Søknad om oppsatt alderspensjon
1. Opplysninger om søkeren
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

Sted

E-postadresse

Bokommune

Har du søkt pensjon fra folketrygden?

Mottar du pensjon fra folketrygden?

Ja
Nei
Har du ytelser fra andre pensjons- eller trygdeordninger?

Hvis ja, oppgi hvilken ordning

Ja

Nei

Ja

Nei

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

2. Dersom du forsørger barn under 18 år, oppgi navn og fødselsnummer
Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

3. Søkers underskrift
Dato

Søkerens underskrift

Post- og besøksadresse
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Bankkonto for pensjon

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

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

OPPSATT PENSJON

Har du tidligere vært medlem i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP), vil du ha rett til oppsatt (fremtidig)
alderspensjon dersom du fyller minstekravet for medlemstid. Du kan da også ha rett til en oppsatt uførepensjon.

ORIENTERING TIL DEG SOM VAR MEDLEM I KRISTIANSAND KOMMUNALE
PENSJONSKASSE
RETT TIL OPPSATT ALDERSPENSJON

Du kan ha rett til oppsatt alderspensjon dersom du har en samlet medlemstid i KKP og eventuelle andre offentlige
pensjonsordninger, f.eks. Statens Pensjonskasse, på minst 3 år.

NÅR KAN ALDERSPENSJONEN TAS UT?
Pensjonen kan tas ut når du når aldersgrensen for den stillingen du hadde ved utmelding, f.eks. ved 65 år. Var
aldersgrensen 70 år, trenger du ikke vente til nådd aldersgrense. Da kan du ta ut alderspensjonen når du tar ut
alderspensjon fra folketrygden. Utbetaler folketrygden redusert pensjon på grunn av inntekt, vil også KKP utbetale
redusert pensjon frem til nådd aldersgrense. Du kan ta ut alderspensjon fra KKP selv om du fortsatt har stilling i
privat sektor. Har du derimot stilling i offentlig sektor og er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning, f.eks.
Statens pensjonskasse eller KLP, kan du ikke ta ut pensjon før du fratrer siste stilling. Da vil siste
pensjonsordning utbetale alderspensjon på grunnlag av samlet medlemstid i de ulike pensjonsordningene.
Søknad om pensjon skal i så fall kun sendes siste pensjonsordning.
HVORDAN BEREGNES ALDERSPENSJONEN?

Alderspensjonen er i utgangspunktet 66 % av pensjonsgrunnlaget du hadde ved utmelding. Hvis du i
medlemsperioden hadde varierende stillingsprosenter, blir pensjonsgrunnlaget regnet ut etter en gjennomsnittlig
stillingsprosent. Pensjonsgrunnlaget blir regulert i takt med økningen av folketrygdens grunnbeløp.
For oppsatte pensjoner gjelder egne regler for hva som regnes som full medlemstid. Full medlemstid ved ordinær
pensjon er 30 år, men for oppsatt pensjon regnes som full medlemstid den tid en kunne fått ved å fortsette i
stillingen frem til aldersgrensen, minimum 30 år og maksimum 40 år.
Dersom du forsørger barn under 18 år, får du barnetillegg med 10 % av alderspensjonen for hvert barn.

SAMORDNING

Alderspensjonen skal samordnes med de ytelser som du får fra folketrygden og eventuelt fra andre
samordningspliktige ytelser.

UTFYLLING AV SØKNADEN

Søknaden må alltid være korrekt utfylt. Husk å oppgi bankkontonummeret som pensjonen ønskes utbetalt til.
Pensjonen kan ikke utbetales før KKP har fått oppgitt kontonummer. Skattetrekk innhentes elektronisk fra
skatteetaten.

Post- og besøksadresse
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

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

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

