Umsókn um sanngirnisbætur úr ríkissjóði vegna dvalar á vistheimili
á vegum hins opinbera
samanber lög nr. 47/2010 og lög nr. 26/2007
1. Umsækjandi
Fullt nafn

Kennitala

Heimilisfang eða dvalarstaður

Sími eða farsími

Nafn umboðsmanns umsækjanda ef það á við

Sími eða farsími umboðsmanns

2. Dvöl á vistheimili
Á hvaða vistheimili dvaldi umsækjandi? (merkið aðeins við eitt heimili. Ef umsækjandi hefur dvalið á fleiri
en einu þessara heimila, þá þarf að skila blaði fyrir hvert þeirra)

 vistheimilinu Breiðuvík

 vistheimilinu Silungapolli

 Heyrnleysingjaskólanum

 heimavistarskólanum Jaðri

 vistheimilinu Kumbaravogi

 Upptökuheimili ríkisins

 skólaheimilinu Bjargi

 Unglingaheimili ríkisins

 vistheimilinu Reykjahlíð
Á hvaða tíma var dvölin? (nægilegt er að tilgreina ártöl)

Var umsækjandi kallaður til viðtals hjá rannsóknarnefnd m.starfsemi samkvæmt lögum nr. 26/2007?
Nei ég var ekki boðaður/boðuð í viðtal.
Já ég fór í viðtal hjá nefndinni þann:
Ég var boðaður/boðuð til viðtals en fór ekki.
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Lýsið með eigin orðum dvölinni á vistheimilinu og tilgreinið eftir minni tiltekin atvik sem yður finnst skipta
máli. (þessum lið má skila í sérstakri greinargerð sé þess óskað).
Hér skal komið til skila eftir bestu getu hvernig dvölin á heimilinu var og í hverju harðræði og ill meðferð var fólgin. Ef
þér hafið gefið skýrslu hjá rannsóknarnefnd með starfsemi vistheimila, þá er nægilegt að vísa til þess er þar kemur fram,
ef þér teljið það fullnægjandi og þér veitið jafnframt sýslumanni heimild til að fá þessi gögn afhent.
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3. Tjón af dvöl á vistheimili
Rekið í eins hnitmiðuðu máli og yður er unnt hvaða afleiðingar dvölin á heimilinu hafði á líf yðar.
Hér þarf að koma fram grundvöllur bótakröfunnar. Hvaða afleiðingar að yðar mati hafði ill meðferð á vistheimili á líf
yðar? Teljið fram öll þau atriði er yður finnst skipta máli.

Fjárhæð bótakröfu?
Hér þarf að koma fram hvaða fjárhæð þér gerið kröfu um að fá greidda úr ríkissjóði vegna tjóns yðar. Hámarksbætur á
grundvelli laganna eru kr. 6.000.000. Rétt er að hafa í huga að tilgreind fjárhæð þarf ekki að vera bindandi á neinn hátt
fyrir yður eða sýslumann, þar sem bætur verða metnar að álitum útfrá fyrirliggjandi gögnum.
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4. Upplýsingaöflun
Hvaða gögn er yður kunnugt um að séu til og varði dvöl yðar á vistheimili?
Hér þarf að tilgreina öll gögn sem yður er kunnugt um að séu til um dvöl yðar á vistheimili til að auðvelda gagnasöfnun
og flýta fyrir niðurstöðu. Ef þér hafið farið í viðtal hjá vistheimilanefnd þá er hægt að vísa til þess sem liggur fyrir hjá
nefndinni ef þér hafið jafnframt í hyggju að veita sýslumanni heimild til að afla þeirra. Ef um önnur gögn er að ræða er
þess óskað að þér tilgreinið þau eftir bestu vitund,
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Annað sem umsækjandi vill taka fram?

Staður, dagsetning:
__________________________________

Nafn: (undirritun þarf aðeins ef ekki eru nýtt rafræn skil)

__________________________________

VIÐTAKANDI:
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Gránugötu 4-6
580 Siglufirði
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