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ORIENTERING OM MIDLERTIDIG UFØREPENSJON OG 

UFØREPENSJON FRA SANDEFJORD KOMMUNALE 
PENSJONSKASSE 

Innledning 
Denne orienteringen gir en oversikt over de viktigste reglene knyttet til midlertidig 
uførepensjon og uførepensjon fra Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP). Ta kontakt 
med oss for mer informasjon eller les de fulle reglene i Hovedtariffavtalens vedlegg 5, 
kapittel 8. 

Hvem kan få uførepensjon? 
Uførepensjon fra SkP kan ytes til medlem som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller 
skade, og som følge av dette helt eller delvis får redusert sin lønn midlertidig eller varig.  
Dersom du søker uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer fra SkP, er det et krav 
om at du også søker om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. Man kan 
søke om usamordnet uførepensjon fra SkP. Søknaden blir da behandlet av 
pensjonskassens styre. SkP innvilger ikke uførepensjon med lavere grad enn 20 %. 

Karensregler 
Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til uførepensjon fra SkP. Uførepensjon ytes ikke hvis 
uførheten skyldes sykdom eller lyte som du led av og må antas å ha kjent til ved innmelding 
i SkP og som medfører arbeidsuførhet innen 2 år etter at du tiltrådde stillingen. Disse 
karensreglene gjelder også ved forhøyelse av deltidsstilling. 

Når starter uførepensjonen? 
Pensjonen blir utbetalt fra det tidspunkt sykelønnen opphører, eventuelt når retten til 
sykepenger fra folketrygden opphører dersom dette skjer på et senere tidspunkt. 
Arbeidsuførheten må derfor normalt ha vart i minst 1 år for å gi rett til uførepensjon.  

Hvor mye utgjør uførepensjonen? 
Uførepensjonen fra SkP blir beregnet som en netto pensjon i tillegg til uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Beregningen er basert på 

• Lønnen din 
• Medlemstiden din 
• Uføregraden din 
• Eventuelle barn under 18 år 

Medlemskap i andre pensjonskasser 
Medlemskap i Statens Pensjonskasse eller annen offentlig pensjonskasse vil bli hensyntatt 
ved beregning av pensjonen. Du må derfor oppgi på søknadsskjemaet eventuelle 
medlemskap i andre pensjonskasser. 

For deg som ønsker å jobbe i kombinasjon med uføretrygd 
Det skal være enkelt å kombinere arbeidsinntekt med uførepensjon fra SkP og uføregraden 
din vil ikke påvirkes av at du har inntekt ved siden av pensjon. Dersom du tjener mer enn en 
inntektsgrense, vil imidlertid pensjonen din bli redusert med en andel av den overskytende 
inntekten.  



Dersom du har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon skal det foretas et etteroppgjør. 
Dersom etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen og dermed har fått for 
mye i pensjon, vil SkP kreve beløpet tilbakebetalt eller gjøre trekk i fremtidige 
pensjonsutbetalinger. Etteroppgjøret vil skje i forbindelse med det årlige skatteoppgjøret. 

Det er din plikt å underrette SkP om endringer i helsetilstanden eller arbeidsinntekten. 

Skatt 
Uførepensjon beskattes som lønn. Har du spørsmål om skatt, ta kontakt med Skatteetaten. 
SkP henter skattekort elektronisk fra Skatteetaten. 

Hvordan søker du? 
Send inn vedlagte søknad med vedlegg til: 
 
 

Sandefjord kommunale Pensjonskasse 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
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SØKNAD OM UFØREPENSJON 

 
Les ”Orientering om uførepensjon fra SkP” før du fyller ut skjemaet. Dersom søknaden ikke er  

fullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon, blir søknaden sendt i retur. 
 

