
   

 

   

 

   

Ny rutine for søknad om pensjon fra KLP 

Fra 17. februar i år skal den ansatte selv søke pensjon fra KLP via Min Side på 

klp.no. 

Før søknadene sendes KLP, vil de komme frem på Kundeside hos arbeidsgiver for 

gjennomgang og godkjenning. Deretter sendes de automatisk videre til KLP for 

behandling. 

Også endringer for de som allerede mottar pensjon skal behandles gjennom den nye 

rutinen. Mer informasjon og lenke til innføring i den nye rutinen vil bli sendt dere i e-post, 

og lagt på Kundeside, uken før den går på lufta. 

 

Målet vårt er at dette skal lette arbeidshverdagen for dere, og i tillegg gjøre det enklere for 

den ansatte å søke pensjon fra KLP. Les mer om den nye rutinen på klp.no 
   

  
 

     

http://elink-eu.azuresend.com/l/5740e8b3361a472b901af03e733f2b73/A4511B86/F6B39CA1/012017n
http://elink-eu.azuresend.com/l/5740e8b3361a472b901af03e733f2b73/A4511B86/31F1636F/012017n


 

 

Nå kan du holde av datoen 
for årets Verdt å Vite-kurs 

Fra april måned og utover våren ønsker vi 

lønns- og personalmedarbeidere i 

kommuner og fylkeskommuner 

velkommen til Verdt å Vite-kurs. 

Kurset arrangeres ulike steder i landet og 

går over to dager, fra lunsj til lunsj. Kurset 

vil oppdatere deg på hva som er nytt 

innen pensjon, rutiner for innrapportering 

og våre nye nettløsninger. 

 

Invitasjon med påmelding vil bli sendt på 

e-post til våre pensjonskontakter og lønns- 

og personalansvarlige i slutten av februar. 

Men allerede nå kan du holde av datoen.  

 

Du finner mer informasjon og oversikt over 

når kursene skal være på klp.no 
      

 

 

Dom i Arbeidsretten om 
reservasjon mot 
innmelding i 
pensjonsordningen 

Dommen i Arbeidsretten av 8. juli 2016 

slår fast at avtale om offentlig 

tjenestepensjonsordning var en del av 

tariffavtalen innen KS allerede før 1997. 

Det er ikke mulig å reservere seg mot en 

tariffavtale. Ansatte som tidligere hadde 

reservert seg mot innmelding har derfor 

rett til pensjon, som om reservasjonen 

ikke hadde skjedd. KLP tilbyr at disse kan 

etterinnmeldes i pensjonsordningen. 

Arbeidsgiver må i så fall melde fra til KLP 

om hvem dette gjelder. 

 

Kundeskriv om dette er lagt ut på 

Kundeside i kategori "Kundeskriv" med 

beskrivelse "Informasjon om dom i 

Arbeidsretten vedrørende reservasjon mot 

innmelding i pensjonsordningen".  
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