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Søknad om uførepensjon / midlertidig uførepensjon 

1. Personalia

2. Tjenesteforhold
Arbeidsgiver / avdeling 

Har du vært medlem av annen pensjonsordning enn Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP)?     Ja   Nei 
Hvis ja, oppgi navnet på denne / disse 

Fra hvilket tidspunkt har du vært ansatt i offentlig stilling? 

3. Opplysninger om sykdommen / ulykken
Når ble du sykemeldt for denne uførheten? 

Har du vært sykemeldt for samme sykdom tidligere?              Ja          Nei              

Begrenser sykdommen deg i arbeidssituasjonen?  Ja    Nei 

Ble du ufør som følge av en ulykke som skjedde mens du var på jobb?       Ja                Nei 

Når merket du først sykdommen/når skjedde ulykken? 

Når oppsøkte du lege første gang på grunn av sykdommen eller ulykken? 

Oppgi navn på behandlende lege, spesialist, sykehus 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer 

Adresse Postnummer      Sted 

Telefonnummer E-postadresse

Sivilstand 
Ugift               Gift       Samboer              Enke/Enkemann Skilt Partnerskap

Barn (under 18 år) Fødselsnummer 

Barn (under 18 år) Fødselsnummer 

Barn (under 18 år) Fødselsnummer 

Barn (under 18 år) Fødselsnummer 
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4. Vurdering av uførheten
Har du helt eller delvis redusert inntektsevne?          Helt                      Delvis          

Hvor stor del av inntektsevnen er tapt? Oppgi uføregrad i prosent: 

Tror du uførheten din kan bli varig?    Ja Ja         Nei Vet ikke 

Vil du kunne øke inntektsevnen din?    Ja Ja                Nei Vet ikke 

Hvis ja på forrige spørsmål,  
når forventer du å kunne øke inntekstevnen?  Innen 6 måneder               Innen 1 år           Om mer enn 1 år 

5. Inntekt
Hva er din brutto inntekt pr. år da du ble sykemeldt? (regn om månedsbeløp til årsinntekt) 
KKP må ha opplysninger om all inntekt, det vi si arbeidsinntekt fra offentlig og eventuell privat stilling, samt 
næringsinntekt.  

Brutto arbeidsinntekt pr år fra offentlig stilling:     Kr  

Brutto arbeidsinntekt pr år fra privat stilling:          Kr 

Brutto næringsinntekt pr år:      Kr 

Skal du ha arbeidsinntekt eller næringsinntekt etter uttak av uførepensjon? 
Arbeidsinntekt gjelder fra både offentlig og eventuell privat stilling.            Ja    Nei 

Hvis ja, oppgi brutto inntekt pr år: (regn om månedsbeløp til årsinntekt) 

Brutto arbeidsinntekt pr år fra offentlig stilling:     Kr 

Brutto arbeidsinntekt pr år fra privat stilling:          Kr 

Brutto næringsinntekt pr år:         Kr 

Du skal kun oppgi inntekt som du har hatt før du ble ufør og som du skal beholde etter uttak av pensjon. Inntekten skal 
oppgis som brutto årsbeløp. Arbeidsinntekt eller næringsinntekt som skriver seg fra en avsluttet aktivitet skal ikke oppgis. 
Du må kunne legge frem dokumentasjon dersom Kristiansand kommunale pensjonskasse ber om det. 

6. Folketrygden
Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer fra KKP, er det et krav at du også søker om
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. KKP innvilger ikke uførepensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.
Hvis søknaden gjelder uføregrad lavere enn 50 %, og du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra
folketrygden må du søke folketrygden.
Har du søkt eller mottar ytelser fra folketrygden?       Ja, arbeidsavklaringspenger           Ja, uføretrygd              

 Nei, jeg har ikke rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden           

7. Tilleggsopplysninger
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8. Søkers underskrift
Jeg erklærer at opplysningene som er gitt, er riktige og fullstendige. Jeg samtykker i at KKP kan innhente ytterligere 
opplysninger hos leger eller annen pensjonsordning/trygd for å vurdere søknaden om uførepensjon.  
Dato Søkerens underskrift Bankkonto for pensjon 

9. Fylles ut av arbeidsgiver
Søkers etternavn, fornavn Fødselsnummer 

Stillingsbetegnelse Stillingskode Aldersgrense Ansatt dato 

Stillingsstørrelse 
(samlet) 

