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Tildelingsbrev til Pensjonstrygden for sjømenn for 2017 - endring i 
bevilgningen på kapittel 664 post 70 

 

Som følge av Stortingets vedtak 21.juni 2017 i samsvar med  Innst. 401 S (2016-2017), jf. 

Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017, er 

det gjort følgende endringer i bevilgningen på kapittel 664 post 70 i 2017: 

 

(beløp i tusen kr) 

Kap. 664 Post 70  

Tildelingsbrev 2017   83 000  

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2017 –Prop 129 S(2016-2017 ) - 28 000  

Endret bevilgning 2017 55 000 

 
Bevilgningen omfatter tilskudd til dekning av krigsfartstillegg m.v. iht. lovens § 15 og 
eventuelle tilskudd iht. statsgarantien for å dekke trygdens underskudd. Staten skal utbetale 
de faktiske kostnadene etter § 15 og dekke trygdens underskudd i henhold til sitt 
garantiansvar etter § 8 dersom det ikke er tilstrekkelig med midler i reguleringsfondet. 
 
I tildelingen for 2017 var det forventet et reguleringsfond på 74 mill. kroner ved årets 
begynnelse, et anslått underskudd for trygden på 102 mill. kroner, og dermed et 
statsgarantitilskudd på 28 mill. kroner. I tillegg var det anslått et tilskudd etter lovens § 15 på 
55 mill. kroner, og dermed et samlet statstilskudd på 83 mill. kroner. 
 
I anslagene som er lagt til grunn for den endrede bevilgningen er det anslått et 
reguleringsfond på om lag 100 mill. kroner ved årets begynnelse og et underskudd i trygden 
på 2 mill. kroner, som i sin helhet dekkes av reguleringsfondet. Statens tilskudd etter lovens 
§ 15 er anslått til å utgjøre 55 mill. kroner i 2017. 
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Med hilsen 

 

 

Solgunn Marita Tverfjell (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Gøran Skjellerud 

seniorrådgiver 
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