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1 Innledning og sammendrag 

Arbeidsdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til midlertidige 

tilpasninger i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og i lov 

28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere til endringene i folketrygdens 

alderspensjon.  

Bakgrunnen for forslaget er endringene i reglene for alderspensjon i 

folketrygden som ble vedtatt ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i 

folketrygdloven. Pensjonen skal nå tjenes opp over alle år med pensjonsgivende 

inntekt, og den skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år. Uttaksreglene er nøytralt 

utformet, slik at den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut. Det skal 

kunne tas ut hel eller gradert pensjon, og pensjonen skal kunne kombineres 

fritt med arbeid uten avkortning. Videre skal alderspensjonen 

levealdersjusteres. Dette innebærer blant annet at en må arbeide noe lenger for 

samme pensjon dersom levealderen øker. Pensjon under opptjening skal 

fortsatt reguleres i takt med lønnsveksten for lønnstakere. Alderspensjon under 

utbetaling skal reguleres med lønnsveksten, og deretter fratrekkes 0,75 

prosent. Reglene om fleksibelt uttak,  levealdersjustering og ny regulering trer i 

kraft fra 1. januar 2011.  

I forbindelse med endringene i folketrygdens alderspensjon, er det forutsatt at 

departementet vil vurdere tilpasning av pensjonsordningene for sjømenn og 

fiskere til endringene i folketrygdens alderspensjon i samråd med rederienes, 

sjømennenes og fiskernes organisasjoner, og deretter legge fram forslag til 

endringer i de aktuelle lovene, jf. Ot. prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om 

endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) under punkt 1.4.7. For å komme 

fram til en varig løsning for pensjonsordningene for sjømenn og fiskere, som er 

tilpasset de grunnleggende prinsippene i pensjonsreformen, vil det være behov 

for en større gjennomgang av de to ordningene.  Et sentralt spørsmål som må 

vurderes i denne forbindelse er om pensjonsordningene fortsatt skal være 

førtidspensjonsordninger med fullverdige og selvstendige pensjonsytelser fram 

til en bestemt alder, eller om ordningene bør  legges om til pensjonsordninger 

som gir supplerende pensjonsytelser i tillegg til pensjon fra folketrygden, men 

da over en lengre periode enn de vil kunne gjøre som 

førtidspensjonsordninger. Tidsaspektet har ikke tillatt en slik gjennomgang nå, 

før endringene i folketrygdens alderspensjon trer i kraft fra 1. januar 2011.  

Det foreslås derfor midlertidige tilpasninger slik at ordningene kan fungere 

godt og hensiktsmessig ved siden av endret alderspensjon fra folketrygden fra 

2011 og fram til en fullstendig gjennomgang av ordningene er foretatt og kan 

gjennomføres. Departementet forutsetter at forslaget til midlertidige 

tilpasninger ikke legger føringer eller bindinger for arbeidet med en varig 

løsning for de to ordningene. 
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Departementet foreslår at sjømannspensjon og fiskerpensjon skal kunne ytes 

ved siden av alderspensjon fra folketrygden mellom 62 og 67 år. Dette er i 

samsvar med de tilpasningene som er vedtatt i samordningsloven for offentlig 

tjenestepensjon. Samordning med alderspensjon fra folketrygden skal tidligst 

foretas fra 67 år. Ytes det alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning 

før 67 år (særaldersgrensepensjon), skal det ikke foretas samordning før 

pensjonisten fyller 67 år. Departementet foreslår at det ikke innføres 

levealdersjustering av sjømannspensjon og fiskerpensjon da dette er 

tidsbegrensede ordninger. Levealdersjustering ville forutsatt at det ble 

utarbeidet særskilte levealdersjusteringsfaktorer for disse to ordningene. 

Departementet foreslår at sjømannspensjon og fiskerpensjon under utbetaling 

fortsatt skal reguleres som alderspensjon i folketrygden, dvs. at pensjonene fra 

2011 skal reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.  

