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ORIENTERING OM ETTERLATTEPENSJON  

 

Innledning 
Etterlattepensjon omfatter ektefellepensjon og barnepensjon. Denne orienteringen gir 
oversikt over de viktigste reglene for etterlattepensjon.  

Hvem kan ha rett til ektefellepensjon? 
Gjenlevende ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon, dersom avdøde 
var medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP). Etterlatt samboer har ikke rett 
til pensjon. Fraskilt ektefelle kan ha rett hvis man var gift i minimum 10 år. 

Hvor mye utgjør ektefellepensjonen? 
Ektefellepensjonen beregnes etter ulike prinsipper. Regelverket er komplisert. Ta kontakt 
med oss hvis du vil vite hvilket beregningsprinsipp som gjelder for deg. 

A - Netto ektefellepensjon 
Dersom gjenlevende er født etter 30.06.1950, skal pensjonen normalt utbetales med 9 % av 
avdødes pensjonsgrunnlag, uavhengig av etterlattes inntekt og pensjon. 

B - Ervervsprøvet ektefellepensjon 
Gjenlevende etter medlemmer som ble innmeldt i offentlig pensjonsordning første gang 
mellom 1.1.1979 og 30.06.2000, vil kunne ha rett til erververvsprøvet ektefellepensjon. Full 
årlig pensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag og reduseres i forhold til 
gjenlevendes egen 

 inntekt  

 alders- og uførepensjon fra annen offentlig pensjonsordning 

 pensjon fra folketrygden 

C - Ikke ervervsprøvet ektefellepensjon 
Unntak fra regelen om inntektsprøving kan gjelde for etterlatte etter medlemmer som ble 
innmeldt i pensjonsordningen før 1.1.1979. Avdød kvinnelig medlem må ha hatt medlemstid 
etter 1.1.94. Ekteskapet må være inngått før 1.1.2010. Det skal foretas samordning med 
eventuell pensjon fra folketrygden. 

Begrensninger i retten til ektefellepensjon 
Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen 1 år etter innmelding i 
pensjonordningen eller etter at ekteskapet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom som 
som en av ektefellene må antas å ha kjent til ved innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen. 

Hvor lenge varer ektefellepensjonen? 
Ektefellepensjonen er i utgangspunktet livsvarig. Den opphører imidlertid hvis den etterlatte 
inngår nytt ekteskap / partnerskap. Hvis det nye ekteskapet / partnerskapet oppløses vil 
pensjonen etter søknad igjen komme til utbetaling. 
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Hvem kan ha rett til barnepensjon? 
Barnepensjon utbetales til barn under 20 år. Pensjonskassen kan også tilstå barnepensjon 
til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget. Barnepensjon utbetales med 15 % av 
medlemmets pensjonsgrunnlag, uavhengig av barnets egne inntekter og eventuell pensjon 
fra folketrygden.  

Har du spørsmål? 
 For spørsmål om ytelsene i folketrygden kan du kontakte NAV  

 For spørsmål om skatt på pensjonen din eller endring av det elektroniske skattekortet ditt 
må du kontakte Skatteetaten 

 For andre spørsmål kan du kontakte oss i pensjonskassen 
- på epost pensjon@sandefjord.kommune.no 
- på telefon 33 41 97 53 eller 33 41 97 55 
- ved å besøke oss på Rådhuset i Stokke 

Hvordan søker du? 
Send inn vedlagte søknad med vedlegg til  

Sandefjord kommunale Pensjonskasse 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
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