
Fylgiskjal 1.  

Kostnaðarliðir vegna móttöku flóttafólks 

 

Kostnaðarliðir eru eftirtaldir: 

Framfærsla 

Framfærsla Greiðist í 12 mánuði 

Desembergreiðslur Greiðist í desember einu sinni 

Barnabætur Greiðast fyrsta árið 

 

Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri 

Leikskóli Greiðist í 11 mánuði 

Skólamáltíðir Greiðist í 9 mánuði 

Frístundaheimili Greiðist í 9 mánuði 

Skólabyrjun Greiðist við skólabyrjun einu sinni 

Íþróttir og tómstundir Föst eingreiðsla með hverju barni 

 

Námsstyrkur 

Framhaldsskóli Greiðist í tvær annir 

 

Styrkur vegna sérstakra aðstæðna 

Strætókort Eitt kort greitt 

 

Menntunarkostnaður 

Sértækur stuðningur í skóla Greiðist í 9 mánuði  (20 tímar mánuði fyrir 

hvern nema) 

Íslenskukennsla 8 námskeið eða sem nemur 480 tímum á 

námskeiði ásamt og sérkennsla 

Húsnæðiskostnaður 

Húsaleiga Greiddir 2 mánuðir á meðalverði 

Húsnæðisbætur Greiddar í 12 mánuði 

Sími og internet Greitt fyrir 1 mánuð fyrir hverja fjölskyldu 

 

Heilbrigðiskostnaður 

Heilbrigðisþjónusta og lyf Viðmið er um 100 þús.kr. fyrir hvern 

einstakling 

Heilbrigðisvottorð Viðmiðið er 35 þús.kr. fyrir hvern 

einstakling 

Gleraugu 30 þús.kr. fyrir hvern einstakling  

Tannlæknir Um 115 þús.kr. fyrir hvern einstakling sem 

fellur fyrir utan samninga vegna gjaldfrjálsra 

tannlækninga barna.   

Sálfræðiþjónusta  Miðað er við 12 viðtöl hjá einstaklingi  með 

túlki. Miðað er við að kostnaður vegna 

viðtals sé 22.000 kr.  

  



Ráðgjafaþjónusta og stuðningur 

Verkefnastj., félagsl. ráðgjöf og sérfr.ráðgj. Greitt í 12 mán.  Miðað er við 9,5 m.kr. fyrir 

hvert stöðugildi 

 

Viðmið: 

Einn einstaklingur   1 mál 

Tveir einstaklingar   1,5 mál 

Þrír einstaklingar   2 mál 

Fjórir og fleiri   2,5 mál 

Einstaklingar sem eru eldri en 18 ára og búa í foreldra húsum 1 mál 

 

Greitt er fyrir sem nemur 11,25% stöðugildi per mál.  

 

Stuðningurinn heim 4 vikur, 5 tímar á viku. Ca. 100 þús.kr. 

fjölsk. 

Handleiðsla starfsmanna Viðmiðið er um 390 þús.kr. 

Túlkun Miðað er við um 270 þús.kr.fyrir hverja 

fjölskyldu 

 

Gert er ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði vegna móttöku flóttafólks og er þá miðað við 5% af 

heildarupphæðinni.  

Gert er ráð fyrir að meðaltals kostnaðurinn vegna móttöku kvótaflóttafólks sé um 3.3 m.kr. fyrir hvern 

einstakling.  

Kostnaði skal haldið til haga í bókhaldi verksala og verkkaupa veittar allar umbeðnar upplýsingar, 

ásamt fylgiskjölum ef óskað er, um fjárhagsstöðu verkefnisins við endurmat og uppgjör.  

 


