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Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge 
Dette skjemaet skal brukes av alle som søker om medlemskap i folketrygden under opphold i utlandet eller trenger en bekreftelse 
på medlemskapet.  

Les veiledningsteksten i de enkelte feltene nøye før du fyller ut skjemaet. Fyll ut de enkelte feltene så langt de passer. Alle kan 
ikke bli medlemmer i folketrygden. Det er derfor viktig at du fyller ut skjemaet så fullstendig som mulig. Vi kan da unngå 
ytterligere korrespondanse og saksbehandlingen går raskere. 

1 Personlige opplysninger – skal alltid fylles ut 
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse i Norge Adresse i utlandet 

Statsborgerskap Telefonnummer Sivilstand E-postadresse

2 Medfølgende familiemedlemmer som forsørges av deg 
Ektefelle og barn med egen arbeids- eller pensjonsinntekt under utenlandsoppholdet må sende egen søknad hvis de ønsker å 
være medlem i folketrygden. Barn over 18 år, særkullsbarn og samboer uten felles barn må alltid sende egen søknad.   

Fødselsnummer  
(11 siffer) Etternavn, fornavn Statsborgerskap Egen inntekt 

etter utreise? 

Sender de 
egen 

søknad? 

Søker de om 
medlemskap i 
folketrygden? 

Ja Nei Ja Nei Ja Nei 

3 Hva skal du gjøre i utlandet? Kryss av hvilken gruppe du tilhører 
Jeg er utsendt arbeidstaker 

Jeg skal arbeide som forsker/ stipendiat 
Jeg skal arbeide som misjonær 

Jeg er ansatt i Utenriksdepartementet/Forsvaret 

Jeg er arbeidstaker på skip registrert i utlandet,  

oppgi flaggland:____________________________ 

Jeg skal arbeide som selvstendig næringsdrivende/ 
frilans 

Jeg skal arbeide som au pair/praktikant 

Jeg er  student  ved utenlandsk lærested 

Jeg mottar pensjon fra folketrygden 

Jeg arbeider i rotasjon 

Jeg skal arbeide på utenlandsk sokkel.  

Hvilken?  __________________________________ 

Annet: 

4 Hvor lenge skal du oppholde deg i utlandet? 
Hvis det er usikkert hvor lenge oppholdet vil vare, oppgi den mest sannsynlige hjemkomstdatoen.  

Fra DD.MM.ÅÅÅÅ Til DD.MM.ÅÅÅÅ 

Nullstill skjemaet før du lukker det
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5 Har du oppholdt deg i utlandet tidligere? 
Nei, jeg har alltid bodd i Norge Ja Hvis ja, fyll ut nedenfor 

I hvilke perioder har du oppholdt deg i 
utlandet? 

Hva gjorde du i utlandet? Hvilke(t) land oppholdt du deg i? 

6 Har ektefelle/samboer oppholdt seg i utlandet tidligere? 
   Nei, har alltid bodd i Norge Ja  Hvis ja, fyll ut nedenfor 

Hvilke perioder har ektefelle/samboer 
oppholdt seg i utlandet?  

Hva gjorde ektefelle/samboer i utlandet? Hvilke(t) land oppholdt ektefelle/samboer 
seg i?  

7 Hvilken trygdetilknytning søker du om? 
Alternativ A (helsedelen) omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I tilknytning til 
helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og foreldrepenger. 
Alternativ B (pensjonsdelen) omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, 
dagpenger ved arbeidsledighet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad,  
arbeidsavklaringspenger, samt stønad til tidligere familiepleier.  
Vi ber om at du krysser av nedenfor hvilken trygdedekning du søker om. 

Alternativ A – helsedelen 

Alternativ B – pensjonsdelen 

Alternativ C – alternativene A og B sammen 

Søker du i tillegg om rett til sykepenger og foreldrepenger? Dette kan bare gis i tilknytning til A eller C 

8 Opplysninger om inntekt/pensjon 
I dette feltet skal du oppgi alle inntekter du har fra arbeidsgiveren din i Norge eller i utlandet 
og/eller andre. Det gjelder også stipend, naturalytelser mv. Oppgi bruttolønn per måned i 
NOK 

Brutto NOK per måned 

Hva er arbeidsinntekten din før utreise? 

