
Umsókn um forsamþykki  
til að ættleiða barn erlendis 
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Óskað er eftir forsamþykki til að ættleiða barn erlendis fyrir milligöngu Íslenskrar ættleiðingar (ÍÆ). 

 Umsækjandi er einhleypur (hvorki í hjónabandi né í sambúð). 
 Umsækjendur eru tveir (í sambúð eða í hjónabandi). 

Umsækjandi A eða umsækjandi sem sækir einn um: 

Nafn: Kennitala: Ríkisfang: 

Heimili: Sími: 

Staður: Póstnúmer: Netfang: 

Menntun: 

Hver er menntun umsækjanda og hvenær lauk hann námi: 

Störf og vinnuveitendur síðustu fimm ára: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Núverandi starf: 

Tímabil – frá: Staða: Vinnuveitandi: 

Hefur umsækjandi hlotið fjárhagsaðstoð sveitarfélags, atvinnuleysisbætur, örorkubætur, endurhæfingarlífeyri, sjúkradagpeninga 
eða sérstakar húsaleigubætur? 

Tímabil – frá og til: Tegund stuðnings: 

Tímabil – frá og til: Tegund stuðnings: 

Tilheyrir umsækjandi trúfélagi / lífsskoðunarfélagi? 

  Nei         Já, trúfélaginu:         Já, lífskoðunarfélaginu: 

Hefur umsækjandi hlotið refsingu? (þ.m.t. sektir) 

      Nei          Já. Tilgreinið hvenær og fyrir hvað: 

Hefur umsækjandi áður sótt um / fengið forsamþykki / leyfi til ættleiðingar? 

Hafi umsækjandi/umsækjendur áður 
ættleitt erlent barn, skal leggja fram með 
erindi þessu eftirfylgniskýrslur sem 
gerðar voru í kjölfar þeirrar ættleiðingar. 

       Nei.  

       Já, hefur áður fengið forsamþykki, árið:  

         Já, hafa ættleitt, heimkoma barnsins var:     kt. barns: 
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Umsækjandi B: 

Nafn: Kennitala: Ríkisfang: 

Heimili: Sími: 

Staður: Póstnúmer: Netfang: 

Menntun: 

Hver er menntun umsækjanda og hvenær lauk hann námi: 

Störf og vinnuveitendur síðustu fimm ára: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Tímabil – frá og til: Staða: Vinnuveitandi: 

Núverandi starf: 

Tímabil – frá: Staða: Vinnuveitandi: 

Hefur umsækjandi hlotið fjárhagsaðstoð sveitarfélags, atvinnuleysisbætur, örorkubætur, endurhæfingarlífeyri, sjúkradagpeninga 
eða sérstakar húsaleigubætur? 

Tímabil – frá og til: Tegund stuðnings: 

Tímabil – frá og til: Tegund stuðnings: 

Tilheyrir umsækjandi trúfélagi / lífsskoðunarfélagi? 

  Nei         Já, trúfélaginu:           Já, lífskoðunarfélaginu: 

Hefur umsækjandi hlotið refsingu? (þ.m.t. sektir) 

     Nei         Já. Tilgreinið hvenær og fyrir hvað: 

Hefur umsækjandi áður sótt um / fengið forsamþykki / leyfi til ættleiðingar: 

Hafi umsækjandi/umsækjendur áður 
ættleitt erlent barn, skal leggja fram með 
erindi þessu eftirfylgniskýrslur sem 
gerðar voru í kjölfar þeirrar ættleiðingar. 

       Nei.  

       Já, hefur áður fengið forsamþykki, árið:  

  Já, hafa ættleitt, heimkoma barnsins var:     kt. barns: 
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Frá báðum umsækjendum, eða eftir því sem við á, frá umsækjanda A: 

Sambúð og hjónaband: 

Hjón sem sækja um saman skulu hafa verið 
sannanlega í samfelldri sambúð í a.m.k. 3 ár. 

Ef um óvígða sambúð er að ræða er skilyrði 
að samfelld sambúð hafi staðið í a.m.k. 5 ár. 

Með óvígðri sambúð er átt við sambúð 
tveggja einstaklinga sem skráð er í þjóðskrá, 
eða ráða má af öðrum ótvíræðum gögnum. 
Slík gögn skulu fylgja, sé á þeim byggt. 

