
 

INNTEKTSOPPLYSNINGER 

UFØREPENSJON 

 

 

Personopplysninger 

Navn: Fødsels- og personnummer (11 siffer): 

 

Opplysninger om endring i inntekt 

Du skal opplyse BKP om pensjonsgivende inntekt. Pensjon, uføretrygd og 

arbeidsavklaringspenger regnes ikke som pensjonsgivende inntekt.  

Vennligst oppgi inntekt i forventet årsinntekt fra endringsdato. 

 
Endring i inntekt fra dato 

 

 
Arbeidsinntekt (både privat og offentlig sektor) 

 
Kr. 

 
Annen inntekt (nærings, utenlandsinntekt osv) 

 
Kr. 

 

Signatur 

Sted, dato: 
 
 

Signatur: 
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UFØREPENSJON OG INNTEKT 

Pensjonen reduseres dersom pensjonisten har inntekt som overstiger en inntektsgrense som 

beregnes når uførepensjonen innvilges. Det følger av Hovedtariffavtalen, vedlegg 5, 

pensjonsvedtektenes § 8-3, tredje ledd at med "inntekt" menes "pensjonsgivende inntekt etter 

folketrygdloven § 3-15 eller inntekt av samme art fra utlandet".  

Det er pensjonistens ansvar å opplyse om og dokumentere inntekter, dette følger av 

opplysningsplikten som mottaker av uførepensjon/midlertidig uførepensjon fra BKP har, jf. 

Hovedtariffavtalen, vedlegg 5, pensjonsvedtektene § 12-3. 

 
Følgende inntekter som skal regnes med i inntektsprøvingen av uførepensjoner: 

- Fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5-10: lønn, honorar, feriepenger og annen 
godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold, men ikke i virksomhet. Som 
annen godtgjørelse anses blant annet tantieme, gratiale, ventepenger, drikkepenger, 
provisjon, premier, priser, stipend og lignende ytelser, samt ytelser som omfattes av 
skattelovens §§ 5-11 til 5-14, dvs. utgiftsgodtgjørelser, naturalytelser og firmabil. Også 
inntekt fra arbeid som støttekontakt, omsorgslønn og fosterhjemgodtgjørelse er 
pensjonsgivende inntekt. 
 

- Godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende 
 

- Ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt, herunder: Dagpenger under arbeidsløshet etter 
ftrl kap 4, sykepenger etter ftrl kap 8, stønad etter ftrl kap 9 og 
foreldrepenger etter ftrl kap 14 
 

- Dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring over 20 kr. pr. dag 
 

- Vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold ved avskjed, oppsigelse 
eller avtale med arbeidsgiver, se likevel unntak i skatteloven § 5-15 første ledd a nr. 1 og 2 
 

- Erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. 
Arbeidsmiljøloven § 15-12 og Arbeidsmiljøloven § 15-14, så langt erstatningen overstiger 1 
1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp. 
 

- Beregnet personinntekt for eier av enkeltpersonforetak etter skatteloven § 12-10 til  § 12-13 
 

- Godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap 
 

- Kvalifiseringsstønad etter Lov om sosiale tjenester 
 
Også "inntekt av samme art fra utlandet", skal medregnes jf. Hovedtariffavtalen, vedlegg 5, 
pensjonsvedtektenes § 8-3. 

 
Personopplysninger 
BKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og 
stillingsstørrelse blir innhentet, og pensjonsopplysningene 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. 
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