Nullstill

Søknad om supplerande stønad til
personar med kort butid i Noreg
1 Personlege opplysningar
Etternamn, fornamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Bustadadresse

Telefonnr.

Postnummer og poststad

Bokommune

Statsborgarskap

Ja
Nei
Flyktning?
Dersom gift eller registrert partnar: Lever du
og ektefellen/partnaren frå kvarandre?

Sivilstand

Ugift

Sambuar

Gift

Registrert partnar

Separert

Skild

Enke/enkemann

Bur på same adressa som
annan vaksen

Bur du fast i Noreg?
Ja

Nei

Har du opphalde deg i utlandet i løpet av dei siste 90 dagane?
Ja

Ja

Har du tenkt å opphalde deg i utlandet i meir
enn 90 dagar dei komande 12 månadene?

Nei
frå:

Nei

Ja

Nei

til:

Opplysningar om ektefellen, sambuaren, den registrerte partnaren eller annan vaksen person dersom de bur saman
Etternamn, fornamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Opplysningar om opphaldsløyve
Dersom du kom til Noreg på grunnlag av familiegjenforeining, må du svare på følgjande:
Blei første opphaldsløyvet innvilga på grunnlag av familiegjenforeining med vakse barn eller
barnebarn, vaksen nevø eller niese?

Ja

Nei

Dersom ja:
Legg ved første vedtaket om opphaldsløyve frå UDI. Det skal innehalde opplysningar om familiegjenforeining, og om det blei garanti om økonomisk
forsørging.
Dersom du allereie har levert inn dette dokumentet til NAV i samband med søknad om supplerande stønad, treng du ikkje å levere det på nytt.

4 Opplysninger om pensjon og annen inntekt
Har du sett fram krav om anna norsk eller utanlandsk yting /
annan norsk eller utanlandsk pensjon som ikkje er avgjort?

Ja

Nei

Dersom ja, kva slags yting/pensjon?

Ja

Nei

Dersom ja, før opp brutto beløp per år

Ja

Nei

Kr
Dersom ja, før opp brutto beløp per år

Ja

Nei

Har du arbeidsinntekt/personinntekt?

Kr

Har du inntekt av kapital eller annan formue?
Har du pensjon?
Dersom ja: Frå kva ordning får du pensjon?

Dersom ja: før opp beløpet per år
Kr

Sum arbeidsinntekt/personinntekt, kapitalinntekt og pensjon
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Kr

5 Opplysningar om pensjonen og anna inntekt til ektefellen, sambuaren eller den registrerte partnaren
Har han/ho sett fram krav om anna norsk eller utanlandsk yting /
annan norsk eller utanlandsk pensjon som ikkje er avgjort?

Ja

Nei

Dersom ja, kva slags yting/pensjon?

Ja

Nei

Dersom ja, før opp brutto beløp per år

Ja

Nei

Kr
Dersom ja, før opp brutto beløp per år

Ja

Nei

Har han/ho arbeidsinntekt/personinntekt?
Har han/ho inntekt av kapital eller annan formue?

Kr

Har han/ho pensjon?
Dersom ja, kva ordning får han/ho pensjon frå?

Dersom ja, før opp beløpet per år
Kr

Sum arbeidsinntekt/personinntekt, kapitalinntekt og pensjon

Kr

6 Opplysningar om formue
Ja

Nei

Ja

Nei

Har du formue?

Har du formue? Legg ved kopi av siste skatteoppgjeret eller siste sjølvmeldinga dersom ho er nyare
Dersom ja, før opp beløpet

Har du finansformue?

Kr
Dersom ja, gi opp samla skattetakst

Dersom ja, spesifiser type formue
Ja

Nei

Har ektefellen, sambuaren eller den
registrerte partnaren din formue?

Ja

Nei

Har ektefellen, sambuaren eller den
registrerte partnaren finansformue?

Ja

Nei

Kr

Har du annan formue?

Har ektefellen, sambuaren eller den registrerte partnaren formue? Legg ved kopi av siste
skatteoppgjeret eller siste sjølvmeldinga dersom ho er nyare
Dersom ja, før opp beløpet
Kr
Dersom ja, gi opp samla skattetakst

Dersom ja, spesifiser type formue
Har ektefellen, sambuaren eller den Ja
registrerte partnaren annan formue?

Nei
Kr

7 Opplysningar om sosialstønad
Får du eller ektefellen, sambuaren eller den registrerte partnaren sosialstønad til livsopphald, eller har du eller han/ho fått slik stønad i løpet av dei siste tre månadene?

Ja

Nei

8 Språkform og underskrift
Kva språkform ønskjer
du i svaret?

Eg er kjend med at NAV kan hente inn dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere kravet. Eg stadfestar at eg
kjenner i innhaldet i informasjonen om supplerande stønad på nav.no og rettleiinga på side 3.
Dato og underskrifta til søkjaren

Bokmål

Nynorsk

9 Stadfesting dersom søkjaren ikkje har fylt ut skjemaet sjølv
Søkjaren er kjend med at NAV kan hente inn dei opplysningane
som er nødvendige for å avgjere kravet. Søkjaren er gjord
kjend med innhaldet i rettleiinga på side 3 og informasjonen om
supplerande stønad på nav.no, i tillegg til spørsmåla og svara 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 typer pensjon, må du spesifisere hvilke 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.

