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Velkomin

• Mínar síður á www.tr.is

• Umönnunargreiðslur

• Foreldragreiðslur

http://www.tr.is/
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Mínar síður á www.tr.is

• Auðveld leið til að vera í samskiptum við TR

• Skráð inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum

• Gögn sem berast þar í gegn eru talin hafa ígildi undirskriftar viðkomandi.

• Bréf og niðurstöður birtast á Mínum síðum. Eru ekki send bréfleiðis.

• Mikilvægt að skrá inn netfang og virkja það til að fá tilkynningar.

http://www.tr.is/
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Mínar síður á www.tr.is

• Finna má nánast allar umsóknir þar.
• Einstaka umsóknir eru enn bara á heimasíðunni og þarf að prenta út og skila til TR.

• Öll rafræn skjöl birtast á Mínum síðum.

• T.d. ef óskað er eftir frekari gögnum eða niðurstaða liggur fyrir.

• Hægt að senda fyrirspurnir og viðbótar gögn þar í gegn.

http://www.tr.is/
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Umönnunargreiðslur

Lagagrunnur

• 4. grein laga um félagslega aðstoð (nr. 99/2007) tilgreinir 

hver fær aðstoð og hve háa aðstoð er heimilt að veita. 

• Reglugerð nr. 504/1997 með síðari breytingum, útlistar 

enn skýrar hvaða vinnubrögð á að viðhafa til að ákveða 

aðstoðina og nánar hvaða skilyrði þarf að uppfylla svo 

foreldrar fái aðstoð.
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Hverjir eiga rétt á aðstoð?

• Markmið laganna er veita foreldrum og framfærendum 

fatlaðra og langveikra barna aðstoð ef sjúkdómur eða 

andleg/líkamleg hömlun hefur í för með sér tilfinnanleg 

útgjöld og sérstaka umönnun eða gæslu.

• Einnig heimilt að veita aðstoð til framfærenda barna 

með alvarleg þroskafrávik og/eða hegðunarvandamál.

• Vegna barna frá fæðingu til 18 ára aldurs.

• Heimilt að framlengja í allt að 6 mánuði eftir andlát 

langveiks eða fatlaðs barns sem notið hefur 

umönnunargreiðslna.
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Hversu mikil er aðstoðin?
• Heimildargreiðslur en ekki réttindi.

• Skattfrjálsar og greiddar fyrir fram í byrjun mánaðar.

• 25% greiðslur 46.482,- upp í 100% 185.926,-

• Greiðast til þess foreldris sem barn er með lögheimili hjá

• TR hefur ekki heimild til að skipta greiðslum milli foreldra.

• Ef barn eða móttakandi greiðslna flytur þá fellur umönnunarmat 

niður. Nýr framfærandi þarf þá að skila inn umsókn til að matið verði 

virkjað að nýju.

• Ef samþykktar eru umönnunargreiðslur þá myndast réttur 

til niðurfellingu bifreiðagjalda af einum bíl.

• TR staðfestir rétt lífeyrisþega á niðurfellingu eða leiðréttingu 

bifreiðagjalda en RSK sér um að vinna málið. Hægt er að skila inn 

beiðni til TR rafrænt eða á sérstöku eyðublaði en beiðnin er svo 

send áfram til RSK til vinnslu.
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Annað sem hafa þarf í huga

• Ekki er greitt til aðila sem eru búsettir erlendis

• Greiðslur falla niður ef barn eða forráðamaður flytur erlendis

• Ekki greitt vegna barna sem eru í tímabundnu fóstri á 

vegum félagsmálayfirvalda

• Barnaverndaryfirvöldum ber skylda til að tilkynna fóstur til TR og þá 

eru greiðslur stöðvaðar.

• Ef barn flytur aftur til foreldra þá þarf að sækja aftur um.

• Þjónusta eins og skammtímavistun getur haft áhrif á 

upphæðir greiðslna.
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Ferli umönnunarmats

• Berst umsókn og/eða læknisvottorð (auk fylgigagna).

• Umsókn sendist rafrænt í gegnum Mínar síður á www.tr.is

• Læknisvottorð er hægt að senda rafrænt í gegnum 

Sögukerfið.

• Fylgigögn geta t.d. verið afrit af reikningum vegna 

þjálfunar/meðferðar barns, niðurstöður athugana o.m.fl.

• Bréf þar sem óskað er eftir frekari gögnum eru birt á 

Mínum síðum.

• Nauðsynlegt er að fylgjast með og hafa virkt netfang.

• Mikilvægt er að bregðast við ef óskað er eftir gögnum því mál 

fer ekki í vinnslu fyrr en öll umbeðin gögn hafa borist.

http://www.tr.is/
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Ferli umönnunarmats frh.
• Ef barn er fatlað þá kallar TR eftir tillögu hjá viðkomandi 

sveitarfélagi.

• Þegar öll gögn liggja fyrir getur vinnsla máls tekið allt að 

4 vikur en mál þar sem áður hefur þurft að bíða eftir 

tillögu eru oftast í ákveðnum forgangi.

