
 

 

 

ORIENTERINGSSKRIV OM OPPSATT UFØREPENSJON  

FRA HAUGESUND KOMMUNALE PENSJONSKASSE (HKP) 

 

 
Les dette før du fyller ut søknadsskjemaet 
 
 
 

GENERELL INFORMASJON 
For å få rett til oppsatt uførepensjon må den pensjonsgivende tjenestetid i denne og eventuelle andre 
offentlige pensjonskasser til sammen utgjøre 3 år eller mer.  Oppsatt pensjon innebærer at du som tidligere 
medlem har opptjent rett til fremtidig pensjon.   
 
Rett til oppsatt uførepensjon inntrer når det tidligere medlem får rett til uføretrygd fra folketrygden (NAV).  
 

KARENSREGLER 
Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til pensjon fra HKP. Uførhet som inntrer 2 år etter innmeldingen og som 
skyldes en sykdom eller lyte man led av eller hadde symptomer på ved innmeldingstidspunktet (men som 
ennå ikke har ført til arbeidsuførhet), gir ikke rett til pensjon dersom arbeidstakeren må antas å ha kjent til 
sykdommen på innmeldingstidspunktet. På samme måte som beskrevet ovenfor kan også en oppgang i 
lønn eller deltid bli rammet av karens. 
 

MEDLEMSKAP I ANDRE PENSJONSKASSER 
Hvis du tidligere har vært medlem av Statens Pensjonskasse, KLP eller annen offentlig pensjonsordning vil 
denne medlemstiden bli lagt til tiden i HKP ved beregning av pensjonen. Hele pensjonen vil bli utbetalt fra 
HKP. Det er viktig at du oppgir på søknadsskjemaet dersom du har vært medlem i annen offentlig 
pensjonsordning. Oppgi eventuelt tidligere offentlige arbeidsgivere.  
 

UFØREGRAD OG PENSJONSGRUNNLAG 
HKP benytter samme uføregrad som folketrygden (NAV).  
 
Ved beregningen av pensjonen tar HKP utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet.    
Ditt pensjonsgrunnlag er arbeidsinntekten for det arbeidsforholdet som gav rett til medlemskap i 
pensjonskassen.  
 

BEREGNING AV PENSJON 
Pensjonen beregnes slik: 

25 % av grunnbeløpet i folketrygden (G) (men maks 6 % av lønn) 
+ 3 % av lønn mellom 0 og 6 G 
+ 69 % av lønn mellom 6 og 12 G 

Pensjonen reduseres for medlemstid og uføregrad. 

Dersom du forsørger barn under 18 år gis det et barnetillegg i pensjonen på 4 % av lønn (maks lønn 6 G) 
per barn. Det gis ikke barnetillegg for mer enn tre barn. 

 

INNTEKT I TILLEGG TIL PENSJON 
Pensjonen reduseres dersom du har inntekt som overstiger en inntektsgrense som beregnes når 
uførepensjonen innvilges. Inntektsgrensen tilsvarer den inntekten som du er forutsatt å kunne skaffe deg 
etter uførheten, pluss 40% av folketrygdens grunnbeløp (G) pr. kalenderår. Inntektsgrensen oppjusteres i 
samsvar med senere reguleringer av grunnbeløpet.  
 
Når du blir innvilget pensjon fra HKP, vil du bli orientert om din inntektsgrense. Hvis du tjener mer enn 
inntektsgrensen vil dette føre til at pensjonen blir redusert for en andel av inntekten som overstiger 
inntektsgrensen.  
 
Det vil bli foretatt et årlig etteroppgjør når ligningen er klar. Har du tjent mer enn den oppgitte 
inntektsgrensen, vil vi kreve tilbake for mye utbetalt pensjon.  



 
Det utbetales ikke pensjon når inntekten utgjør med enn 80% av samlet inntekt før uførhet. Med samlet 
inntekt menes her inntekt både fra offentlig og privat sektor som du hadde før du ble ufør. 
 
Den fastsatte uføregraden endres ikke selv om pensjonen reduseres på grunn av inntekt.  
Spørsmålet om rett til uførepensjon kan til enhver tid tas opp til ny behandling. Dersom du beholder retten til 
opprinnelig uføregrad i folketrygden/NAV (hvilende rett), beholder du også retten til opprinnelig uføregrad i 
samme tidsrom i pensjonskassen. Du må gi pensjonskassen melding om at retten til opprinnelig uføregrad 
fra folketrygden er i behold. 
 
Det er din plikt å underrette HKP om endringer i helsetilstand og arbeidsinntekt.  
 

SKATT 
Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt. HKP innhenter elektronisk skaattekort fra skatteetaten. 

 

SØKNAD 
Det må påregnes ca 3 måneders behandlingstid. 
 

 


