Nullstill

Søknad om supplerende stønad til
personer med kort botid i Norge
1 Personlige opplysninger
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Telefonnr.

Postnummer og poststed

Bokommune

Statsborgerskap

Ja
Nei
Flyktning?
Hvis gift/registrert partner, lever du og
ektefellen/partneren atskilt?

Sivilstand

Ugift

Samboer

Gift

Registrert partner

Separert

Skilt

Enke/enkemann

Bor på samme adresse
som annen voksen

Bor du fast i Norge?
Ja

Nei

Har du oppholdt deg i utlandet i løpet av de siste 90 dagene?
Ja

Nei
fra:

Ja

Nei

Har du tenkt å oppholde deg i utlandet i mer
enn 90 dager i løpet av de kommende 12
månedene?
Ja
Nei

til:

2 Opplysninger om ektefellen/samboeren/registrert partner/annen voksen person hvis dere bor sammen
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

3 Opplysninger om oppholdstillatelse
Hvis du kom til Norge på grunnlag av familiegjenforening, må du svare på følgende:
Ja

Ble første oppholdstillatelse innvilget på grunnlag av familiegjenforening med voksent barn,
barnebarn, nevø eller niese?

Nei

Hvis ja
Legg ved første vedtak om oppholdstillatelse fra UDI. Denne skal inneholde opplysninger om familiegjenforening, og om det ble garanti om økonomisk
forsørgelse.
Hvis du allerede har levert inn dette dokumentet til NAV i forbindelse med søknad om supplerende stønad, trenger du ikke å levere det på nytt.

4 Opplysninger om pensjon og annen inntekt
Har du satt fram krav om annen norsk eller
utenlandsk ytelse/pensjon som ikke er avgjort?

Ja

Nei

Hvis ja, hva slags ytelse/pensjon?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi brutto beløp per år

Ja

Nei

Kr
Hvis ja, oppgi brutto beløp per år

Ja

Nei

Har du arbeidsinntekt/personinntekt?

Kr

Har du inntekt av kapital eller annen formue?
Har du pensjon?
Hvis ja, fra hvilken ordning mottar du pensjon?

Hvis ja, oppgi beløpet per år
Kr

Sum arbeidsinntekt/personinntekt, kapitalinntekt og pensjon
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Kr

5 Opplysninger om ektefellens/samboerens/registrert partners pensjon og annen inntekt
Har han/hun satt fram krav om annen norsk eller
utenlandsk ytelse/pensjon som ikke er avgjort?

Ja

Nei

Hvis ja, hva slags ytelse/pensjon?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi brutto beløp per år

Ja

Nei

Kr
Hvis ja, oppgi brutto beløp per år

Ja

Nei

Har han/hun arbeidsinntekt/personinntekt?
Har han/hun inntekt av kapital eller annen formue?

Kr

Har han/hun pensjon?
Hvis ja, fra hvilken ordning mottar han/hun pensjon?

Hvis ja, oppgi beløpet per år
Kr

Sum arbeidsinntekt/personinntekt, kapitalinntekt og pensjon

Kr

6 Opplysninger om formue
Ja

Nei

Ja

Nei

Har du formue?

Har du formue? Legg ved kopi av siste skatteoppgjør eller siste selvangivelse hvis den er nyere.
Hvis ja, oppgi beløp

Har du finansformue?

Kr
Hvis ja, oppgi samlet skattetakst

Hvis ja, spesifiser type formue
Ja

Nei

Har ektefellen/samboeren/
registrert partner formue?

Ja

Nei

Har ektefellen/samboeren/
registrert partner finansformue?

Ja

Nei

Kr

Har du annen formue?

Har ektefellen/samboeren/registrert partner formue? Legg ved kopi av siste skatteoppgjør
eller siste selvangivelse hvis den er nyere.
Hvis ja, oppgi beløp
Kr
Hvis ja, oppgi samlet skattetakst

Hvis ja, spesifiser type formue
Ja
Har ektefellen/samboeren/
registrert partner annen formue?

Nei
Kr

7 Opplysninger om sosialstønad
Mottar du eller ektefellen/samboeren/registrert partner, eller har du eller han/
hun i løpet av de siste tre månedene mottatt sosialstønad til livsopphold?

Ja

Nei

8 Språkform og underskrift
Hvilken språkform
ønsker du i svaret

Jeg er kjent med at NAV kan innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre kravet. Jeg bekrefter at jeg
kjenner innholdet i informasjonen om supplerende stønad på nav.no og veiledningen på side 1.
Dato og søkerens underskrift

Bokmål

Nynorsk

9 Bevitnelse hvis søkeren ikke har fylt ut skjemaet selv
Søkeren er kjent med at NAV kan innhente de opplysningene
som er nødvendige for å avgjøre kravet. Søkeren er gjort kjent
med innholdet i veiledningen på side 1 og informasjonen om
supplerende stønad på nav.no, samt,spørsmålene og svarene
i skjemaet.