Ved lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut 

avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) fra 2011 skal AFP i 

privat sektor legges om fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år til å 

være en livsvarig ytelse. Ny AFP er utformet som et supplement til 

alderspensjon fra folketrygden. Departementet foreslår at ny AFP i privat 

sektor kan ytes ved siden av sjømannspensjon og fiskerpensjon. I forhold til 

AFP i privat sektor som ytes etter gamle regler (AFP-tilskottsloven kapittel 4)  

og AFP i offentlig sektor, er departementets forslag at sjømannspensjon og 

fiskerpensjon skal følge dagens regler for samordning. 

Det foreslås videre enkelte tekniske tilpasninger i reglene om beregning av 

overgangstillegget i sjømannspensjonen.  

Departementet foreslår at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2011. 

2 Endringene i folketrygdens alderspensjon 

Arbeidet med pensjonsreformen har pågått siden 2001 da regjeringen 

Stoltenberg I nedsatte Pensjonskommisjonen. Pensjonsreformen omfatter alle 

deler av pensjonssystemet. Bakgrunnen for reformen er at økende andel eldre 

og høyere gjennomsnittlige pensjoner fører til en vesentlig økning i 

pensjonsutgiftene, samtidig som det i framtiden vil bli relativt færre yrkesaktive 

til å betale for pensjonene. I tillegg har dagens system enkelte svakheter som 

det er ønskelig å rette opp. Stortinget inngikk brede forlik om 

pensjonsreformen gjennom vedtak i 2005 og 2007. 

På grunnlag av stortingsforlikene og en bred høring la departementet i februar 

2009 fram forslag til endringer i folketrygdens alderspensjon, jf. Ot.prp. nr. 37 

(2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon). 

Forslaget ble vedtatt våren 2009 ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i 

folketrygdloven. Endringene omfatter: 

- fleksibelt uttak av alderspensjon i alderen 62 til 75 år 

- levealdersjustering av alderspensjon 
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- nye regler for regulering av alderspensjon  

- nye regler for opptjening av alderspensjon 

 

Reglene om fleksibelt uttak, levealdersjustering og nye reguleringsprinsipper 

trer i kraft fra 2011, og gjelder alderspensjon beregnet både etter dagens og 

nye opptjeningsregler. De første årene fra 2011 vil alderspensjon fra 

folketrygden være opptjent etter dagens regler. Først fra 2016 vil det være 

mulig å få en del av alderspensjonen fra folketrygden etter nye 

opptjeningsregler, som fases gradvis inn for årskullene 1954–1962 og gjelder 

fullt ut for personer født i 1963 eller senere. 

Ny alderspensjon i folketrygden bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å 

arbeide, og pensjonen vil bestå av en inntektspensjon som opptjenes gjennom 

den enkeltes inntekt over livet, og hvor alle opptjeningsår teller med. Samtidig 

vil personer uten eller med lav tidligere inntekt være sikret en minsteinntekt i 

alderdommen gjennom en garantipensjon.  

Inntektspensjonen tjenes opp ved arbeidsinntekt fra 13 år til og med fylte 75 år. 

Hvilke inntekter som er pensjonsgivende framgår av folketrygdloven § 3-15. 

Som pensjonsgivende inntekt regnes fordel vunnet ved arbeid (lønn, honorar 

mv.) og ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt (sykepenger mv.). I tillegg 

regnes enkelte ytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger og 

tidsbegrenset uførestønad) som pensjonsgivende inntekt.  

Den enkelte vil hvert år tjene opp pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent 

av pensjonsgivende inntekt. All inntekt telles med, fra første krone og opp til et 

tak på 7,1 G. De opptjente pensjonsrettighetene reguleres årlig med 

lønnsveksten for lønnstakerne. 

Det gis pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid for små barn og ved 

pleie av eldre, syke og funksjonshemmede. Den årlige opptjeningen tilsvarer da 

en inntekt på 4,5 G. Videre gis det pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 

2,5 G til personer som avtjener førstegangstjeneste. Arbeidsledige som mottar 

dagpenger, får en pensjonsopptjening basert på tidligere inntekt opp til 7,1 G. 

Personer som av disse grunnene ikke har arbeidsinntekt i perioder av livet er 

dermed sikret en pensjonsopptjening. 

