
Post- og besøksadresse Hjemmeside Telefon 
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand 

E-postadresse
post.pens@kristiansand.kommune.no www.kkpensjon.no 38 07 50 00 

Søknad om etterlattepensjon 

Opplysninger om avdøde 

Opplysninger om søkeren 
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Telefonnummer  E-postadresse

Bokommune Vigselsdato 

Dersom du var skilt fra avdød, 
kryss av 

Skilsmissedato Har du etter skilsmissen inngått nytt ekteskap / partnerskap? 
  Ja            Nei 

Mottar du pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordninger?  

 Ja                Nei 

Dersom Ja, oppgi hvilke(n) 

Mottar du pensjon fra folketrygden? 

 Ja                Nei 

Har du søkt folketrygden om pensjon?   

 Ja            Nei 
Har du lønnsinntekt (pensjon  unntatt)? 

 Ja                Nei 

Hvis ja, oppgi lønn pr mnd. før skatt 

Kr 
Har du annen inntekt (pensjonsutbetalingen er unntatt)? 

 Ja                Nei 

Hvis ja, oppgi lønn pr mnd. før skatt 

Kr 
Bilag som vedlegges for at søknaden skal bli behandlet 

  Skifteattest 

  Skilsmissebevilgning (kun ved fraskilt ektefelle) 

  Vigselsattest 

Dato Søkerens underskrift Bankkonto for pensjon 

Avdødes etternavn, fornavn Dødsdato Fødselsnummer (11 siffer) 

Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?   
  Ja  Nei 

Dersom Ja, oppgi hvilke(n) 

 

  

 

 

 



Post- og besøksadresse Hjemmeside Telefon 
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand 

E-postadresse
post@kkpensjon.no www.kkpensjon.no 38 07 50 00 

Opplysninger om avdødes barn under 20 år 
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Barnets underskrift dersom barnet er over 18 år Bankkontonummer (11 siffer) 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Barnets underskrift dersom barnet er over 18 år Bankkontonummer (11 siffer) 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Barnets underskrift dersom barnet er over 18 år Bankkontonummer (11 siffer) 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Barnets underskrift dersom barnet er over 18 år Bankkontonummer (11 siffer) 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer Sted 

Barnets underskrift dersom barnet er over 18 år Bankkontonummer (11 siffer) 

Dersom umyndige 
Når verge er oppnevnt må det innsendes erklæring fra overformynderiet om hvem som er oppnevnt som verge, og til hvem 
pensjonen skal utbetales. For barnepensjoner er dette aktuelt når begge foreldre er døde, eller når gjenlevende mor / far ikke 
har foreldreansvar. 

Er verge oppnevnt?     Ja   Nei      Hvis Ja, erklæringen er  Vedlagt  Ettersendes 



 

Post- og besøksadresse E-postadresse Hjemmeside Telefon 
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand post.pensjon@kristiansand.kommune.no  www.kkpensjon.no 38 07 50 00 

 

Orientering om etterlattepensjon 
 
Rett til ektefellepensjon har gjenlevende ektefelle eller registrert partner etter medlemmer i pensjonskassen. 
Fraskilt ektefelle kan også ha rett på etterlattepensjon. Samboere har ingen etterlatterettigheter i 
pensjonsordningen.  
  
Hvilken form for ektefellepensjon du har krav på, avhenger når avdøde ble meldt inn i pensjonsordningen, og 
dødstidspunktet.  
 
Alle som søker etterlattepensjon fra pensjonskassen er pålagt å søke etterlattepensjon fra folketrygden. 
 
Netto ektefellepensjon  
Fra 01.01.2001 ble det innført nye regler for beregning av ektefellepensjon. Dersom medlemmet dør etter denne 
dato og gjenlevende ektefelle er født etter 30.06.1950 skal ektefellepensjon utgjøre 9 % av pensjonsgrunnlaget til 
avdøde. Det skal ikke gjøres fradrag for pensjon fra folketrygden. Ektefellepensjonen skal heller ikke reduseres 
på grunn av egen inntekt eller egen pensjon. 
  
Unntak fra denne bestemmelsen gjelder for enker etter medlemmer som var innmeldt i pensjonsordningen første 
gang før 01.01.1979.  
  
Erversprøvet ektefellepensjon  
Alle enkemenn, og enker etter avdød ektefelle som ble medlem av offentlig pensjonsordning første gang etter 
01.01.1979, vil kunne ha rett til denne type ektefellepensjon, med mindre du har rett til netto ektefellepensjon. Full 
pensjon utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Ektefellepensjon er ervervsprøvet mot inntekt og/eller 
egen alders-/ uførepensjon fra pensjonskassen eller andre offentlige pensjonsordninger.  
  
Ektefellepensjon som ikke er ervervsprøvet  
Enker og enkemenn etter avdød ektefelle som ble innmeldt i pensjonskassen før 01.01.1979 kan ha rett på 
ektefellepensjon som helt eller delvis ikke er ervervsprøvet. Gjenlevende ektefelle som har rett til beregning etter 
denne regelen får hel eller delvis ektefellepensjon som utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til avdøde (dvs. 
ingen behovsprøving i forhold til egenpensjon og arbeidsinntekt). Det skal imidlertid foretas samordning med 
eventuell pensjon fra folketrygden.  
  
Begrensning i retten til etterlattepensjon  
Ektefellepensjon ytes ikke til etterlatte dersom medlemmet dør innen ett år etter ansettelsen eller etter at 
ekteskapet ble inngått. Ved et slikt tilfelle er det en forutsetning at dødsfallet skyldes en sykdom som den ansatte 
led av ved ansettelsen eller vigselen, og som det må antas at en av ektefellene kjente til. 
  
Løpende ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap. Pensjonen begynner å 
løpe igjen dersom det nye ekteskapet oppløses ved død eller skilsmisse. 
  
Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, reduseres ektefellepensjonen til så mange trettiende deler av 
full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.  
  
Fraskilt ektefelle/partner  
Fraskilt ektefelle/partner har rett til ektefellepensjon etter den til enhver tid gjeldende ekteskapslovgivning. Loven 
beskriver hvorledes pensjonen eventuelt skal deles mellom gjenlevende og fraskilte ektefelle.  
 
Etter gjeldende bestemmelser må ekteskapet ha vart i minst 10 år og den fraskilte være fylt 45 år ved 
skilsmissen. Videre er retten betinget av at avdøde ved skilsmissen var eller hadde vært medlem av 
tjenestepensjonsordningen. Fraskilte må heller ikke ha fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen. 
Dersom fraskilte har inngått nytt ekteskap, vil eventuelle pensjonsrettigheter opphøre. Dette gjelder selv om det 
nye ekteskapet ikke består lenger.  
 
Barnepensjon  
Barnepensjon utbetales når medlemmet/pensjonisten etterlater seg barn under 20 år. Fra 1. januar 2001 ble det 
innført helt nye nettoregler for beregning av barnepensjon. Fra denne datoen skal barnepensjonen utbetales med 
15 % av medlemmets pensjonsgrunnlag, uavhengig av barnets egne inntekter og eventuell pensjon fra 
folketrygden. 
  
Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, reduseres barnepensjonen til så mange trettideler av full 
pensjon som avdøde hadde tjenesteår.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19910704-047.html&emne=ekteskapslov
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