• Farið er yfir öll innsend gögn, hringt í tengda aðila og fengnar 

upplýsingar ef þörf er á eða kallað eftir ítarlegri 

gögnum/upplýsingum.

• Ef um vafa er að ræða þá er málið tekið fyrir hjá teymi TR 

í barnamálum. 

• Í teyminu sitja sálfræðingur, félagsráðgjafi, læknir og lögfræðingur.

• Niðurstöður eru birtar á Mínum síðum.
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Ferli umönnunarmats frh.
• Ef foreldrar eru ósátt við niðurstöðu mats þá er hægt að 

sækja um endurmat og skila þá inn nýjum gögnum eða kæra 

niðurstöðu til Úrskurðarnefndar velferðarmála (ÚRVEL). 

• Fólk er hvatt til að óska fyrst eftir endurmati með því að leggja fram ný 

gögn (s.s. afriti af reikningum og nýrri ítarlegri greinargerð frá fagaðila) 

frekar en að kæra strax þar sem kæruferlið er langt en mun fljótari tíma 

tekur að endurmeta. 

• Því ítarlegri og nákvæmari sem upplýsingarnar eru því réttmætara 

verður matið.

• Kærufrestur er þrír mánuðir frá móttöku niðurstöðu.

• Kæru þarf að senda til ÚRVEL. Upplýsingar í úrskurðarbréfum.

• Einnig er hægt að óska eftir rökstuðningi.

• Þarf að berast skrifleg beiðni innan 15 daga frá móttöku niðurstöðu.



26.09.2019 Tryggingastofnun12



26.09.2019 Tryggingastofnun13



26.09.2019 Tryggingastofnun14

Tímabil mats

• Tímabil miðast almennt frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að 

skilyrði eru uppfyllt eða frá móttöku umsóknar.

• Ef um framhald er að ræða þá er reynt að miða við að ekki verði 

„réttindagat“ og gert afturvirkt ef tafist hefur að sækja um.

• Hægt er að óska eftir afturvirkni í allt að tvö ár

• Þarf skýran rökstuðning.

• Alvarlegur vandi þarf að hafa verið staðfestur.

• Umönnun, meðferð og þjálfun í gangi.

• Kostnaður hafi verið fyrir foreldra á tímabilinu sem sótt er um.

• Þarf að staðfesta þann kostnað/umönnun með framlagningu gagna.
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Tímabil mats frh.

• Mat getur verið í allt að fimm ár ef ljóst er að litlar breytingar 

verða á tímabilinu

• Styttra mat ef óvissuþættir eru t.d. ef mögulegt er að þjálfun geti bætt 

stöðu barns eða ef aðgerðir eða veikindi geta valdið tímabundnum 

hækkunum. Eins ef ekki er mikill greinanlegur kostnaður þá getur verið 

að matið sé styttra.

• Oft metið styttri tími sérstaklega ef gera má ráð fyrir breytingum á 

stöðu barns.

• Hvert mál er skoðað fyrir sig og mat miðast við vanda viðkomandi 

barns.

• Hægt að sækja um endurmat ef miklar breytingar verða á tímabilinu.

• Þegar mat er að falla úr gildi þá er birt bréf og látið vita með þriggja 

mánaða fyrirvara til að hægt sé að sækja um framhald.
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Umönnunarkort
• Fylgir alltaf með umönnunarmati og með sama gildistíma

• Birt á Mínum síðum þegar það tekur gildi.

• Veitir afslátt af ýmissi heilbrigðisþjónustu

• S.s. af komugjöldum hjá sérfræðilæknum og læknisfræðilegum 

rannsóknum auk þess sem sjúkra-, tal- og iðjuþjálfun er gjaldfrjáls.

• Þarf ekki að framvísa kortinu heldur fara upplýsingar beint til SÍ.

• Afsláttur hjá ýmsum stofnunum

• TR kemur ekki að því á neinn hátt ef aðrar stofnanir eða 

þjónustuaðilar velja að veita afslátt gegn framvísun 

umönnunarkorts. Það er hverri stofnun/sveitarfélagi/þjónustuaðila í 

sjálfsvald sett hvort afsláttur er veittur.

• Foreldrum er ráðlagt að hafa samband við viðkomandi stofnun og 

fá upplýsingar beint frá þeim.
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Foreldragreiðslur

Lagagrunnur

• Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega 

fatlaðra barna nr. 22/2006

• Markmið að tryggja foreldrum langveikra eða alvarlega 

fatlaðra barna fjárhagsaðstoð þegar þeir geta hvorki 

stundað vinnu né nám vegna sérstakrar umönnunar barna.

• Vegna bráðaaðstæðna sem koma upp þegar barn greinist með 

alvarlegan langvarandi sjúkdóm eða alvarlega fötlun.

• Vistunarþjónustu á vegum opinberra aðila verður ekki við komið.

• Fara saman með umönnunargreiðslum.
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Skilyrði fyrir foreldragreiðslum

• Veikindi/fötlun barns uppfylli sjúkdóms- og/eða fötlunarstig.

• Börn séu ekki í vistunarúrræði á vegum opinberra aðila á 

daginn, þ.e. geta ekki mætt í skóla, leikskóla eða aðra 

dagvistun.

