SØKNAD OM
FORLENGET BARNEPENSJON
Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo

PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Søkers navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Søkers adresse

Telefonnummer

Gjenlevende mors/fars navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Avdødes navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Er søkeren pleiebarn (fosterbarn)?
Ja
Nei
(Hvis ja, vennligst legg ved kommentarer på eget ark.)

OPPLYSNINGER OM UTDANNING OG ØKONOMI
Hva skal søker utdannes til?

Hvor foregår utdanningen? (Skolens navn)

Er det ordnet med lærekontrakt, eller arbeider søkeren som
praktikant?

Hvis ja, hvor mye er lønnen i lære/praktikanttiden (Brutto pr. måned)

Ja

Nei

Når ventes opplæringen/utdanningen fullført?

Har søkeren midler selv?

Ja

Hvis Ja, oppgi hva og hvor mye (Arv, bankinnskudd, verdipapirer, fast
eiendom e.l.)

Nei

Har søkeren arbeidsinntekt og/eller ytelser fra annen pensjons- eller
trygdeordning?
Ja

Hvis ja, hvor mye og hvorfra? (Brutto pr. måned)

Nei

GENERELLE OPPLYSNINGER
Har søkeren pensjon fra Statens pensjonskasse i dag?
Ja

Nei

Har søkeren tidligere hatt pensjon fra Statens pensjonskasse?
Ja

Hvis ja, når var siste pensjonsutbetaling?

Nei

Sted

Dato

Underskrift

NB! Les teksten på skjemaets side 2 nøye. Attester og bekreftelser må vedlegges søknadsskjemaet.
FYLLES UT AV STATENS PENSJONSKASSE
Bemerkninger

Foreløpig svar sendt:

Revidert:
Pensjon bevilges
Enkel

Fra:

Til:

Dato/sign.:

Forhøyet
S024_BM

SØKNAD OM FORLENGET BARNEPENSJON ETTER FYLTE 18 ÅR
- VEILEDNING
I lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli
1949, §35 andre ledd, heter det:
"Pensjonskassens styre kan tilstå barn hel
eller delvis pensjon inntil det fyller 21 år,
dersom omsynet til barnets utdanning gjør
det rimelig og barnet ikke forsørger seg
selv og ikke har midler til det."

FØLGENDE ATTESTER MÅ
SENDES INN:
Utdanning/yrkesopplæring:
 Attest fra den skole eller annet

undervisningssted hvor opplæringen for
tiden foregår, eller skal begynne, med
bekreftelse av hvor langt utdanningen er
kommet og når avsluttende eksamen
ventes avlagt.
 Ved universitetsutdanning må kopi av
studiekort for det aktuelle studium sendes
inn.
 Yrkesopplæring i fagarbeid bekreftes ved
attest. Denne må inneholde opplysninger
om hvorvidt lærekontrakt er opprettet,
læretidens lengde, hva opplæringen
gjelder, samt lønnen i læretiden.

Militær førstegangstjeneste og
befalsutdanning
Det ytes ikke forlenget barnepensjon under
militær førstegangstjeneste. Søkere som
har avbrutt sin utdanning på grunn av
førstegangstjeneste kan imidlertid søke om
å få forlenget pensjonen utover fylte 21 år,
dersom utdanningen fortsetter umiddelbart
etter førstegangstjenesten. Attestasjon for
militærtjenestens varighet må da sendes
inn.

Ved befalsutdanning ytes det ikke forlenget
barnepensjon. Første året av denne blir regnet
som militær førstegangs- tjeneste, mens det
andre året har en avlønning som gjør at det
ikke kommer noen pensjon til utbetaling i
denne perioden.

FØDSELSNUMMER
Eget fødselsnummer (11 siffer) må alltid
oppgis. I tillegg bør fars/mors fødselsnummer
om mulig oppgis, da dette vil lette vår
saksbehandling

GI BESKJED VED ENDRINGER
Bevilgning av forlenget barnepensjon gjelder
bare for det tidsrom søkeren forsetter med den
utdanning som er attestert. Opphører denne
utdanningen, eller går søkeren over i annen
utdanning, må dette straks meldes til Statens
Pensjonskasse. Dersom utdanningen
påbegynnes igjen, må attester sendes inn på
nytt.
Inntektsendringer og forbehold som ellers kan
ha betydning for pensjonsutbetalingen må det
også meldes fra om.
I medhold av lov om Statens Pensjonskasse,
§ 44 sjette ledd, kan pensjonsmottakeren
kreves for pensjon som er utbetalt for meget,
dersom dette skyldes feil eller forsømmelse fra
mottakeren og pensjonen er oppebåret i strid
med redelighet og god tro.
Skjemaet må fylles nøyaktig ut og
undertegnes. Saken kan ikke behandles før
nødvendige opplysninger og attester blir
sendt inn.