Garantipensjonen skal være på samme nivå som dagens minstepensjon, men vil 

avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon. Dermed sikres alle som 

har vært yrkesaktive en pensjon utover folketrygdens minstenivå. 

Alderspensjon kan tas ut helt eller delvis fra 62 år, under forutsetning av at årlig 

pensjon fra 67 år minst tilsvarer minstepensjonen. Pensjonen kan graderes i 20, 

40, 50, 60, 80 og 100 prosent. Pensjonen kan dermed tas ut tilsvarende 

reduksjon i arbeidstid, og dette legger til rette for en gradvis overgang fra 

arbeid til pensjon. Det gis mulighet til å endre uttaksgrad én gang pr. år, men 

pensjonsuttaket kan likevel alltid stanses eller økes til 100 prosent. I tillegg kan 

en arbeide så mye en vil ved siden av uttak av pensjon uten at den avkortes. 
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Eventuell arbeidsinntekt ved siden av pensjonen gir pensjonsopptjening, slik at 

årlig pensjon øker. 

Pensjonen i ny alderspensjon utmåles ved å dele den opptjente 

pensjonsbeholdningen på et delingstall som fastsettes det året et årskull fyller 

61 år. Delingstallet varierer med uttaksalder, slik at den enkelte vil stå overfor 

et sett av delingstall for ulike aldre mellom 62 og 75 år. I hovedsak gjenspeiler 

delingstallet forventet antall gjenværende leveår ved uttaksalderen for det 

årskullet en tilhører. Om en tar ut pensjonen tidlig, må de opptjente 

rettighetene fordeles over flere gjenstående leveår, og den årlige pensjonen blir 

dermed lavere enn om den tas ut senere. Delingstallene er utformet slik at 

alderspensjonen blir nøytral. Dette innebærer at forventet nåverdi, det vil si den 

neddiskonterte verdien av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger, vil være 

uavhengig av uttaksalder. Tilsvarende gjøres for pensjon etter dagens 

opptjeningsregler, men det benyttes da et forholdstall i stedet for et delingstall. 

Forholdstallene uttrykker forventet antall gjenværende leveår på 

uttakstidspunktet, sammenliknet med 1943-kullet ved 67 år. 

Levealdersjustering av alderspensjonen innebærer at delingstallet/ 

forholdstallet for en gitt uttaksalder øker fra ett årskull til neste dersom 

forventet levealder øker. Levealdersjusteringen bidrar til å gjøre systemet 

økonomisk bærekraftig på sikt. Når levealderen i befolkningen øker, skal 

opptjent pensjon fordeles over flere leveår. Den enkelte kan motvirke effekten 

av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger. For et gitt uttakstidspunkt blir 

pensjonen imidlertid noe lavere etter hvert som yngre årskull forventes å leve 

lenger. 

Mens opptjente pensjonsrettigheter skal lønnsreguleres fullt ut, skal pensjoner 

under utbetaling som hovedregel reguleres med lønnsveksten og deretter 

fratrekkes 0,75 prosent. Minste pensjonsnivå og satsene for garantipensjon 

reguleres med lønnsveksten, justert for effekten av levealdersjusteringen ved 

67 år. Dette vil normalt sikre personer med de laveste ytelsene en bedre 

regulering enn personer med høyere ytelser. Reguleringen vil skje med 

virkning fra 1. mai hvert år, som i dag. 

3 Pensjonsordningene for sjømenn og fiskere  

3.1 Pensjonstrygden for sjømenn 

Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet ved lov 3. desember 1948 nr. 7 om 

pensjonstrygd for sjømenn. Trygden er garantert av staten. Ordningen 

administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, som ble opprettet for å forvalte 

ordningen da den ble vedtatt. 