Hva er arbeidsinntekten din etter utreise? 
Lønn utbetalt fra Norge 

Lønn utbetalt fra utenlandsk arbeidsgiver 

Utenlandstillegg 

Naturalytelser 

Fri bolig 

Fri bil 

Annen naturalytelse, spesifiser: ___________________________________ 

Stipend fra Fra (DD.MM.ÅÅ) Til (DD.MM.ÅÅ) Brutto NOK per måned 
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Pensjon fra (oppgi både offentlige og private pensjoner) Brutto NOK per måned 

9 Opplysninger om skatt og trygdeavgift 
Betaler du skatt til Norge? 

Ja  Nei 
Blir trygdeavgift trukket gjennom skatten? 

Ja  Nei Hvis nei, oppgi når trygdeavgift ikke lenger blir trukket 

DD.MM.ÅÅÅÅ

Betaler du trygdeavgift av stipend? 

Ja  Nei Hvis nei, oppgi når trygdeavgift ikke lenger blir trukket 
DD.MM.ÅÅÅÅ

10 Representant i Norge 
I noen tilfeller skal trygdeavgift betales til NAV Medlemskap og avgift. Oppgi person/ arbeidsgiver/ 
organisasjon (representant) i Norge som NAV Medlemskap og avgift kan sende krav om innbetaling av 
avgiften til.  
Navn og adresse 

Telefonnummer E-postadresse

11 Spesielt for au-pairer/ praktikanter 
Bekreftelse på arbeidsforhold/kontrakt følger vedlagt: 

Ja  Nei 

Oppgi lønn/lommepenger 
Brutto NOK per måned 

Fri kost 

Ja Nei 

Losji 

 Ja  Nei 

12 Spesielt for arbeidstakere/sjøfolk/selvstendig næringsdrivende 
Navn og adresse på arbeidsgiveren du er ansatt hos og lønnet av under utenlandsoppholdet, eventuelt næringsvirksomhet 
Arbeidsgiverens navn 

Adresse 

Hvilken stilling har du? Fra hvilken dato? DD.MM.ÅÅÅÅ 

Oppgi arbeidssted i utlandet 
Firmaets navn 

Adresse 

Hvilken stilling har du? Fra hvilken dato? DD.MM.ÅÅÅÅ 

Hvis du lønnes fra utlandet, oppgi norsk eierandel i firmaet og tilknytningen til Norge 
Norske eierandeler (oppgi prosent) Beskriv tilknytningen virksomheten har til Norge 
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13 Bekreftelse på utstasjonering – FYLLES UT AV ARBEIDSGIVER 
Det bekreftes med dette at vår ansatt nevnt i skjemaets punkt 1 er utsendt på oppdrag for vårt firma/kontor/organisasjon 

Ja Nei Hvis nei, oppgi formålet med utenlandsoppholdet i punkt 13 
Plikter arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift til kemneren av lønn opptjent under utenlandsoppholdet? 

Ja Nei 
Blir trygdeavgift betalt gjennom skatten av lønn opptjent under hele utenlandsoppholdet? 

Ja Nei Hvis nei, oppgi når trygdeavgift ikke lenger blir trukket 
DD.MM.ÅÅÅÅ

Organisasjonsnummer Arbeidsgivers stempel og signatur 

14 Spesielt for studenter 
Hvis du får støtte fra Statens lånekasse for utdanning til studier i utlandet, trenger du ikke å fylle ut dette skjemaet 
Skal du studere ved et utenlandsk 
lærested?  

Ja Nei    

Hvis ja, oppgi universitetets/skolens navn og adresse – hvis nei, oppgi hva slags studier 

Hvilken utdannelse tar du sikte på å gjennomføre i utlandet? Når venter du å avslutte studiene? 
DD.MM.ÅÅÅÅ

Er studiene fulltidsbeskjeftigelse? 
Ja Nei     

  Hvis nei, oppgi antall timer per uke, og hva du eventuelt skal gjøre ved siden av: 

Hvordan finansierer du studiene? 

15 Tilleggsopplysninger 
Her kan du komme med nærmere informasjon om formålet med utenlandsoppholdet, eller hvis du har behov for å fortsette fra et annet 
felt. Oppgi i så fall feltnummer. 

16 Underskrift 
Forsørget ektefelle/samboer med felles barn skal også signere søknaden. Hvis søkeren er under 18 år eller umyndiggjort, må 
vergen underskrive søknaden. 

Spørsmålene ovenfor er besvart så nøyaktig som mulig og etter beste skjønn og overbevisning. Jeg er klar over at det er 
straffbart å gi uriktige opplysninger eller holde tilbake viktige opplysninger mot bedre viten. Jeg gir NAV Medlemskap og avgift 
fullmakt til å innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre søknaden.  

Sted og dato Søkerens underskrift 

Sted og dato Underskrift til forsørget samboer/ektefelle 

Sted og dato Vergens underskrift 
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