Frá hvaða tíma, hafa umsækjendur búið saman óslitið:   

Eru umsækjendur í hjónabandi?        Nei           Já, frá: 

Eru umsækjendur skráðir í sambúð hjá Þjóðskrá Íslands?      Nei     Já, frá: 

Á umsækjandi  A hjónaband/sambúð að baki:   Nei   Já 

Á  umsækjandi B hjónaband/sambúð að baki?   Nei   Já  

Athugasemdir:  

Eiga umsækjendur sameiginleg börn / Á umsækjandi A sem sækir einn um barn / börn:  Nei  Já 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 

Á umsækjandi A börn utan núverandi hjónabands / sambúðar:   Nei   Já 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 

Á umsækjandi B börn utan núverandi hjónabands / sambúðar:   Nei       Já 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 
Nafn: Kennitala: Býr á heimilinu: 

      Já   Nei 

Eru aðrir sem búa á heimilinu:   Nei   Já
Nafn: Kennitala: Tengsl / athugasemd: 

Nafn: Kennitala: Tengsl / athugasemd: 

Val á því landi sem óskað er eftir að ættleiða barn frá: 

       Óskað er eftir að ættleiða barn frá:    

       Upplýsingar um val á landi verða lagðar fram innan þriggja mánaða frá móttökudegi umsóknar hjá sýslumanni. 

Eitt barn eða systkini – merkja skal í einn eða fleiri reit eftir því sem við á: 
 Óskað er eftir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða eitt barn. 

       Óskað er eftir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða systkini, tvö eða fleiri. 
       Óskað er eftir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða systkini barns/barna sem umsækjendur hafa þegar ættleitt. 

Aldur barns: 
       Óskað er eftir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða barn á aldursbilinu frá  ___________   til ___________ . 

Afstaða til ættleiðingar á barni með skilgreindar þarfir: 
       Óskað er eftir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða barn með skilgreindar þarfir. Umsækjendur hafa fyllt út lista ÍÆ 
varðandi skilgreindar þarfir og fylgir hann með umsókninni. 
       Ekki er óskað etir að lagt verði mat á hæfni umsækjenda til að ættleiða barn með skilgreindar þarfir. 
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Húsnæði: 
Heimili umsækjanda /umsækjenda:        Eigið húsnæði       Leiguhúsnæði         Annað, hvað 

Tegund húsnæðis, einbýli, fjölbýli, raðhús, parhús, annað: Stærð í fermetrum:    Fjöldi herbergja: 

Síðan hvenær: Búseta síðustu 5 ára: 

Stutt lýsing á staðsetningu og umhverfi: 

Fjárhagur: 
Eignir og skuldir – beggja ef við á: 

          Nei Gefur síðasta skattframtal umsækjenda rétta mynd af eignum og skuldum?        Já  

Skýringar ef svarað er neitandi: 

Heildareignir: Kr. 

Heildarskuldir: Kr. 

Mismunur: Kr. 

Tekjur á mánuði: 
Umsækjandi A: Umsækjandi B: 

Útborguð laun (eða atv.leysisbætur, lífeyrir) á mánuði:  Útborguð laun (eða atv. leysisbætur, lífeyrir) á mánuði:  

Vaxtabætur, húsaleigubætur, barnabætur, meðlög  pr. mánuð að jafnaði: Vaxtabætur, húsaleigubætur, barnabætur, meðlög pr. mánuð að jafnaði: 

Tekjur af eignum á mánuði að jafnaði ( arður, húsaleigutekjur,fjármagnstekjur) Tekjur af eignum á mánuði að jafnaði ( arður, húsaleigutekjur, fjármagnstekjur) 

Aðrar tekjur á mánuði að jafnaði: Aðrar tekjur á mánuði að jafnaði: 

Samtals  til ráðstöfunar á mánuði:  Samtals til ráðstöfunar á mánuði: 
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Útgjöld á mánuði – beggja umsækjenda ef við á: 
Afborgun húsnæðislánalána – númer lána: Húsaleiga: 

Afborgun annara lána – númer lána: Húsnæðiskostnaður, annar en afborganir lána / húsaleiga: 

Afborganir námslána – númer láns/lána – mánaðargreiðsla að jafnaði: Rekstur bifreiða / bifreiðar: 

Kostnaður / afborganir á mánuði að jafnaði v/ annarra lána, yfirdráttar, korta: Dagvistun, gæsla: 

Aðrar afborganir á mánuði að jafnaði: Almennur framfærslukostnaður  

Annar fastur kostnaður, áður ótalinn: Útgjöld samtals á mánuði að jafnaði: 

Námskeið til undirbúnings fyrir ættleiðingu: 

      Þegar umsækjendur hafa lokið slíku námskeiði mun ÍÆ senda sýslumanni staðfestingu þess. 