Pensjonstrygden for sjømenn er i dag en tidligpensjonsordning som i hovedsak 

yter alderspensjon fra fylte 60 til 67 år. Det ytes barnetillegg på 10 prosent av 
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alderspensjonen for barn under 18 år. En sjømann vil kunne ha rett til redusert 

alderspensjon fra 55 år når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid 

(fartstid) er 80 år eller mer, og vedkommende har sluttet som arbeidstaker på 

skip. En som har sluttet som sjømann, men som har oppfylt kravene til 

opptjeningstid for å ha rett til alderspensjon, har rett til sjømannspensjon fra 

oppnådd pensjonsalder. Som hovedregel er pensjonsalderen 60 år, men kan 

være høyere (opp til 65 år) for arbeidstakere som har begynt i tjeneste etter 31. 

desember 1968. En sjømann som ikke oppfyller minstekravet for opptjeningstid 

for å ha rett til alderspensjon, har rett til å få utbetalt et engangsbeløp etter 

nærmere bestemte regler.  

Full alderspensjon tjenes opp etter 360 pensjonsgivende fartsmåneder (30 år). 

Minste opptjeningstid som gir rett til alderspensjon er 150 pensjonsgivende 

fartsmåneder. Ved mindre enn 360 fartsmåneder (30 år) avkortes pensjonen 

forholdsmessig.  

Opptjening i pensjonstrygden for fiskere kan medregnes for å oppfylle 

minstekravet for rett til pensjon når personen har opparbeidet minst 12 

pensjonsgivende fartsmåneder. Godskrevet opptjeningstid som fisker vil ikke få 

betydning for beregningen av pensjonen utover å oppfylle kravet til minste 

opptjeningstid.  

Pensjonens størrelse utgjør en andel av folketrygdens grunnbeløp (G), som fra 

1. mai 2010 er 75 641 kroner. Både pensjoner under opptjening, oppsatte 

rettigheter og pensjoner under utbetaling reguleres dermed årlig i takt med 

grunnbeløpet.  

Full årlig alderspensjon utgjør 3,276 ganger grunnbeløpet for overordnet 

sjømann. For underordnet sjømann er full årlig alderspensjon 2,736 ganger 

grunnbeløpet for fartstid opptjent etter 30. april 1993, og 2,340 ganger 

grunnbeløpet når fartstiden er opptjent før 1. mai 1993. Gjennomsnittlig 

sjømannspensjon i 2008 utgjorde om lag 2,3 ganger grunnbeløpet. 

Pensjonen kan kombineres med fortsatt arbeidsinntekt, men dersom 

alderspensjonen er tatt ut før fylte 62 år, kreves det at sjømannen har sluttet å 

opptjene fartstid. Etter nærmere regler ytes det et inntektsprøvd tillegg til 

personer som har vært i yrket fram til pensjonsalderen og har en årlig 

pensjonsgivende inntekt mindre enn to ganger grunnbeløpet. Tillegget er 

midlertidig og nedtrappes for framtidige årskull ettersom det bygges opp 

tariffestede pensjoner i størstedelen av næringen. 

Etter overgangsregler ytes det alderspensjon etter 67 år etter fastlåste 

pensjonssatser (nominelt fast), krigsfartstillegg og enkepensjon. For disse 

ytelsene er det et krav at pensjonisten er fylt 67 år før 1. januar 2001.  

Dersom sjømannspensjonen var høyere enn en ugradert alderspensjon fra 

folketrygden ved 67 år, utbetaler sjømannstrygden differansen som et 

overgangstillegg til folketrygdytelsen. For rett til slikt overgangstillegg er det 

er krav om pensjonsgivende fartstid før 1967. Dersom uførepensjon fra 
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folketrygden og visse andre ytelser er lavere enn sjømannspensjonen skal det 

også gis et overgangstillegg som tilsvarer forskjellen. 

Finansieringen av sjømannspensjonene skjer gjennom et utligningsprinsipp. 

Det vil si at de årlige pensjonsutgiftene i utgangspunktet dekkes løpende. Etter 

loven dekkes utgiftene til ytelsene og trygdens administrasjon ved avgift på 

arbeidstakere og rederier, tilskudd fra trygdens fond og tilskudd fra staten. Det 

ordinære statstilskuddet dekker hovedsakelig tillegg for fartstid under andre 

verdenskrig. Trygden er garantert av staten som fra 2003 bidratt med et 

garantitilskudd til ordningen. Dette skyldes at inntektene fra avgifter og 

fondsavkastning mv. i de senere årene ikke  har vært store nok til å dekke 

pensjonsforpliktelsene. I 2008 var samlede utgifter i ordningen 1375 millioner 

kroner, og garantitilskuddet utgjorde om lag 467 millioner kroner. Det er 

forventet at ordningen vil være fullt ut selvfinansiert (uten statlig 

garantitilskudd) igjen fra 2015-2017.  

