
Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere

Søknad etter forskrift om tidligpensjon i reindriften av 14. juni 2010, 
sist endret 21. desember 2020

Sendes statsforvalteren i reinbeiteområdet siidaandelen tilhører

1. Personopplysninger
Fødselsnr. (11 siffer) til leder av siidaandel Ektefelles/samboers fødselsnr. (11 siffer)

Reinbeitedistrikt Siida

Søkers navn Bankkontonr. til leder av siidaandelen

Ektefelles/samboers navn Bankontonr. til ektefelle/samboer

E-postadresse

Adresse Postnr. Poststed

2. Enbruker/tobruker

Søknaden gjelder    Enbrukerpensjon    Tobrukerpensjon

3. Tidligpensjon/forhåndssøknad

Søknaden er en    Søknad om tidligpensjon    Forhåndssøknad

4. Diverse opplysninger

Siidaandelen er overdratt til ny eier (v/ forhåndssøknad - vil bli overdratt)   Ja        Nei

Siidaandelen er avviklet (v/ forhåndssøknad - vil bli avviklet)   Ja        Nei

Innehaver har hatt siidaandel og drevet med reindrift i minst de 15 siste år   Ja        Nei

Antall rein i eget merke er overdratt eller slaktet, med unntak av 20/30 rein tidligere leder og 
dennes ektefeller/samboer kan ha i bevoktning i en siidaandel (v/ forhåndssøknad - vil bli 
overdratt/slaktet)

  Ja        Nei

1. Personopplysninger
Ektefelles-/samboers fødselsnummer skal fylles ut av kontrollhensyn. Reinbeitedistrikt og siida skal oppgis. Adresse er folkeregisteradresse
til søkerne. Oppgi kontonummer.

2. Enbruker/tobruker
Det må oppgis om søknaden gjelder enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Det er ikke anledning til å søke fra enbrukerpensjon til
tobrukerpensjon. Dersom leder av siidaandelen søker om enbrukerpensjon må ektefelle/samboer også signere. Ektefelle/samboer
har ikke anledning til å senere søke tidligpensjon i reindriften.

3. Tidligpensjon/forhåndssøknad
Søknaden kan være en forhåndssøknad. Pensjonen beregnes fra og med den måneden alle vilkår for pensjon er oppfylt og dokumentasjon
for dette er mottatt. Ved søknad om tidligpensjon er det krav om at siidaandelen er avviklet eller overdratt.

4. Diverse opplysninger
Opplysningene må dokumenteres av søker. Tidligere leder kan ha inntil 20 rein i bevoktning i en siidaandel. Ektefeller/samboere kan til
sammen ha inntil 30 rein. Dette gjelder selv om det søkes om enbrukerpensjon.
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5. Opplysninger fra leder av siidaandel om inntekt i referanseperioden

20 20 20 20 20

Næringsinntekt fra reindrift
 (2.7.4)

Sykepenger fra reindrift 
(2.7.13)

Sum næringsinntekt 
fra Reindrift

Næringsinntekt fra fiske, fangst 
og annen tilleggsnæring til 
reindrift (2.7.1 og 2.7.10)

Sykepenger fra annen næring 
drevet som tilleggsnæring til 
reindrift (2.7.13)

Lønn, overgangsstønad,
etterlatte- pensjon
(2.1.1, 2.2.1 og 2.2.2)

Arbeidsavklaringspenger og 
uførepensjon (2.1.1 og 2.1.8)

Siidaandelsinnehavers 
samlede inntekt

6. Pensjoner

Får leder av siidaandelen uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller gjenlevendepensjon?   Ja        Nei

5. Opplysninger fra leder av siidaandelen om inntekt
Det må registreres næringsinntekt for referanseperioden i 5 eller 7. Referanseperioden er fem sammenhengende år der siste år er to år
tilbake i tid i forhold til søknadsåret. Alle inntektene skal hentes fra skattemeldingen. Henvisningen til skattemeldingen er veiledende. Søkeren
har plikt til å oppgi korrekt inntekt.

6. Pensjoner
Leder av siidaandelen skal bekrefte at vedkommende ikke får uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller gjenlevendepensjon samtidig med
utbetaling over denne ordning.
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7. Opplysninger om ektefelle-/samboers inntekt i referanseperioden

20 20 20 20 20

Næringsinntekt fra reindrift
 (2.7.4)

Sykepenger fra reindrift 
(2.7.13)

Sum næringsinntekt 
fra Reindrift

Næringsinntekt fra fiske, fangst 
og annen tilleggsnæring til 
reindrift (2.7.1 og 2.7.10)

Sykepenger fra annen næring 
drevet som tilleggsnæring til 
reindrift (2.7.13)

Lønn, overgangsstønad,
etterlatte-  pensjon
(2.1.1, 2.2.1 og 2.2.2)

Arbeidsavklaringspenger og 
uførepensjon (2.1.1 og 2.1.8)

Siidaandelsinnehavers 
samlede inntekt



8. Pensjoner

Får ektefelle-/samboer av siidaandelen uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller gjenlevendepensjon?   Ja        Nei

7. Inntekt fra leder av siidaandelen
7 skal fylles ut ved tobrukerpensjon og dersom leder av siidaandelen ikke fyller inntektskravene med egen inntekt. Alle inntekter skal hentes
fra skattemeldingen. Henvisningen til skattemeldingen er veiledende. Søkeren har plikt til å oppgi korrekt inntekt.

