SANDEFJORD KOMMUNALE
PENSJONSKASSE

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.

Postadr.:
Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefonnr.:
Sentralbord
33 41 60 00
Pensjonskassen 33 41 97 50

Besøksadr.:
Stokke rådhus
Nygaards Allé 1, Stokke

E-post:
pensjon@sandefjord.kommune.no

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?

Gå inn på www.sandefjordpensjon.no og logg inn i medlemsportalen. Søknad om
uførepensjon fylles ut og sendes inn digitalt.
Ta kontakt med oss på telefon 33 41 97 50 eller e-post pensjon@sandefjord.kommune.no
dersom du har spørsmål til utfyllingen av søknadsskjemaet.

