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Inngangur 
Veita er kerfi, þróað sameiginlega af sveitarfélögunum, til að gera umsækjendum um fjárhagsaðstoð 

kleift að sækja um aðstoðina með rafrænum hætti. Kerfið skiptist í tvennt, umsóknarhluta og Veitu 

sem er bakendahluti ætlaður fyrir starfsmenn sveitarfélaga við vinnslu og afgreiðslu umsókna. 

Þessar leiðbeiningar eru ætlaðar stjórnendum  félagsþjónustu sveitarfélaga  sem bera ábyrgð á að 

umsækjendur geti sótt um og starfsmenn hafi réttindi til að afgreiða umsóknir í Veitu.  

Umsóknarferli 
Sveitarfélagið þarf að gera tengil í umsóknina aðgengilega umsækjendum. Það er venjulega gert með 

því að birta hann á vef sveitarfélagsins. Mikilvægt er að  

Tengillinn sem umsækjendur nota er: https://island.is/umsoknir/fjarhagsadstod 

Umsækjandi skráir sig inn með rafrænum skilríkjum og byggt á upplýsingum um notandann er 

sveitarfélag hans valið. Umsækjendur verða því að vera skráðir til heimils í sveitarfélaginu til að 

sækja um þar. 

Í umsóknarferlinu er umsækjandi beðinn að samþykkja að fjárhagsupplýsingar og almennar 

upplýsingar úr Þjóðskrá séu sóttar sjálfvirkt. Starfsmenn sem afgreiða umsóknina hafa því aðgang að 

skattskýrslu síðasta árs ásamt upplýsingum úr staðgreiðsluskrá um tekjur síðustu þriggja mánaða. Að 

auki þarf umsækjandi að skrá ýmsar aðrar upplýsingar eins og hefðbundið er í umsókn af þessu tagi. 

Afgeiðsla umsókna 
Starfsmenn geta haft samskipti við umsækjanda í gegnum Veitu og er mælst til þess. Skilaboð frá 

starfsmanni eru þá send í tölvupósti sem umsækjandi gefur upp í umsóknarferlinu. Ennfremur fær 

umsækjandi upplýsingar um breytingar á stöðu umsóknar. 

Skráning sveitarfélgs 
Hvert sveitarfélag þarf að setja inn almennar upplýsingar og tengla ásamt upplýsingum um fjárhæðir 

og annað sem notað er við útreikninga. 

Almennar upplýsingar um sveitarfélag 
Sveitarfélag setur inn tengil í eigin reglur um fjárhagsaðstoðina, almennt tölvupóstfang þar sem hægt 

er að hafa samskipti við félagsþjónustu sveitarfélagsins ásamt tengli í heimasíðu sveitarfélagsins. 

Þessar upplýsingar eru svo birtar umsækjanda á viðeigandi stöðum í umsóknarferlinu. 

https://island.is/umsoknir/fjarhagsadstod


 

Upplýsingar um fjárhæðir sveitarfélags 
Sveitarfélag þarf að skrá upplýsingar um þær grunnfjárhæðir sem notaðar eru við útreikning á 

fjárhagsaðstoð. Mikilvægt er að þær séu rétt skráðar og uppfærðar þegar ákvarðanir um breytingar 

eru teknar enda byggja útreikningar og áætlanir í kerfinu á þessum upplýsingum.  

Skrá þarf fjárhæðir fyrir einstaklinga annarsvegar og hjón og sambúðarfólk hinsvegar. 



 

 



Ytri kerfi 
Þau sveitarfélög sem nota Félagsmálastjórann, kerfisviðbót í Navision frá Wise, geta valið að kaupa 

áskrift að vefþjónustu sem tengist Veitu. Þegar umsókn er samþykkt eru upplýsingar um umsóknina 

sendar í Félagsmálastjórann þar sem starfsmaður getur klárað afgreiðslu umsóknarinnar og fært 

samning í bókhald. Wise selur mánaðaráskrift að þessari virkni. Nýti sveitarfélag sér þessa virkni þarf 

að setja inn upplýsingar vegna tengingarinnar.

Upplýsingar um slóð og notandanafn fást hjá þjónustaðila, Wise. 

Skráning starfsmanna 
Hvert sveitarfélag ber ábyrgð á að skrá þá starfsmenn sem vinna við afgreiðslu umsókna. Starfsmenn 

skrá sig inn með eigin rafrænum skilríkjum og því er nauðsynlegt að skrá kennitölu þeirra í kerfið. 



 

Um tvær tegundir starfsmanna er að ræða; Vinnsluaðili sem er starfsmaður sem vinnur úr 

umsóknum og Stjórnandi en það er starfsmaður sem getur búið til starfsmenn og breytt stillingum 

sveitarfélags. Sami starfsmaður getur verið í öðru eða báðum hlutverkum.  


