
Elverum Kommunale Pensjonskasse 

 

ETTERLATTEPENSJON 
 

 

Hva skjer ved død? 
Samlivet er i dag økonomisk bygget 

på to inntekter. Hva skjer når jeg 

faller fra? Alle håper på et langt liv. 

Men daglig minne media oss på at 

ikke alle får det. Død er i seg selv en 

dramatisk hendelse. Dersom 

gjenlevende ektefelle og/eller barn 

skal få unødige økonomiske 

problemer i tillegg til sorgen blir det 

ekstra vanskelig. Etterlattepensjon er 

derfor en av grunnene til at du som 

medlem i Elverum kommunale 

pensjonskasse bør vite litt om dine 

pensjonsrettigheter selv om det er 

lenge til du går av med 

alderspensjon. 

 

 
 

Rettigheter 
Pensjonsrettigheter opptjenes i 

offentlige ordninger over 30 år. 

Dersom en har vært medlem i 

offentlige ordninger i kortere tid, 

reduseres pensjonen med 1/30 for 

hvert år. Tjenestetid som medlemmet 

ville oppnå ved å stå i stillingen frem 

til aldersgrensen medregnes. 

Størrelsen på rettigheten er også 

avhengig av lønn og stillingsprosent.  

 

Etterlattepensjon er en løpende 

ytelse og løper uavhengig av 

eventuelle engangserstatninger.  

 

Dersom du slutter i stilling som gir 

rett til medlemskap i offentlig 

pensjonsordning, slik som EKP etter 

minst tre års tjeneste, beholder du 

rettigheter. Rett til full pensjon 

beregnes da som antall år som 

medlem delt på inntil 40 år, men 

minst 30. Hvor mange år, avhenger 

av hvor mange år du kunne tjent opp 

ut fra første gang du ble innmeld i en 

offentlig tjenestepensjonsordning. 

 

Ikke alle har rett 
Dersom ektefelle dør innen ett år 

etter at ekteskapet ble inngått eller 

tiltredelse i medlemsberettiget 

stilling, har en ikke rett til 

ektefellepensjon. Dette forutsetter 

at dødsfallet skyldes sykdom 

medlemmet led av ved tilsettingen 

eller vielsen, og som minst en av 

dere har kjent til, eller burde kjent 

til. Rett eksisterer allikevel dersom 

medlemmet kom fra annen 

medlemsberettiget stilling. 

 

Rett til ektefellepensjon opphører 

dersom du gifter deg igjen. Ved 



skilsmisse fra dette ekteskapet kan 

rett igjen oppstå. 

 

Søknad 
Dersom medlemmet mottar pensjon 

ved død, sender pensjonskassen 

skjema automatisk i forbindelse med 

siste utbetaling av uføre- eller 

alderspensjon. I andre tilfeller må 

etterlatte selv ta kontakt for å få 

søknadsskjema. Dette kan også 

innhentes fra arbeidsgiver. 

 

Hvem mottar ytelsen? 
Pensjon er i utgangspunktet 

erstatning for tap av arbeidsinntekt. 

Etterlattepensjon en ektefelle-

pensjon. Ektefelle inkluderer 

registrerte partnere, men ikke 

samboere. Ektefelle (gjenlevende 

forelder) er den som får utbetalt 

pensjonene. I tillegg ytes det pensjon 

til barn under 20 år. 

 

Fraskilt ektefelle kan i gitte tilfeller 

ha rett til etterlattepensjon. Dette er 

en av de forhold som gjør det viktig 

å ta vare på informasjon både om 

egen og ektefelles pensjon også for 

fremtiden. 

 

Fraskilt ektefelle har ikke rett 

dersom pensjonen er opptjent etter 

oppløsning av ekteskapet. 

 

Komplekst regelverk 
Regelverket rundt etterlattepensjon 

har flere ganger blitt endret. Derfor 

er det flere måter å beregne 

etterlattepensjoner på. Hovedregelen 

er at gjenlevende ektefelle har rett til 

9 % av pensjonsgrunnlaget til 

medlemmet og at hvert barn under 

20 år har rett til 15 % av pensjons-

grunnlaget. Retten reduseres ved 

manglende opptjening.  

 

 
 

Samordning 
Pensjon fra folketrygden ligge i bunn 

av trygde- og pensjonssystemet. 

Tjenestepensjon kommer som et 

supplement. Offentlig tjeneste-

pensjon samordnes med 

folketrygden. Det har to effekter. 

Opptjente rettigheter i alle ordninger 

blir vurdert og utbetalt samlet. 

Samlet rett beregnes ut fra 

opptjening. Fradrag gjøres for 

beregnet pensjon fra folketrygden 

(ikke utbetalt), ut fra bestemt 

regelverk. Samlet skal du motta 

minst det lovede fra tjeneste-

pensjonsordnigen og NAV. 

 



Stønad ved dødsfall 
Tjenestepensjonsordningen utbetaler 

ikke søte til begravelse eller 

liknende. Uførepensjon og 

alderspensjon utbetales derimot i to 

måneder etter dødsmåneden dersom 

det er gjenlevende ektefelle, eller 

pensjonsberettigede barn (barn under 

20 år). Denne utbetalingen er 

skattefri. 

Ved etterlattepensjon utbetales det 

bare en måned etter dødsmåneden. 

 

 

Kontaktinfo: 

Elverum kommunale pensjonskasse 

Postadresse: 2418 Elverum 

Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 18, 3. etasje. 

e-post: Pensjon@elverum.kommune.no 

Telefon 62 43 32 99 (Sentralbord 62 43 30 00) 

Mobiltelefon 454 50 757 

 

  

Nyttige informasjonskilder 

Elverum kommunale pensjonskasse forvalter pensjonsrettigheter for medlems-

bedriftene ut fra krav som stilles i tariffavtale. Våre ytelser derfor de samme som 

andre offentlige pensjonsinnretninger  

 

Mer utfyllende informasjon kan derfor finnes hos disse: 

www.klp.no, (Kommunal landspensjonskasse)  

www.spk.no (Statens pensjonskasse)  

www.opf.no (Oslopensjonsforsikring). 

Andre kommunale pensjonskasser kan også ha nyttig informasjon 
 

Regelverk: 
Vedlegg 5 til hovedtariffavtalen 

Vedtekter for AFP (mellom partene 

i kommunal sektor) 

Folketrygdloven 
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