8. Pensjoner
Ektefelle-/samboer/leder av siidaandelen skal bekrefte at vedkommende ikke får uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller
gjenlevendepensjon samtidig med utbetaling over denne ordningen.
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Underskrift fra leder av siidaandelen og ektefelle-/samboer

Antall vedlegg som følger med søknaden. Merk alle vedleggene med søkeres fødselsnummer og navn Antall vedlegg

   Det er tidligere sendt forhåndssøknad

Opplysningene i søknaden er fullstendig og korrekte. Jeg er kjent med regelverket og har spesielt merket meg at krav om tilbakebetaling 
kan fremmes selv om tidligpensjonen er mottatt i strid med aktsom god tro. Jeg er også kjent med at jeg plikter å opplyse om endringer i 
forutsetningene.
Sted og dato Underskrift Leder av siidaandel

Ektefelle/samboer kan ikke senere søke enbrukerpensjon eller overgang til tobrukerpensjon. Ektefelle/samboer må om nødvendig redusere 
sitt reintall slik at samlet reintall ikke overstiger 30 rein, uavhengig av om ektefelle/samboer søker tidligpensjon. 

Ved å signere bekrefter du at du har forstått dette. 
Sted og dato Underskrift Ektefelle-/samboer

Følgende dokumentasjon bør vedlegges søknaden

1.  Bekreftet skatteoppgjør for de fem år som skal inngå i referanseperioden
2.  Avtale om at rein er overført
3.  Skriftlig erklæring på at søkeren ikke vil gjenoppta reindrift
4.  Attestasjon fra statsforvalteren på at rein er overført
5.  Dokumentasjon på at rein er slaktet
6.  Næringsoppgave

Leder av siidaandelen og ektefelle/samboer plikter å gi korrekte opplysninger. Endringer i forutsetningene gitt i feltene 6 og 8 må meldes 
statsforvalteren.

Fylles ut av statsforvalter

Det er kontrollert at kravet til dokumentasjon er oppfylt   Ja        Nei

Leder av siidaandelen har hatt siidaandel og drevet med reindrift i minst de 15 siste år   Ja        Nei

Har leder av siidaandelen mottatt omstillingslønn, avviklingslønn eller innløst siidaandel og 
mottatt innløsningsbeløp etter tidligere regler i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond?   Ja        Nei

Det foreligger skriftlig erklæring fra den /de som overdrar/avvikler på at den/de ikke vil 
gjenoppta reindrift. Datert........................................   Ja        Nei

Det foreligger attestasjon fra statsforvalteren på at rein er overført   Ja        Nei

Det foreligger dokumentasjon på at rein er slaktet   Ja        Nei

Dato og underskrift Statsforvalterens stempel og underskrift


	Tøm skjema: 
	Fødselsnr: 
	 (11 siffer) til leder av siidaandel: 

	Ektefelles/samboers fødselsnr: 
	 (11 siffer): 

	Reinbeitedistrikt: 
	Siida: 
	Bankkontonr til leder av siidaandelen: 
	Ektefellessamboers navn: 
	Bankontonr til ektefellesamboer: 
	E-postadresse: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	Poststed: 
	1: Off
	2: Off
	Ja: Off
	Ja_2: Off
	Ja_3: Off
	Ja_4: Off
	Søkers navn: 
	Årstall: 
	Årstall_2: 
	Årstall_3: 
	Årstall_4: 
	Årstall_5: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_2: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_3: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_4: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_5: 
	Sykepenger fra reindrift 2713: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_2: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_3: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_4: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_5: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_2: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_3: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_4: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_5: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_2: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_3: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_4: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_5: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_2: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_3: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_4: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_5: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_2: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_3: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_4: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_5: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_2: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_3: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_4: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_5: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_2: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_3: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_4: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_5: 
	Ja_5: Off
	Årstall_9: 
	Årstall_10: 
	Årstall_11: 
	Årstall_12: 
	Årstall_13: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_6: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_7: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_8: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_9: 
	Næringsinntekt fra reindrift 274_10: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_6: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_7: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_8: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_9: 
	Sykepenger fra reindrift 2713_10: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_6: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_7: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_8: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_9: 
	Sum næringsinntekt fra Reindrift_10: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_: 
	2011Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_8: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_9: 
	Næringsinntekt fra fiske fangst og annen tilleggsnæring til reindrift 271 og 2710_10: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_6: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_7: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_8: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_9: 
	Sykepenger fra annen næring drevet som tilleggsnæring til reindrift 2713_10: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_6: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_7: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_8: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_9: 
	Lønn overgangsstønad etterlatte og AFP pensjon 211 221 og 222_10: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_6: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_7: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_8: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_9: 
	Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 211 og 218_10: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_6: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_7: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_8: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_9: 
	Siidsaandelsinnehavers samlede inntekt_10: 
	Ja_6: Off
	Antall vedlegg: 
	Det er tidligere sendt forhåndssøknad: Off
	Sted og dato: 
	Sted og dato_2: 
	Ja_7: Off
	Ja_8: Off
	Ja_9: Off
	Ja_10: Off
	Datert: 
	Ja_11: Off
	Ja_12: Off