Dato og underskrift

Adresse

Telefonnummer
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Veiledning til utfylling av skjemaet (må leses)

Supplerende stønad kan være aktuelt for deg som er fylt 67 år og har kort botid i Norge. Når du skal
søke må du møte opp på NAV-kontoret og ha med deg pass eller annet reisedokument. (Kopi av
legitimasjon er ikke tilstrekkelig). Før du leverer søknaden, må du ha lest informasjonen om supplerende
stønad på nav.no.
Felt 1 Personlige opplysninger
Sivilstand ”Ugift” må bare brukes av de som aldri
har vært gift. Hvis du ikke er skilt, men det økonomiske og sosiale fellesskapet med ektefellen din/din
registrerte partner er varig opphørt, regnes dere for
å leve ”atskilt”. Det samme gjelder hvis ektefellen
din/din registrerte partner bor fast på sykehjem eller
aldershjem. Du må gi opplysninger om du bor
sammen med annen voksen person, f,eks, barn,
barnebarn eller andre voksne personer, For å ha
rett til supplerende stønad må du ha lovlig adgang
til permanent oppholdstillatelse i Norge, Du mister
retten til stønaden hvis du oppholder deg i utlandet
i mer enn 90 dager i sammenheng eller i mer enn
90 dager til sammen i løpet av stønadsperioden.

regler (før skatt). Dersom du har både personinntekt
og arbeidsinntekt, skal begge beløp oppgis.

Felt 2 Opplysninger om ektefellen/samboeren/
registrert partner/annen voksen person hvis
dere bor sammen
Feltet fylles ut med navn og fødselsnummer
hvis du lever sammen med ektefelle, samboer,
eller registrert partner. Hvis du er enslig og bor
sammen med en annen voksen person, er det ikke
nødvendig med fødselsnummer.

Felt 6 6 Opplysninger om formue
Du skal fylle ut feltet hvis du eller ektefellen, samboeren eller registrert partner har formue. Med
finansformue menes her summen av kontanter,
bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner,
andeler i verdipapirfond, andre omsettelige verdipapirer, utestående fordringer o.l.

Felt 3 Opplysninger om oppholdstillatelse
Feltet skal fylles ut. Hvis du kom til Norge og fikk
oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med voksent barn, barnebarn, nevø eller
niese og det var krav om at du måtte ha en person
som garanterte for at du kunne bli forsørget, må
du sende inn kopi av den
første oppholdstillatelsen. Fra 1.1.2016 har ikke
søkere som kommer på dette grunnlaget rett til
supplerende stønad.
Felt 4 Opplysninger om pensjon og annen
inntekt
Feltet skal fylles ut hvis du har arbeidsinntekt,
inntekt av kapital eller annen formue, pensjonsinntekter eller andre trygdeytelser utenom barnetrygd,
barnebidrag og grunn- og hjelpestønad. Mottar du
flere t yper p ensjon, m å d u s pesifisere hv ilke og
føre opp beløpene. Både norske og utenlandske
inntekter skal regnes med. Det er bruttobeløpene
før skatt du skal oppgi.
Hvis du er selvstendig næringsdrivende, skal du
oppgi beregnet personinntekt etter skattelovens
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Supplerende stønad blir gitt dersom full supplerende stønad er høyere enn samlet inntekt. Stønaden
vil utgjøre forskjellen mellom disse beløpene.
Felt 5 Opplysninger om ektefellens/samboerens/ registrert partners pensjon og annen
inntekt
Du skal fylle ut feltet hvis din ektefelle, samboer
eller registrert partner har arbeidsinntekt, inntekt
av kapital eller annen formue, pensjonsinntekter
eller andre trygdeytelser, bortsett fra barnetrygd,
barnebidrag og grunn- og hjelpestønad. Se ellers
veiledning til felt 4.

Formue i form av verdifull bolig, fritidsbolig, andre
eiendommer eller andre gjenstander av betydelig
verdi skal også regnes med. Formue i form av vanlig bolig skal ikke regnes med.
Felt 7 Opplysninger om økonomisk stønad
(sosialstønad)
Mottar du eller ektefellen, samboeren eller registrert
partner økonomisk stønad,skal du oppgi det her.
Felt 8 Språkform og underskrift
Når du har underskrevet bekrefter du at du har gitt
riktige og fullstendige opplysninger og har forstått
meldeplikten.
Felt 9 Bevitnelse hvis søkeren ikke har fylt ut
skjemaet selv
Feltet fylles ut hvis søkeren ikke har fylt ut skjemaet
selv.

