FOLKETRYGDEN

Vedlegg til melding om vedtak.
Stønad til enslig mor eller far

ORIENTERING OM DINE RETTIGHETER OG PLIKTER
Innhenting av opplysninger og melding om endringer

Hvis det er nødvendig å innhente opplysninger for å avgjøre om du fortsatt har rett til stønad, plikter du å medvirke til dette. Endringer i familieforhold, arbeids- og utdanningsforhold kan ha betydning for om stønaden skal
stanses eller endres. Du må derfor melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for stønaden din.
Forhold som kan være av betydning er blant annet:

Familieforhold
•
•
•
•
•
•

du gifter deg
du flytter sammen med eller opptar samliv med en du har barn med, er skilt eller
separert fra
du blir samboer med en person du ikke har barn med
du får et nytt barn
barnets samvær med den andre av foreldrene endrer seg eller du deler den faktiske omsorgen for
barnet med den andre av foreldrene
den daglige omsorgen for barnet blir varig eller midlertidig overlatt til andre

Flytting/utenlandsopphold
•

du flytter til utlandet eller skal oppholde deg i utlandet i mer enn seks uker

Arbeids- og utdanningsforhold
•
•
•
•
•
•
•
•

du begynner i arbeid
arbeidsinntekten endrer seg
du slutter i arbeid, blir permittert eller reduserer arbeidsmengden
du avbryter eller reduserer omfanget av utdanningen
du er ikke lenger tilmeldt NAV som reel arbeidssøker
du er syk og dette hindrer deg til å være i arbeid, utdanning eller stå tilmeldt
NAV som reell arbeidssøker
tilsynsordningen opphører
tilsynsutgiftene endrer seg

Spesielt om plikten til å melde fra ved midlertidig opphold i utlandet

Du har rett til å motta stønad under midlertidig opphold i utlandet i seks uker (42 dager) inkludert helg og
helligdager i løpet av en 12 måneders periode. Helgeopphold på inntil to overnattinger regnes ikke som
utenlandsopphold. Det faktiske antall dager du har eller skal oppholde deg i utlandet skal inngå i beregningen.

Du må melde fra til NAV Hvis du reiser til utlandet og:
• skal oppholde deg i utlandet i mer enn seks uker
• ved utreise allerede har opphold deg i utlandet i seks uker i løpet av de siste 12 månedene
• i løpet av dette utenlandsoppholdet vil ha oppholdt deg i utlandet i seks uker i løpet av de siste
12 månedene
Det faktiske antall dager du har eller skal oppholde deg i utlandet skal inngå i beregningen.

Reduksjon av overgangsstønad

Stønaden reduseres på grunn av arbeidsinntekt eller trygdeytelser som er å regne som arbeidsinntekt.
Andre trygdeytelser til livsopphold eller tilsvarende ytelser fra utlandet kan ha betydning for
overgangsstønadens størrelse.

Stønadstiden for overgangsstønad

Overgangsstønad kan gis i sammenlagt tre år før det yngste barnet fyller åtte år. Du kan velge fritt når du vil
ta ut overgangsstønaden frem til det yngste barnet fyller åtte år.
Du bruker av stønadstiden selv om du:
• mottar redusert overgangsstønad, eller
• mottar stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid, eller
• mottar tilleggsytelser fordi du er under utdanning eller tilmeldt NAV som reell arbeidssøker

Vi kan stanse eller frata deg retten til stønadene
•
•

Stønadene kan stanses i en måned hvis du ikke oppfyller kravene til aktivitet
Vi kan frata deg retten til stønad for en periode hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller unnlatt å
gi oss opplysninger som har betydning for retten din til stønad.
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