1. Personalia 
Etternavn, fornavn Fødselsnummer(11 siffer) 

Adresse Postnummer Poststed 

E-postadresse Telefon privat 

Sivilstand 
 Ugift Samboer  Gift Skilt Enke/enkemann Partnerskap 

Ektefelles etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Barn under 18 år Fødselsnummer (11 siffer) 

Barn under 18 år Fødselsnummer (11 siffer) 

Barn under 18 år Fødselsnummer (11 siffer) 

 
2. Tjenesteforhold og andre pensjonsordninger 

Arbeidssted og telefonnummer 

Har du hatt permisjon uten lønn fra din stilling de siste 5 år? 
Ja Nei 

Hvis ja, oppgi tidsrom og grad 
 

Har du vært medlem av andre tjenestepensjonsordninger? 
Ja Nei 

Hvis ja, oppgi navnet på ordningen(e) 
 

 
3. Brutto arbeidsinntekt før og etter uførhet 

Inntekt i offentlig sektor da du ble sykmeldt 
 kr 

Inntekt i offentlig sektor etter pensjonering 
 kr 

Annen arbeidsinntekt (privat sektor/næring 
/utland) da du ble sykmeldt kr 

Annen arbeidsinntekt (privat sektor/næring 
/utland) etter pensjonering kr 

Navn på eventuelle arbeidsgivere utenfor offentlig sektor 

 
4. Ytelser fra NAV 

Mottar du ytelser fra NAV? 
   Ja, arbeidsavklaringspenger  Ja, uføretrygd  Nei 
Hvis nei, har du søkt om ytelser fra NAV? 
   Ja, arbeidsavklaringspenger  Ja, uføretrygd  Nei 

Hvis ja, oppgi søknadsdato 
 

 

 



 
5. Egenerklæring om uførheten 

Forklar kort om årsaken til arbeidsuførheten/diagnose Ulykke? Ja Nei 
 

Hvordan begrenser sykdommen deg i arbeidssituasjonen? 

Når merket du først sykdommen/inntraff denne ulykken? 

Når oppsøkte du lege første gang for denne uførheten? 

Når ble du sykmeldt? 
 

Hva er din maksdato for sykepenger? 
 

Har du vært sykmeldt for samme sykdom tidligere? Hvis ja, oppgi når   
 Ja Nei 

Er du i stand til, eller vil du bli i stand til å få annet arbeid?  Hvis ja, når kan dette skje?  
Ja Nei Vet ikke 

Har du hatt tidligere arbeidsuførhet/sykemeldinger de 10 siste år? Hvis ja, spesifiser under "Andre opplysninger” 
  Ja  Nei 

Behandlende leges navn og adresse 
 

Andre opplysninger 

 
6. Underskrift 

Jeg erklærer at jeg er kjent med mine rettigheter og plikter jfr. mottatte orientering om uførepensjon. Jeg er også kjent med 
at all informasjon som er gitt i søknaden vil bli brukt for å kunne behandle søknaden. Jeg erklærer at spørsmålene er besvart 
etter beste evne, og er inneforstått med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre endring eller stopp av 
pensjonen, og innkreving av for mye utbetalt pensjon. 

Jeg samtykker i at SkP kan innhente relevante opplysninger hos den/de arbeidsgivere, leger, tjenestepensjonsordninger som 
jeg har oppgitt i søknaden, for å vurdere min søknad om uførepensjon. Jeg er også inneforstått med at SkP er underlagt 
samordningsloven, og derfor kan innhente nødvendige samordningsopplysninger hos NAV. 

Sted og dato Underskrift 

Vedlegg: 
 Fødselsattest for barna (ved krav om barnetillegg) 
 Kopi av vedtak fra NAV 
 Kopi av lønnslipper (privat, næring, utland) 

Kontonummer for pensjonsutbetaling 
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ARBEIDSGIVERERKLÆRING 
 

Manglende utfylt skjema blir sendt i retur. 
 

Personalia 
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

 

Stillingsbetegnelse Stillingskode 
 

Ansatt dato 
 

 
Stillingsreduksjon 

Dato da sykepenger / lønn opphører (maksdato) 

Stillingsprosent før sykmeldingstidspunktet Årslønn i 100% stilling før sykmeldingstidspunktet 

Stillingsprosent etter maksdato Årslønn i 100% stilling etter maksdato 

 
Permisjoner 

Har arbeidstageren hatt helt eller delvis permisjon fra stillingen sin de siste 5 år? Hvis ja, oppgi perioder 
 
Ja Nei  
 

 
Annet 

Er det vurdert / vil det bli vurdert tilrettelegging for den ansatte? Foreligger det en induviduell tiltaksplan? Kopi vedlegges. 
 
 
 
 
Andre opplysninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgiver 

Arbeidsgiver / avdeling 
 
 

Telefon 
 
 

Dato 
 
 

Arbeidsgivers stempel og underskrift 
 
 

 
 
 
 


