
Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKNAD OM ETTERLATTEPENSJON
1. Opplysninger om avdøde
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Dødsdato

  

Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger? Ja     Nei 
Dersom ja, oppgi hvilke(n)

2. Opplysninger om etterlatte
Nåværende eller fraskilt ektefelle/registrert partner
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Bankkonto (11 siffer)

  
Adresse Postnummer Poststed Telefon

   
 Ekteskapsdato Evt. skilsmissetidspunkt*

  
Har du egenpensjon (uføre- eller alders-) fra annen offentlig pensjonsordning enn NAV?

Ja     Nei    Hvis ja, hvilken 

3. Spørsmål som skal besvares dersom du er født før 1. Juli 1950
Har du arbeids-/næringsinntekt?    Ja     Nei     Dersom ja, oppgi lønn pr. måned før skatt 

4. Underskrift
Lønnslipp sendes på e-post, så vennligst oppgi din e-postadresse her 
Sted, dato Ektefelles-/reg.partners underskrift

 
* Vigselsattest og skilsmissepapirer må vedlegges

Søknaden sendes:  
Trondheim kommunale pensjonskasse  
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim Telefon: 905 15 125

Personopplysninger
TKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir innhentet, og pensjonsopplysnin-
gene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra Folkeregisteret. Ved medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og 
fødselsnummer utlevert, og opplysninger om lønn og tjenestetid innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir samtykke 
til innhenting av ytterligere informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil. Vi 
viser til utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du finner her: https://www.trondheim.kommune.no/tkp
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Utdrag fra gjeldende vedtekter i hovedtariffavtalen
Kap. 9 Ektefellepensjon (enkepensjon eller enkemannspensjon)
§ 9-1 Vilkår for ektefellepensjon  
Gjenlevende ektefelle etter et medlem har rett til ektefellepensjon. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle etter tidligere medlem som mottok 
avtalefestet pensjon eller alderspensjon. 
Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller etter at ekteskapet ble inngått og 
dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen og som en av ektefellene 
må antas ha kjent til.
§ 9-2 Beregning av ektefellepensjon  
Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 9 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde medlemmet hadde (nettopensjon). Se likevel over-
gangsregler i punkt b). Med pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter reglene i kap. 4. Er den avdødes medlemstid 30 år eller mer, 
ytes det full ektefellepensjon. Dersom den avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det redusert ektefellepensjon. Pensjonen skal da utgjøre 
så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har tjenesteår. Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon legges 
samlet faktisk medlemstid til grunn ved beregning av pensjonen. Ellers skal den medlemstiden den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen 
fram til aldersgrensen legges til grunn. Ved fastsettelse av fremtidig stillingsprosent tas utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal 
før dødsfallet. 
Når den gjenlevende ektefellen er født før 01.07.1950, og avdøde ble medlem i pensjonsordningen første gang før 01.07.2000, ytes det ektefelle-
pensjon etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955, og den avdøde ble medlem av pen-
sjonsordningen første gang før 01.10.1976 (de pensjonskasser som pr. 30.04.2004 har annen dato beholder denne), og ekteskapet ble inngått før 
01.01.2010. Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 39,6 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde medlemmet hadde (bruttopensjon). 
Bestemmelsene i punkt a), tredje til åttende punktum gjelder tilsvarende. Pensjonen reduseres ev. etter reglene i § 9-3. Dette gjelder likevel ikke 
for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter andre punk-
tum for tjenestetid opptjent etter 01.01.1994. 
Merknad:  
Forskrift av 06.07.2010 nr. 1075 gjelder tilsvarende. 
§ 9-3 Reduksjon ved inntekt og annen pensjon  
Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 9-2 punkt b) skal reduseres i henhold til reglene i punkt a) og b) nedenfor, i nevnte rekkefølge. Det 
samme gjelder enkepensjoner fastsatt etter reglene i § 9-2 punkt b) i de tilfeller medlemmet er innmeldt første gang 01.10.1976 eller seinere. 
Har gjenlevende ektefelle samtidig rett til uføre- eller alderspensjon fra denne eller annen tjenestepensjonsordning, kan ektefellepensjonen fra 
denne pensjonsordning ikke utbetales med større beløp enn at den samlede pensjon svarer til 60 % av summen av vedkommendes egen pen-
sjon og avdødes alderspensjon. jf. § 9-2 punkt b). Når den gjenlevende ektefelle ut fra alder og ervervsevne, foreliggende ervervsmuligheter og 
omstendighetene for øvrig kan ventes å få en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet i folketrygden, skal ektefellepensjonen 
reduseres. Reduksjonen skal utgjøre 40 % av den del av forventet årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet. Skjer det en vesent-
lig endring i de forhold som har vært avgjørende for fastsettelsen av ektefellepensjonen, kan saken prøves på nytt og pensjonen endres eller falle 
bort. 
Når spørsmål om overgangsstønad eller pensjon fra folketrygden til gjenlevende ektefelle er avgjort, skal pensjonen fra pensjonsordningen fast-
settes etter den forventede ervervsinntekt som er lagt til grunn i folketrygden. 
Har gjenlevende ektefelle fylt 67 år, skal ektefellepensjonen ikke avkortes med mindre vedkommende har ervervsinntekt. Når gjenlevende er fylt 
70 år reduseres pensjonen ikke på grunn av ervervsinntekt. 
Hvis departementet gir nærmere forskrifter for fastsettelse av ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse, gjøres tilsvarende bestemmelser gjel-
dende for denne pensjonsordningen. 
Ektefellepensjon som beregnes som bruttopensjon, jf. § 9-2 bokstav b), reduseres etter samordningslovens bestemmelser. 
§ 9-4 Opphør ved gjengifte  
Løpende ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap, men den begynner å løpe igjen dersom det nye ekteskap 
oppløses ved død eller skilsmisse. 
Når en ektefellepensjon er opphørt fordi gjenlevende ektefelle har inngått nytt ekteskap, kan forsikringsgiver bestemme at vedkommende skal få 
sin pensjon helt eller delvis tilbake dersom ektefellene ikke samlet har tilstrekkelige eksistensmidler.
Stans og igangsetting av pensjon i henhold til denne paragraf skjer fra og med måneden etter at den begivenhet fant sted som betinget stansen 
eller igangsettingen. 
§ 9-5 Ektefellepensjon etter flere  
Har vedkommende rett til ektefellepensjon fra denne pensjonsordningen også etter den siste ektefelle, kan den samlede ektefellepensjon ikke 
overstige ektefellepensjonen etter 30 års medlemstid etter den ektefelle som hadde det høyeste pensjonsgrunnlag. 
§ 9-6 Fraskilt ektefelle  
Fraskilt ektefelle har rett til ektefellepensjon dersom ekteskapet varte i minst 10 år og den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen. Retten opphø-
rer dersom den fraskilte inngår nytt ekteskap før medlemmet dør. Var medlemmet gift på ny, fordeles pensjonen mellom de berettigede i forhold 
til hvor mange påbegynte år hver av dem var gift med medlemmet. Nærmere bestemmelser fremgår av ekteskapsloven §§ 86-89. 
§ 9-7 Registrert partner  
Gjenlevende partner som er registrert i medhold av partnerskapsloven, har samme rett til ytelser etter dette kapittel som gjenlevende ektefelle og 
fraskilt ektefelle. 
For ektefellepensjon beregnet etter § 9-2 punkt b gjelder reduksjonsreglene i § 9-3.
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