Søknad om alderspensjon
1. Generelle opplysninger
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

E-postadresse

Sivilstand
Ugift

Gift

Separert

Sted

Enke/Enkemann

Skilt

Partner (Registrert partner)

Ektefelles/partners/samboers etternavn, fornavn
Pensjon fra dato?

Fødselsnummer

Skal du slutte helt som yrkesaktiv?
Ja

Hvis Nei, oppgi fremtidig
deltidsprosent?

Nei

%
Forsørger du barn under 18 år?
Ja

Hvis Ja, barnets etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Nei
Fødselsnummer

Har du søkt folketrygden om alderspensjon?
Ja

Nei

Har du ytelser fra andre pensjons- eller trygdeordninger?

Hvis ja, oppgi hvilken ordning

Ja
Nei
Har du vært medlem i annen offentlig pensjonsordning?

Hvis Ja, oppgi navnet på pensjonskassen

Ja

Nei

2. Søkers underskrift
Dato

Søkerens underskrift

Bankkonto for pensjon

3. Fylles ut av arbeidsgiver
Arbeidsgivers navn

Sektor

Stillingsbetegnelse

Stillingskode

Skal søkeren fortsette i sin stilling på deltid?

Lønn (i 100 % stilling)

Nei

Dato

Arbeidsgivers stempel og underskrift

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

Pensjonsgivende tillegg pr. år

Hvis Ja, oppgi fremtidig
deltidsprosent

Ja
Ansatt dato

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefonnummer

Arbeidsgivernummer

Samlet årlig lønn

Lønn til og med (dato)

%
Stillingens aldersgrense

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

ORIENTERING OM ALDERSPENSJON
NÅR KAN DU GÅ AV MED ALDERSPENSJON FRA KKP
Er du medlem i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) og har stilling med særaldersgrense 65 eller 60 år,
kan du fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense hvis du har så lang medlemstid at summen av
alder og medlemstid er minst 85 år. Fyller du ikke 85-årskravet, kan du fratre med alderspensjon ved nådd
særaldersgrense. Er du medlem og har aldersgrense 70 år, kan du fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Da
må du i tilfelle også ta ut alderspensjon fra folketrygden.

NÅR UTBETALES PENSJONEN FRA
Alderspensjonen utbetales fra den dagen lønnen opphører, likevel tidligst fra den første i måneden etter at retten
til pensjon inntrer. Har du f.eks. rett til å fratre ved nådd særaldersgrense 65 år, bør du fortsette i stillingen frem til
månedsskiftet. Utbetaling av pensjonen starter den første i måneden etter at du fyller 65 år.

HVOR STOR BLIR PENSJONEN
Brutto alderspensjonen fra KKP før samordning og levealdersjustering utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget ditt.
Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra den lønn du har ved fratreden. For å få full pensjon må du ha en samlet
medlemstid på minst 30 år. Ved deltid og kortere medlemstid blir det en forholdsmessig avkortning i pensjonen.
Dersom du forsørger barn under 18 år, får du barnetillegg med 10 % av alderspensjonen for hvert barn.
Alderspensjon fra KKP skal samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som f.eks. folketrygd. Den som
ikke mottar pensjon fra folketrygden eller andre pensjonsytelser, får hele pensjonen utbetalt fra KKP. Ved fylte 67
år må du søke om alderspensjon fra folketrygden.

MEDLEMSTID I ANDRE PENSJONSORDNINGER
Hvis du tidligere har vært medlem av KLP, Statens pensjonskasse eller en annen kommunal/fylkeskommunal
pensjonsordning, vil denne medlemstiden bli lagt til tiden i KKP ved beregning av pensjonen. Hele pensjonen vil
bli utbetalt fra KKP. En overføringsavtale mellom KKP og disse pensjonsordningene gjør dette mulig. På grunn av
denne overføringsavtalen er det viktig at det blir oppgitt på søknaden dersom en har vært medlem i andre
pensjonsordninger.

KOMBINASJON AV PENSJON OG ARBEIDSINNTEKT
Gradvis nedtrapping
Hvis du og din arbeidsgiver er enige om det, kan du trappe ned yrkesaktiviteten og søke om delvis pensjon.
Alderspensjon og arbeidsinntekt
Hvis du har alderspensjon fra KKP vil inntekt fra privat sektor ikke påvirke din pensjon. Mottar du inntekt fra
offentlig sektor, kan pensjonen bli redusert eller falle bort. Dersom du blir innmeldt i KKP eller andre offentlige
pensjonsordninger skal pensjonen reduseres. Alderspensjonister kan imidlertid engasjeres til å utføre arbeid på
det som er kalt pensjonistavlønning. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen
uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Din arbeidsgiver vil evt. besvare ytterligere spørsmål om
pensjonistavlønning.

HVORDAN SØKE OM PENSJON
Søknadsskjemaet fylles ut av arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver, og sendes KKP. Søknaden sendes til
KKP 3 måneder før uttak av pensjon. Husk å oppgi bankkontonummeret som pensjonen ønskes utbetalt til. Er
ikke bankkontonummer oppgitt, vil KKP bruke bankkontonummer som da du var i arbeid. Skattetrekk innhentes
elektronisk fra skatteetaten. Pensjonister har som hovedregel lavere skatt enn yrkesaktive, og kan endre
skattetrekket hos skatteetaten. Ta gjerne kontakt med KKP dersom du trenger hjelp til utfylling av søknaden.

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