Aldur umsækjenda: 
Þegar umsókn um frumættleiðingu eða um forsamþykki til ættleiðingar á erlendu barni er lögð fram mega umsækjendur ekki vera eldri en 
45 ára. 
Undantekningar eru frá því: 
- Annar tveggja umsækjenda er nokkuð eldri en um getur í 1. mgr. og hinn nokkuð yngri.
- Umsækjendur hafa ættleitt barn á síðustu tveimur árum áður en umsókn er lögð fram.
- Ef alveg sérstakar ástæður mæla með því að umsókn verði tekin til greina, svo sem ef um er að ræða systkini barns sem umsækjendur hafa
áður ættleitt eða önnur sérstök tengsl eru við væntanlegt kjörbarn.
- Gildistími forsamþykkis rennur út eftir að umsækjandi hefur náð 45 ára aldri og umsókn hans um ættleiðingu er þegar til meðferðar hjá
stjórnvöldum í upprunaríki, sem heimilar ættleiðingar til umsækjenda sem eru eldri en 45 ára, þá er heimilt að gefa út nýtt forsamþykki eða
framlengja forsamþykki sem getur gilt þar til sá umsækjenda sem yngri er, sé um hjón, samvistarmaka eða sambúðarfólk að ræða, nær 50
ára aldri.

Ef umsækjandi / umsækjendur eru eldri en 45 ára þegar erindi er lagt fram, skal gera grein fyrir þeirri undantekningarreglu 
sem þeir vilja að beitt verði:   

Greinargerð umsækjenda um tildrög og ástæður umsóknar um ættleiðingu: 



Síða 6 af 6 

Eitthvað sem umsækjandi / umsækjendur telja máli skipta og hefur ekki komið fram: 

Fylgigögn – merkja skal við það sem sent er inn með umsókninni: 

 Upplýsingar um heilsufar vegna umsóknar um forsamþykki til að ættleiða barn, á þar til gerðu eyðublaði. 
 Læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri A, á þar til gerðu eyðublaði. 
 Læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri B, á þar til gerðu eyðublaði. 
 Síðustu þrjú skattframtöl, afrit staðfest / sannreynt af ÍÆ. 
 Gögn um tekjur næstliðins árs ef ekki er komið skattframtal fyrir það ár.  
 Þrír síðustu launaseðlar. 
 Síðustu greiðsluseðlar vegna lána, eða stöðuyfirlit frá lánveitanda (ef við á, sjá bls. 5). 
 Stöðuyfirlit LÍN (ef við á, sjá bls. 5). 
 Fæðingarvottorð, má vera afrit staðfest af ÍÆ.   
 Staðfesting Þjóðskrár Íslands á sambúðartíma (ef við á, sjá bls. 3). 
 Vottorð Þjóðskrár Íslands um hjúskaparstofnun (ef við á, sjá bls. 3). 
 Ótvíræð gögn um sambúðartíma (ef við á, sjá reit um sambúð / hjónaband á bls. 3). 
 Staðfesting á að sótt hafi verið námskeið á vegum ÍÆ til undirbúnings ættleiðingar (ef við á, sjá annars bls. 5). 
 Útfylltur listi ÍÆ vegna skilgreindra þarfa (ef við á, sjá bls. 3). 
 Eftirfylgniskýrslur (ef við á, sjá bls. 1). 
 Önnur gögn: 

Við veitum sýslumanni, viðkomandi barnaverndarnefnd og ættleiðingarnefnd, ef umsagnar hennar verður óskað, heimild til að afla 
allra upplýsinga sem talið verður rétt að afla í tilefni af umsókn þessari. Við veitum sýslumanni ennfremur heimild til að afla 
sakavottorða okkar frá Sakaskrá ríkisins, sem og sakavottorðs erlendis frá, ef við á. 

Við skuldbindum okkur til að tilkynna sýslumanni þegar í stað skriflega ef verulegar breytingar verða á fjölskylduhögum okkar, 
heilsufari eða félagslegum aðstæðum.  

Hafi forsamþykki verið gefið út skuldbindum við okkur til þess að senda sýslumanni það, ef unnt er, óski sýslumaður eftir því. Okkur 
er jafnframt kunnugt um að sýslumaður getur hvenær sem er fellt úr gildi útgefið forsamþykki og tilkynnt erlendum stjórnvöldum 
um það, enda hafi aðstæður breyst verulega. 

Við gerum okkur grein fyrir að rangar upplýsingar með umsókn þessari varða refsiábyrgð samkvæmt almennum hegningarlögum 
nr. 19/1940. 

Dagsetning og undirskrift umsækjanda A eða þess sem sækir einn um: Dagsetning og undirskrift umsækjanda B: 

Íslensk ættleiðing hefur milligöngu um ættleiðingu barns samkvæmt umsókn þessari. Umsóknin móttekin og verður komið á framfæri við sýslumann.  
Dagsetning og undirskrift af hálfu Íslenskrar ættleiðingar: 
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