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Høringssvar
NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet 22. januar 2015 knyttet til NOU
2014:17 der det legges frem forslag om ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil knytte noen kommentarer til utredningens kapittel 7.3.8
som omtaler samordning av pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn mot andre ytelser fra
folketrygden.

I dag gis det ikke sjømannspensjon til uføretrygdede. Det følger av utredningens kapittel 7.3.8
at det heller ikke med den nye modellen skal gis sjømannspensjon i kombinasjon med
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger etter 62 år. I den nye modellen legges det opp til at
prinsippene i dagens ordning skal videreføres. Utredningen er ikke tydelig på hvordan
samordningen skal foregå i den nye modellen. I kapittel 7.6 står det at ny sjømannspensjon
skal avkortesmot uføretrygd og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det fremgår ikke
av forslaget om samordningen skal foretas ved at sjømannspensjonen faller bort, eller om den
skal avkortes mot ytelsene fra folketrygden, for eksempel krone mot krone.

Uførereformen legger opp til at det skal være lettere for mottakere av uføretrygd å arbeide ved
siden av trygden. Utbetaling av uføretrygd vil derfor kunne variere avhengig av
arbeidsinntekter. Arbeidsinntekten kan variere fra måned til måned, og uføretrygdens størrelse
kan bli endret flere ganger i løpet av året, noe som ved ev samordning må hensyntas ved
beregning og utbetaling av sjømannspensjonen.

Ved samordning av sjømannspensjon mot arbeidsavklaringspenger oppstår tilsvarende
problemstilling. Mottakere av arbeidsavklaringspenger kan jobbe opp til 60 %, og samtidig
motta reduserte arbeidsavklaringspenger. NAV reberegner arbeidsavklaringspengene hver 14.
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dag i forbindelse med at bruker sender meldekort hvor antall timer i arbeid siste periode
framgår.

I det videre arbeidet frem mot et eventuelt lovforslag bør det klargjøres nærmere hvordan
avkortningen mer konkret skal foretas mot arbeidsavklaringspenger, og mot uføretrygd der
uføregraden er lavere enn 100 %.

Utredningen vurderer ikke om ny sjømannspensjon skal samordnes med ytelser tilsvarende
uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som utbetales fra utenlandske trygdeordninger. Dette
kan være relevant både i tilfeller der brukeren nå bor i Norge, og der brukeren er bosatt i
utlandet. Når det arbeides videre med den nye ordningen bør spørsmålet om avkortning av
sjømannspensjon mot utenlandske ytelser også adresseres.

Det foreligger en avtale om informasjonsutveksling mellom Pensjonstrygden for sjømenn og
Arbeids- og velferdsetaten. Vi antar at de relevante opplysningene knyttet til samordning av
ytelsene er dekket av den utvekIslingen som allerede fmner sted i dag knyttet til samordning
mellom ytelsene.

For øvrig har vi ikke merknader til høringsbrevet.
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