Årslønn i 100 % stilling  
(ved maks sykepengedato) 

Pensjonsgivende tillegg pr år 
(ved maks sykepengedato) 

Samlet lønn pr år (ved maks 
sykepengedato) 

Dato for siste lønnsopprykk Sykepenger utbetales til og 
med (dato) 

Fremtidig arbeidsinntekt 
(etter maks sykepengedato) 

Fremtidig pensjonsgivende 
tillegg pr år (etter maks 
sykepengedato) 

Har arbeidstaker hatt helt eller delvis permisjon fra sin stilling de siste 5 årene? Ja              Nei 
Dersom ja, oppgi periodene: 

Arbeidssted Telefon arbeidsgiver 

Sted og dato Arbeidsgivers stempel og underskrift 

Manglende utfylt skjema vil bli returnert
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ORIENTERING OM UFØREPENSJON FRA 
KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE 

Uførepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) ytes normalt til medlem som har redusert 
inntektsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte i en slik grad at du må redusere eller slutte i stillingen din og 
heller ikke kan skaffe deg annet arbeid. Du kan ha rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. 

Les mer om vilkårene for rett til uførepensjon på www.kkpensjon.no eller i hovedtariffavtalen vedlegg 5 kap 8. 

Ved 1. gangs søknad om uførepensjon trenger KKP søknad som fylles ut av arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved 
endring eller fornyelse av vedtak trenger KKP søknad om forhøyet uførepensjon.  

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer fra Kristiansand kommunale 
pensjonskasse, er det et krav om at du også søker om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra 
folketrygden. Det gis ikke uførepensjon ved lavere uføregrad enn 20 %. Hvis søknad om 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV blir avslått vil medlemmet heller ikke ha rett til uførepensjon 
fra KKP. Hvis avslaget skyldes for lav grad av uførhet (mindre enn 50 %), kan medlemmet likevel søke om 
uførepensjon fra KKP. KKP må da innhente en utfyllende legeerklæring og egenerklæring for å kunne vurdere 
søknaden. I tillegg skal søkere av slike ytelser som en hovedregel i regi av kommunens bedriftslege, ha vært 
gjennom en helsemessig vurdering med tanke på annen eller ytterligere arbeidsutprøving (kfr. HTA vedlegg 5 
§§ 8-4 og 8-5). Skjema kan fås ved henvendelse på pensjonskassens kontor, Rådhusgata 26, eller ved å ringe
pensjonskassen på 38 07 50 00.

Inntekt 
KKP legger til grunn inntektsopplysningene du har oppgitt på søknadskjema. Du skal kun oppgi inntekt som du har 
hatt før du ble ufør og som du skal beholde etter uttak av pensjon. Husk å oppgi både næringsinntekt og 
arbeidsinntekt fra offentlig og evt privat stilling. Det er din plikt å melde fra til KKP om senere endringer i 
næringsinntekt og arbeidsinntekt. 

KKP kontrollerer opplysningene mot det årlige skatteoppgjøret. Hvis inntekten ikke stemmer overens med 
skatteoppgjøret, og du har fått for mye utbetalt i uførepensjon, vil du få et krav om å betale tilbake. Har du 
fått for lite utbetalt, får du etterbetalt uførepensjon. 

KARENSREGLER 
Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til pensjon fra KKP. Retten til midlertidig uførepensjon og uførepensjon 
inntrer ikke når inntektsevnen blir nedsatt innen to år etter at medlemmet tiltrådte stillingen, og nedsettelsen 
skyldes en sykdom eller et lyte som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tiltredelsen, og som det 
må antas at han eller hun da kjente til. Det samme gjelder dersom et medlem som har deltidsstilling, får økt 
stillingsprosenten. Det kan likevel gis hel eller delvis pensjon når særlige grunner taler for det. 

MEDLEMSKAP I ANDRE PENSJONSKASSER 
Hvis du tidligere har vært medlem av Statens Pensjonskasse, KLP eller kommunal/fylkeskommunal 
pensjonskasse, vil denne medlemstiden som følge av en overføringsavtale mellom KKP og disse 
pensjonskassene bli lagt til tiden i KKP ved beregning av pensjonen. Du må oppgi på søknadsskjemaet 
eventuelle medlemskap i andre pensjonskasser. 

SKATT 
KKP innhenter skattekort elektronisk fra skatteetaten. 

http://www.kkpensjon.no/
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