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HØRING - NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III
tjenestepensjonsforsikring

Det vises til departementets høringsbrev 11. januar 2013. Rederiforbundet slutter seg til
hovedelementene i forslaget, og har i den forbindelse følgende merknader:

Banklovkommisjonen har skissert tre ulike alternativer for ordninger som skal håndtere
overgangen mellom den nye tjenestepensjonsloven og eksisterende ytelsesbaserte
pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven.

Rederiforbundet støtter det tredje alternativet, der det legges til grunn at
tjenestepensjonsloven som hovedregel også skal gjelde for ny pensjonsopptjening i
eksisterende pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, og at det ved ikraftsettingen
av tjenestepensjonsloven gis overgangsregler som legger til rette for en mest mulig fleksibel
overgang fra eksisterende til nye forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger.

En slik overgangsordning forutsetter at det legges godt til rette for sammenkobling av
pensjonsrettigheter opptjent under eksisterende pensjonsordninger og pensjonsrettigheter
opptjent etter at pensjonsordningens regelverk er tilpasset tjenestepensjonsloven, noe som
er utfordrende.

Utredningen fastsetter som utgangspunkt at alle ytelsesbaserte pensjonsordninger må
endres til ny tjenestepensjon senest 3 år etter ikrafttredelse av ny lov. Vi oppfatter at det i
tillegg vil være mulig å benytte overgangsreglene som er foreslått, slik at man kan la ansatte
som er født i 1962 eller tidligere bli stående i dagens ytelsesordning.

I rederiforbundets tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene har man avtalt en
ytelsesordning i tillegg til den lovfestede sjømannspensjonen med særaldergrense 60 år
som skal utbetales i maks 7 år, frem til fylte 67 år. Så lenge det ikke er klart hvorvidt det vil
være mulig å ha andre innskuddssatser for slike særalderspensjoner, er det vanskelig å
gjøre noen vurdering av hvordan man skal tilpasse pensjonsordningen til et nytt regelverk.
Det er heller ikke avklart om det i fremtiden vil være mulig å ha særaldersgrense 60 år for
sjøm enn.
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I vårt innspill da Banklov II var på høring, hevdet vi at en heving av innskuddssatsene var en
nødvendighet for at innskuddspensjon skal være et aktuelt alternativ til å kunne oppnå
tilstrekkelig opptjening før pensjonsalder. Vi gir derfor støtte til banklovkommisjonens
konklusjoner under punkt 12.5.5 om maksimalgrensene for innskudd.

Rederiforbundet er videre bekym ret for at 3 år ikke vil være tilstrekkelig for våre egne
medlemsbedrifter, og vi ber derfor departementet vurdere om det bør fastsettes en særskilt
overgangsperiode for bedrifter med ansatte som er omfattet av lov om pensjonstrygd for
sjømenn, som gir rett til sjømannspensjon fra 60 til 67 år. Arbeidsdepartementet har ved
brev 22. januar 2013 invitert til deltakelse i et offentlig utvalg som skal vurdere
sjømannspensjonen og tilpasning til ny folketrygd. Utvalget er foreløpig ikke nedsatt, og det
vil på denne bakgrunn trolig bli vanskelig å gjøre de nødvendige tilpasninger innen
treårsfristens utløp.

Med hilsen
Norges Rederiforbund
Hege Ner Petterson
(Sign.)
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