• Foreldri geti ekki stundað vinnu eða nám vegna veikinda 

barns.

• Foreldri hafi lokið rétti á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði 

og sjúkrasjóði stéttarfélags.

• Foreldri fái ekki greiðslur atvinnuleysisbóta eða sé 

lífeyrisþegi hjá TR.
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Greiðsluflokkar
• Grunngreiðslur

• Vandi barns þarf að uppfylla 1. eða 2. sjúkdóms- eða fötlunarstig.

• Foreldri má ekki vinna eða vera í neinu námi.

• Launatengdar greiðslur

• Vandi barns þarf ekki að uppfylla nema 3. sjúkdóms- eða fötlunarstig.

• Mögulegt að sækja um hlutfallsgreiðslur á móti hlutavinnu.

• Einungis hægt að fá í 6 mánuði samtals.

• Námsmannagreiðslur

• Sömu reglur og grunngreiðslur en foreldri þarf að hafa sagt sig frá námi.

• Greiddar í lok annar
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Hversu mikil er aðstoðin?
• Skattskyldar og greiddar í lok mánaðar.

• Grunngreiðslur: Föst upphæð (nú 225.439,- á mánuði) auk 

barnagreiðslna með öllum börnum sem foreldri er með forræði yfir 

(33.168,- með hverju barni).

• Launatengdar greiðslur: 80% af meðaltali launagreiðsla síðustu 12 

mánuði fyrir greiningu á vanda barns. Hámarksfjárhæð á mánuði 

803.724,-

• Námsmannatengdar greiðslur: Sömu upphæðir og hjá 

grunngreiðslum.

• Aðeins annað foreldrið getur þegið greiðslur á hverjum tíma.
• Eina undanþágan er sameiginlegur réttur til þriggja mánaða greiðslna ef barnið er í 

líknandi meðferð.

• Réttur til greiðslna í allt að 3 mánuði í kjölfar andlát barns.
• Samþykkt mat þarf að vera í gildi fyrir það tímabil.
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Sjúkdómsstig
• 1.stig

• Börn sem þurfa langvarandi vistun á sjúkrahúsi eða hjúkrun í 

heimahúsi og yfirsetu foreldris vegna alvarlegra og langvinnra 

sjúkdóma, t.d. börn með illkynja sjúkdóma.

• 2.stig

• Börn sem þurfa tíðar sjúkrahúsinnlagnir og meðferð í heimahúsi 

vegna alvarlegra og langvinnra sjúkdóma, t.d. alvarlegra 

hjartasjúkdóma og alvarlegra nýrna-, lungna- eða lifrarsjúkdóma sem 

krefjast ónæmisbælandi meðferðar.

• 3.stig

• Börn sem þurfa innlagnir á sjúkrahús og meðferð í heimahúsi vegna 

alvarlegra og langvinnra sjúkdóma, t.d. börn með alvarlega 

bæklunarsjúkdóma, innkirtla- og efnaskiptasjúkdóma, 

meltingafærasjúkdóma og geðsjúkdóma.
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Fötlunarstig
• 1.stig

• Börn sem vegna alvarlegrar fötlunar eru algjörlega háð öðrum með 

hreyfifærni eða flestar athafnir daglegs lífs.

• 2.stig

• Börn sem vegna alvarlegrar fötlunar þurfa mjög víðtæka aðstoð og 

nær stöðuga gæslu í daglegu lífi, t.d. vegna alvarlegrar 

þroskahömlunar eða alvarlegrar einhverfu.

• 3.stig

• Börn sem vegna alvarlegrar fötlunar þurfa mjög víðtæka aðstoð og 

gæslu í daglegu lífi, t.d. vegna miðlungs þroskahömlunar, 

hreyfihömlunar sem krefst notkunar hjólastóls eða verulegrar 

einhverfu. 
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Umsóknarferli
• Umsókn er send í gegnum Mínar síður.

• Bréf þar sem kallað er eftir viðbótar gögnum birtast á Mínum síðum.

• Umsókn, læknisvottorð, greinargerð frá fagaðila, yfirlit yfir fjarvistir frá leik-og 

grunnskóla, ýmsar staðfestingar á að réttindum úr öðrum kerfum sé lokið o.s.frv.

• Afgreiðsla máls tekur allt að 4 vikur eftir að öll umbeðin 

gögn liggja fyrir.

• Hámarks tímalengd er eitt ár.

• Niðurstöður eru birtar á Mínum síðum undir Rafræn skjöl.

• Hægt er að kæra niðurstöðuna til Úrskurðarnefndar 

Velferðarmála innan þriggja mánaða frá móttöku.

• Hægt að óska eftir rökstuðningi fyrir ákvörðun innan 15 

daga frá því að niðurstaða var birt.



26.09.2019 Tryggingastofnun24

Hafa samband ☺

• Velkomið að hringja í þjónustumiðstöð TR alla daga.

• Sími 560-4460

• Hægt að senda fyrirspurnir í gegnum Mínar síður.

• Senda tölvupóst á netfangið barnamal@tr.is

• Takk fyrir

mailto:barnamal@tr.is

