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høringsuttalelse - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

God ettermiddag
Vi viser
Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn - med frist: 14.08.2015. Vi beklager at
høringssvaret vårt er en dag etter fristen pga sommerferie, og håper det ikke skaper noen problemer. Vi
gjør for ordens skyld også oppmerksom på at linken som er vist til på hjemmesiden til departementet ikke
virket www.regjeringen.no/id2416738.

Sjømannsorganisasjone i Norge har følgende kommentarer til høringen:
Bakgrunn
Vi viser til høringsbrev av 12. juni i år hvor Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i
lov om pensjonstrygd for sjømenn. Endringen går ut på å øke styrets medlemmer fra fem til syv.
Om bakgrunnen for endringen fremgår følgende i høringsbrevet:
«De siste årene har det skjedd store endringer i medlemsmassen i pensjonstrygden, i det en økende andel av
arbeidstakerne som er medlem i ordningen er tilknyttet offshorevirksomhet. Av dagens om lag 31 500 aktive
medlemmer er om lag 61 prosent ansatt innen offshorerelatert virksomhet, fordelt med henholdsvis 14 500 ansatt på
skip innen offshore, 7100 ansatt på flyttbare innretninger og 2900 innen tradisjonell skipsfart. På bakgrunn av høyt
lønnsnivå er offshoresektorens andel av avgiftsinntektene enda høyere, og utgjør over 70 prosent. Offshoresektoren
er med andre ord hovedbidragsyter i den løpende finansieringen av pensjonstrygden for sjømenn.
Arbeids- og sosialdepartementet har brakt i erfaring at en betydelig andel av arbeidstakerne innen offshore ikke er
tilknyttet de tradisjonelle arbeidstakerorganisasjonene til sjøs. På bakgrunn av at offshoresektoren representerer en
betydelig andel av yrkesaktive medlemmer i pensjonstrygden for sjømenn, og sektorens bidrag til pensjonstrygdens
økonomi, mener Arbeids- og sosialdepartementet det er rimelig å utvide styret i pensjonstrygden slik at alle de store
arbeidstakerorganisasjonene gis mulighet til å være representert i styret.
For å opprettholde balansen i styret må styret utvides tilsvarende på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.
Departementet foreslår derfor at styret i pensjonstrygden for sjømenn utvides fra fem til syv medlemmer.
Departementet understreker at organisasjonene må bli enige seg imellom om den nærmere fordeling av
styreplassene.»

Våre merknader
Sjømannsorganisasjonene i Norge kan ikke se at det er behov for å foreta endringer i styret. Vi
mener dagens antall og sammensetning sikrer kompetansen til styret. Vi minner også om at DSO
representerer de såkalte offshoreansatte med nødvendig kompetanse. DSO er som kjent en
sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund
(NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige
stillinger i oljenæringen.
Videre vil vi peke på at en utvidelse av styret også vil innebære økte kostnader i en allerede dyr
drift av pensjonsordningen.
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