
 

SANDEFJORD KOMMUNALE 

PENSJONSKASSE   
POSTBOKS 2025, 3202 SANDEFJORD 
TELEFON 33 41 97 50  
E-POST: pensjon@sandefjord.kommune.no  

 

 

SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON 
Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon, blir søknaden sendt i retur. 

 
GENERELLE OPPLYSNINGER 

Etternavn, fornavn Fødselsnr.(11 siffer) Telefon 

Adresse Postnr. Sted 

E-postadresse Bankkto.nr. (11 siffer) 

 

Har du vært medlem av andre offentlige pensjonsordninger?        Ja Nei 

Dersom Ja, oppgi hvilke(n) 
 

 

 

 

 

DERSOM DU FORSØRGER BARN UNDER 18 ÅR, OPPGI NAVN OG FØDSELSNR. 
 

Barns etternavn, fornavn Fødselsnr. (11 siffer) 
 
 

  

  

 

 

OPPLYSNINGER OM EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER 
Navn  Fødselsnr. (11 siffer) 

 

Har ektefelle/partner/samboer en arbeidsinntekt og/eller en kapitalinntekt (renteinntekt) 

på over 2 grunnbeløp pr. år? G= kr. 96 883 pr. 01.05.18  Ja Nei   

Har ektefelle/partner/samboer en ytelse som utbetales fra folketrygden/NAV?          Ja Nei   

 

 

OPPLYSNINGER FOR BEREGNING AV AFP 
AFP søkes fra (dato) Skal du fortsette i din stilling 

på deltid 

Ja Nei 

Hvis ja, oppgi fremtidig 
 
deltidsprosent……………….% 

Søker om forsørgertillegg for 
ektefelle/partner/samboer 
Ja Nei 

Sivilstatus (sett kryss) 

Ugift Gift Separert Skilt Enke/enkemann Reg.partnerskap Samboer 

Hvis gift eller reg. partner, lever dere 

adskilt?    Ja Nei 

Har du bodd utenfor Norge etter fylte 16 år? 

Ja Nei 

Dersom Ja, oppgi land og periode 

Stasborgerskap 

Norsk Utenlandsk 

Hvis utenlandsk, hvilken nasjonalitet? 

* du kan krysse av for Ja dersom du har ektefelle/registrert partner/samboer over 60 år som du forsørger.  Kravet er da at 
ektefelle/registrert partner/samboer ikke har inntekt på over ett grunnbeløp, AFP eller pensjon fra foletrygden. 
 

            Snu arket!



     
 

 
 
 
OPPLYSNINGER OM ARBEID OG INNTEKT (fylles ut av søker) 
 

Hvor stor samlet arbeids-/næringsinntekt 
hadde du året før pensjoneringsåret? 
 
 
Kr.................................. 

Regner du med å få arbeids-/næringsinntekt etter uttak av AFP?  Ja Nei 

Hvis Ja, hvor stor samlet inntekt vil du få pr. år (inkl. feriepenger) 
 
 

Kr.................................. 

Har, eller vil du motta ytelser fra andre pensjonsordninger eller folketrygden/NAV (uføre-, etterlatte mv.)?  Ja Nei 

Hvis Ja, fra hvilke ordning(er)? 

Hvis det kreves forsørgertillegg for ektefelle/registrert partner, oppgi brutto pensjon som du mottar pr. måned fra ovennevnte 
ordning(er) 
  
Kr................................... 

 

 
Jeg er kjent med at pensjonskassen/NAV kan innhente de 
opplysningene som er nødvendige for å avgjøre søknaden 

Dato, søkerens underskrift 

 
 
Vedlegg:   Siste måneds lønnsslipp 

 Siste utstedte skattemelding  
                    Dokumentasjon på lønns-/næringsinntekt utenom stilling i kommunen 

 
 

 

 

LØNNS- OG STILLLINGSOPPLYSNINGER (fylles ut av arbeidsgiver) 
 

Er søkeren omfattet av Hovedtariffavtalen? Ja Nei  Annen tariffavt. 

Har søkeren vært sammenhengende ansatt innenfor offentlig sektor de siste 3 år? Ja Nei 

Dersom nei: 

1) har søkeren vært sammenhengende ansatt i minst 20 % stilling de siste 3 år? Ja Nei 

 

2) dersom Ja i pkt. 1, har søkeren hatt en årlig inntekt på minst 1G de siste 3 årene?  Ja Nei 

  

 
Stillingskode og stillingsbetegnelse Stillingsprosent (fast prosent eller gj.snittl. 

% siste kvartal før fratreden) 
Aldersgrense for stillingen 
 
 

Årslønn i 100 % stilling 
 
Kr.................................. 

Pensjonsgivende tillegg pr. år før uttak AFP 
 
Kr.................................. 

Samlet årlig lønn (uten hens.tatt feriep) 
 
Kr..................................  

Skal søkeren fortsette i sin stilling på 

deltid?      Ja  Nei 

Hvis Ja, oppgi fremtidig deltidsprosent 
 
..................................% 

Samlet lønn i uttaksåret inntil pensjon 
tas ut 
Kr.................................. 

 

 

 
Dato 
 
 

Arbeidsgivers stempel og underskrift 
 
 
 

 


