifti
Starv

Møgulig veiting skal flytast á hesa kontu:
Skrás.nr.

Kontunummar

Peningastovnur

Konta til bundna eftirlønaruppsparing
Skrás.nr.
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Umsókn um endurgjald fyri inntøkumiss
fyri at ansa doyggjandi ella seinheilaskaddum undir fólkapensjónsaldur
sambært § 25 stk. 1. 2) og 3) í lóg um almannatrygd og tænastur
At leggja við umsóknarblaðnum
Váttan frá arbeiðsgevara um inntøkumissin

Váttan
Undirritaði/a váttar, at upplýsingar, latnar í og saman við hesum umsóknarblað, eru sannar. Eg bindi
meg til at siga Almannaverkinum frá broytingum í mínum viðurskiftum, sum kunnu væntast at
hava við sær, at rætturin til veitingina fellur burtur.
Samstundis loyvi eg Almannaverkinum at útvega upplýsingar um míni viðurskifti – herundir frá
arbeiðsgevara og skattamyndugleika um inntøkuviðurskifti, gerst tað neyðugt fyri málsviðgerðina at
útvega fleiri upplýsingar.
Dagfesting

Undirskrift umsøkjarans

Váttan frá ansaða
Undirritaði/a váttar at verða ansað/ur í heiminum av umsøkjaranum.
Dagfesting

Undirskrift

Umsóknin skal sendast ella latast Almannaverkinum.
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Umsókn um endurgjald fyri inntøkumiss
fyri at ansa doyggjandi ella seinheilaskaddum undir fólkapensjónsaldur
sambært § 25 stk. 1. 2) og 3) í lóg um almannatrygd og tænastur

Kunning
Inntøkumissur - endurgjald

Endurgjald fyri inntøkumiss er ein fyriskipan, sum er ætlað
•
avvarðandi hjá fólki undir fólkapensjónsaldur, sum vil doyggja heima
•
avvarðandi hjá fólki undir fólkapensjónsaldur, sum hava seinheilaskaða.

Heima hjá fólki undir fólkapensjónsaldur við seinheilaskaða

Treytin fyri játtan av endurgjaldi fyri inntøkumiss er, at at tann við seinheilaskaða skal vera
góðkendur til eitt búpláss hjá Almannaverkinum, men standa á bíðilista.
Ansingin skal fara fram í heiminum hjá tí sjúka ella hjá ansaranum.
Tað er eitt krav, at tann sum ansar tann við seinheilaskaða, hevur eitt serligt og tætt tilknýti til tann
við seinheilaskaða.
Røktartørvurin skal verða staðfestur av lækna og røktartørvurin hjá tí við seinheilaskaða, skal
samsvara við eitt fulltíðarstarv, og ansarin skal sostatt ikki hava annað starv samstundis.

Heima hjá fólk undir fólkapensjónsaldur, sum ynskja at doyggja heima

Við doyggjandi er at skilja, at tann ansaði skal vera røktarkrevjandi og ikki fáa lekjandi viðgerð.
Livitíðin væntast at vara í mesta lagi nakrar mánaðir. Støðan hjá tí doyggjandi skal ikki gera tað
neyðugt við uppihaldi á sjúkrahúsi ella røktarbústaði. Ansingin skal fara fram í heiminum hjá tí sjúka
ella hjá ansaranum.
Tað er eitt krav, at tann sum ansar tann doyggjandi, hevur eitt serligt og tætt tilknýti til tann
doyggjandi.
Røktartørvurin skal verða staðfestur av lækna og røktartørvurin hjá tí doyggjandi skal samsvara við
eitt fulltíðarstarv, og ansarin skal sostatt ikki hava annað starv samstundis.

Upphæddin sum verður útgoldin

Endurgjald verður sum meginregla veitt við støði í inntøkugrundarlagnum seinastu 12 mánaðirnar fyri
fráveruna. Endurgjald kann í mesta lagi vera 25.000 kr. um mánaðin, umframt frítíðarløn og bundið
eftirlønargjald sambært løgtingslóg um eftirløn.
Frítíðarløn verður mótroknað í útgjaldinum í apríl.
Inntøkumissur verður útgoldin mánaðarliga og er á kontu fyrst í eftirfylgjandi mánaði. Tað merkir at
inntøkumissur fyri januar er á kontu fyrst í februar. Hetta skyldast at Almannaverkið skal kanna
inntøkuviðurskiftini ávísa mánaðin áðrenn útgoldið verður.
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