
Forts. på ny side.

Dette skjemaet krever signatur!

Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post eller faks.

4. OPPLYSNINGER OM EKTEFELLE/SAMBOER
fyll ut dersom du er gift eller har samboer

Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Har din ektefelle/samboer pensjonsytelse fra NAV eller AFP? Har din ektefelle/samboer arbeidsinntekt og/eller kapitalinntekt på over 2 grunnbeløp pr år?

Hvis gift, bor dere på ulik adresse?

Ja Nei Ja Nei

Ja Nei

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

1. OPPLYSNINGER OM DEG

Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse: Postnummer: Poststed:

E-post: Telefon:

3. PENSJONSOPPLYSNINGER

Hvilken dato søker du pensjon fra? Skal du arbeide hos din arbeidsgiver etter uttak av pensjon? 
Hvis ja, fyll ut stillingsprosenten du skal arbeide i:

Stillingsprosent:

Oppgi samlet arbeidsinntekt for kalenderåret før du skal ha pensjon: Oppgi hvor stor samlet arbeidsinntekt du skal ha pr måned etter uttak av pensjon, inkl. feriepenger:

Skal KLP trekke skatt som: Har du annet statsborgerskap enn norsk? Hvis ja, oppgi hvilket:

Har du bodd utenfor Norge i perioder på mer enn  6 måneder etter at du fylte 16 år, oppgi land og periode?

Sivilstand:

Ja

Hovedarbeidsgiver

Nei

Biarbeidsgiver

Gift Samboer Enke / enkemann Skilt Ugift

Søknad om avtalefestet
pensjon (AFP)
A115

2. OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVEREN DIN

Arbeidsgivers navn:

Navn på kontaktperson: Telefonnummer til kontaktperson:

Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig forsikringsselskap
Org.nr.: 938 708 606 Foretaksregisteret
PB. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

https://klpinteraktiv.klp.no/person/enkel#kontaktskjema?type=klp.department.categorydimension.faq_area.offbed.fond.salg


8. SIGNATUR

Sted / dato: Underskrift:

7. OPPGI KONTONUMMER PENSJONEN SKAL OVERFØRES TIL

Hvis utenlandsk kontonummer, oppgi IBAN-nummer, BIC-kode og send bekreftelse fra banken din om at du eier eller disponerer denne kontoen. 
Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Kontonummer: IBAN-nummer: BIC-kode:

5. HAR DU BARN UNDER 18 ÅR?
Hvis ja, fyll ut navn og fødselsnummer

Fødselsnummer: Etternavn: Fornavn:

Hvis ja, oppgi hvilke(n):

6. ANDRE OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGER
Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger? 

Ja Nei

NÅR KAN DU SØKE OM AFP? 
Du bør søke minst 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen.
NB! Du må ikke redusere eller si opp stillingen din før du har sjekket om du har rett til AFP.

Det er enkelt å søke om AFP via Min Side på klp.no. Hvis du ikke kan søke via Min Side, kan du fylle ut dette søknadsskjemaet og sende 
det direkte til KLP. 

HVA SKAL TIL FOR AT DU SKAL FÅ AFP?
Du må være fylt 62 år og redusere stillingen din med minst 10 prosentpoeng. 

Er du mellom 62 og 65 år må du:
– Være i lønnet arbeid helt fram til du vil ha AFP. 
–  Ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver i de siste 3 årene, eller ha vært ansatt hos arbeidsgiver med offentlig 

tjenestepensjonsordning de siste 3 årene.
– I de siste 3 årene ha hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1G (grunnbeløpet) i folketrygden. 
– Ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før du reduserer stillingen din. 
–  Ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene 

i perioden fra og med 1967 til og med året før du reduserer stillingen din



Du kan ikke få AFP dersom du:
– Har hatt full velferdspermisjon fra din stilling i mer enn 3 måneder i de siste 3 årene, eller
– Har tatt ut alderspensjon fra din nåværende arbeidsgiver, eller
– Har tatt ut AFP fra privat arbeidsforhold (dvs. AFP fra fellesordningen), eller
–  Mottar førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra din nåværende arbeidsgiver, uten at du må arbeide. Unntaket er hvis du har 

delvis uførepensjon.  

Er du mellom 65 og 67 år er det to alternativer som gir deg rett til AFP:
– Du må være i lønnet arbeid og medlem i pensjonsordningen i KLP frem til du tar ut AFP og ha minst 10 års medlemskap i offentlig 
tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.
– Du fyller kravene som gjelder for rett til AFP fra fylte 62 år.

Du kan ikke ta ut offentlig AFP dersom du har tatt ut privat AFP.

HVOR MYE FÅR DU I AFP?
AFP mellom fylte 62 og 65 år
Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP alltid beregnes ut fra folketrygdens regelverk. Hvis du ønsker vite hva du vil få i pensjon før du 
søker, må du kontakte oss eller NAV. 

AFP mellom fylte 65 og 67 år
Etter at du har fylt 65 år får du enten AFP beregnet etter folketrygdens regelverk, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP. 
Hvis du har rett til begge, får du det som gir deg høyest pensjon.

Hvis du får AFP beregnet som en alderspensjon, får du som hovedregel 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening. Det finnes 
noen unntak. Hvis noen av unntakene er aktuelle for deg, blir du informert om det i vedtaket om AFP. Full opptjening er til sammen 30 
års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har mindre enn 30 års medlemstid, blir pensjonen forholds-
messig redusert. 

HVIS DU HAR SÆRALDERSGRENSE OG ER UNDER 67 ÅR – SKAL DU DA VELGE ALDERSPENSJON ELLER AFP?
Har du rett til alderspensjon fra KLP før du fyller 67 år, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere pensjon og arbeid. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med 
ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. 

Hvis du vil søke alderspensjon må du bruke søknadsskjema for alderspensjon.

KAN DU HA INNTEKT VED SIDEN AV AFP?
Ja, derfor skal du oppgi arbeidsinntekt etter uttak av AFP i søknaden. Pensjonen blir redusert dersom du har inntekt. Du får informasjon 
om mulighetene til å kombinere AFP med arbeidsinntekt i vedtaksbrevet som du får tilsendt. Har du etterlattepensjon eller alderspensjon 
fra NAV? Da må du kontakte NAV og stanse pensjonen derfra, før utbetaling av AFP kan starte.  

HAR DU ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ELLER UFØRETRYGD FRA NAV?
Du kan i noen tilfeller kombinere dette med AFP. Undersøk med KLP dersom det er aktuelt for deg.

FOR AT DU SKAL FÅ RIKTIG PENSJON, BLIR INFORMASJON OM DEG INNHENTET OG DELT MED ANDRE
– Adressen din får vi fra folkeregisteret
– Lønn og stillingsstørrelse får vi fra arbeidsgiver
– Innvilgelse og avslag deler vi med arbeidsgiver
– Medlemstid fra andre pensjonsordninger innhenter vi på bakgrunn av navn og fødselsnummer
– Pensjonsopplysninger får vi fra NAV
 
KLP ved konsernsjefen er ansvarlig for å ivareta opplysningene om deg på en korrekt måte. Du har rett til å se opplysningene vi har om 
deg, og rette dem hvis de er feil. Du kan lese KLPs personvernerklæring på klp.no/personvern.
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