
 

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

 

Søknad om oppsatt uførepensjon                                
            
1. Personalia 

 
2. Medlemskap i andre tjenestepensjonsordninger 
Har du vært medlem av andre offentlige pensjonsordninger?            Ja                    Nei 

Hvis ja, fyll ut navn på ordningene og tidsrom du var medlem 
 
____________________________________________________   Tidsrom (årstall):   _______________________________ 
 
____________________________________________________   Tidsrom (årstall):   _______________________________ 
 
____________________________________________________   Tidsrom (årstall):   _______________________________ 
 
____________________________________________________   Tidsrom (årstall):   _______________________________ 
 

 
3. Hvis du søker om oppsatt uførepensjon tilbake i tid 
Hvorfor har du ikke søkt om oppsatt uførepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse tidligere? 
 
 
 

 
4. Ytelser fra folketrygden 
Får du, eller har du fått, uførepensjon eller uføretrygd fra folketrygden?     Ja               Nei 
 
Hvis ja, fra hvilket tidspunkt er du tilstått uførepensjon eller uføretrygd fra folketrygden? 
 
 

  

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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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 pensjon? 
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. Søkers underskrift
Jeg erklærer at opplysningene som er gitt, er riktige og fullstendige. Jeg samtykker i at KKP kan innhente ytterligere 
opplysninger fra annen offentlig tjenestepensjonsordning og ytelser fra folketrygden for å vurdere søknaden om oppsatt 
uførepensjon. 
Dato Søkerens underskrift Bankkonto for pensjon 

Rett til oppsatt uførepensjon 
Du kan ha rett til oppsatt uførepensjon dersom du har en samlet medlemstid i KKP og eventuelle andre 
offentlige pensjonsordninger, f.eks. Statens Pensjonskasse eller KLP, på minst 3 år. Oppsatt uførepensjon 
utbetales i tilfelle når du er innvilget uføretrygd fra folketrygden. Oppsatt uførepensjon utbetales ikke dersom 
du har utbetalt arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Uførepensjonen gis fra samme tidspunkt og med 
samme uføregrad som ytelsen fra folketrygden.  

Les mer om vilkårene for rett til oppsatt uførepensjon på https://www.kkpensjon.no eller i Sentral Generell 
Særavtale (SGS 2020), kapittel 4, § 31.   

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. Ta gjerne kontakt med KKP dersom du trenger hjelp til utfylling av søknaden. 

Personopplysninger  
KKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir 
innhentet, og pensjonsopplysningene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra 
Folkeregisteret. Ved medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og fødselsnummer utlevert, og 
opplysninger om lønn og tjenestetid innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir 
samtykke til innhenting av ytterligere informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene 
og til å kreve disse rettet, hvis det er feil. Vi viser til utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du 
finner på vår hjemmeside: https://www.kkpensjon.no 

https://www.kkpensjon.no/
https://www.kkpensjon.no/
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