Søknad sendes til
Statens pensjonskasse
Vartpenger
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 02775
E-post: postmottak@spk.no

Søknad om vartpenger for en ny periode
Fylles ut av vartpengemottaker.
1. Personalia
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnummer

Fødselsnummer(11 siffer)
Poststed

Telefon/mobiltelefon

Skal du søke, gå direkte til punkt 3.
For deg som ikke skal søke, vennligst oppgi årsak under punkt 2.
2. Jeg søker ikke på grunn av at:

□ Jeg har kommet i ny fast stilling statlig.
Startdato:……………
□ Jeg har kommet i ny fast stilling fylkeskommunalt/kommunalt. Startdato:……………
□ Jeg har kommet i ny fast stilling privat.
Startdato:……………
□ Andre årsaker (vennligst redegjør for dette under, eventuelt på eget ark):

________________________
Sted

__________________
Dato

______________________________________
Underskrift

3. Opplysninger om inntekt
Har du siden siste søknad hatt arbeids- eller næringsinntekt ved siden av vartpengene?

□ Nei
□ Ja, og alt er meldt inn til vartpengeseksjonen.
□ Ja, men jeg har ikke meldt inn alt. Nedenfor redegjør jeg for hvor mye og i hvilken måned inntekten er tjent.
Dette gjelder både arbeids- og næringsinntekt.
Opptjeningsmåned:

Inntekt brutto:

Opptjeningsmåned:

Inntekt brutto:

4. Har du siden forrige søknad mottatt tilbud gjennom NAV arbeid?

□ Nei
□ Ja Dersom - ja, redegjør for hvorvidt det er snakk om kurs, tilbud om arbeid eller annet
5. Oppgi hva du har gjort siden forrige søknad for å komme deg i lønnet arbeid
Har du søkt ledige stillinger?

□ Ja
□ Nei

Hvis nei, hvorfor ikke? (Benytt eget ark ved plassmangel.)

□ 1-5 □ 6-10 □ 11-20
Er det forhold som hindrer deg i å komme i arbeid (for eksempel helse)?
Hvor mange stillinger har du søkt?

□ Annet ______

□ Nei
□ Ja Hvis ja, forklar hvordan: (Benytt eget ark ved plassmangel.)

Hvordan ser du selv på muligheten for å komme i arbeid? (Svar så utfyllende som mulig, benytt eget
ark ved plassmangel.)

Har du noe å tilføye? (Benytt eget ark ved plassmangel.)

Denne dokumentasjonen må du vedlegge søknadsskjemaet
 Skattekontorets ferdigbehandlede lønns- og trekkoppgave for forrige vartpengeperiode – med
oversikt over arbeidsgivere. (Fås ved henvendelse til skattekontoret.)
 NAVs arbeidsoversikt over tilbud fra NAV arbeid, og respons.
 NAVs arbeidsoversikt over tilmelding NAV arbeid for hele den foregående perioden.
Dokumentet heter ”Utskrift – meldehistorikk”.
Ved egen næringsvirksomhet: utskrift av likning (innhentes fra skattekontoret) eller dokumentasjon fra
regnskapsfører som viser beregnet personinntekt ved næringsinntekt.
Jeg søker med dette om vartpenger for en ny periode og bekrefter at de gitte opplysninger er korrekte og at
nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Jeg gir Statens pensjonskasse adgang til alle opplysninger som har betydning
for rett til vartpenger, fra arbeidsgiver og offentlige instanser, uavhengig av eventuell taushetsplikt.

________________________
Sted

S019‐BM

__________________
Dato

______________________________________
Underskrift