Om lag 7000 personer mottok i 2008 pensjon før fylte 67 år. Gjennomsnittlig 

pensjon i 2008 var vel 160 000 kroner, eller om lag 2,3 ganger folketrygdens 

grunnbeløp (G). I tillegg mottok i underkant av 6000 personer pensjon etter 

fylte 67 år, og gjennomsnittlig årlig pensjon for denne gruppen var noe over 

11 000 kroner. I overkant av 6000 personer mottok enkepensjoner, og 

gjennomsnittlig årlig pensjon for denne gruppen utgjorde vel 14 000 kroner. 

Antall mottakere av pensjon etter 67 år og enkepensjon reduseres betydelig 

hvert år, da disse ordningene er opphevet for nye tilfeller og fases ut.  

3.2 Pensjonstrygden for fiskere 

Pensjonstrygden for fiskere ble opprettet ved lov 28. juni 1957 nr. 12  om 

pensjonstrygd for fiskere. Trygden er garantert av staten. Ordningen 

administreres av Garantikassen for fiskere. 

Pensjonstrygden for fiskere er en tidligpensjonsordning som yter alderspensjon 

fra fylte 60 til 67 år. Det ytes barnetillegg på 30 prosent av grunnbeløpet per 

barn under 18 år. Formålet med fiskerpensjonen er å være en 

nedtrappingspensjon. Den er ikke ment som en fulltids pensjonsordning, og 

pensjonen kan fritt kombineres med fortsatt arbeidsinntekt, også innenfor 

næringen. 

Full alderspensjon tjenes opp etter 1560 premieuker (30 år). Minste 

opptjeningstid som gir rett til alderspensjon er 750 premieuker (14,4 år). Ved 

mindre enn 1560 premieuker (30 år) avkortes pensjonen forholdsmessig. En 

fisker som har opptjent mer enn 75 premieuker, men mindre enn 750 

premieuker ved fylte 60 år, og ikke mottar uførepensjon mv., kan få 

tilbakebetalt innbetalt premie etter nærmere regler. 

Opptjening i pensjonstrygden for sjømenn kan medregnes for å oppfylle 

minstekravet for rett til pensjon når personen har opparbeidet minst 12 

pensjonsgivende fartsmåneder. Godskrevet opptjeningstid som sjømann vil 
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ikke få betydning for beregningen av pensjonen utover å oppfylle kravet til 

minste opptjeningstid.  

Pensjonens størrelse utgjør en andel av folketrygdens grunnbeløp. Pensjoner 

under opptjening, oppsatte rettigheter og pensjoner under utbetaling reguleres 

dermed årlig i takt med grunnbeløpet. Full årlig alderspensjon utgjør 1,6 

ganger grunnbeløpet. Gjennomsnittlig pensjon i 2008 var i underkant av 

grunnbeløpet. 

Pensjonstrygden for fiskere finansieres av næringen selv gjennom et 

utligningssystem, der utgiftene i ett år i prinsippet skal dekkes av inntekter i 

det samme året. Finansieringskildene er medlemspremie og omsetningsavgift 

på fisk. Medlemspremien fastsettes årlig ved kongelig resolusjon. Det  er  

bygget opp et likviditetsfond som fungerer som en buffer ved variasjoner i 

inntektene, og som i en del år har bidratt til å dekke deler av 

pensjonsforpliktelsene. Trygden er garantert av staten, men garantiansvaret er 

ikke utløst for ordningen. I 2008 var samlede utgifter i ordningen 130 millioner 

kroner. Inntektene fra medlemspremie utgjorde om lag 27 millioner kroner og 

omsetningsavgift utgjorde 29 millioner kroner. Likviditetsfondet bidro med om 

lag 77 millioner kroner. 

 

Om lag 2000 personer mottok pensjon fra Pensjonstrygden for fiskere i 2008.  

3.3 Samordning og tilpasning til andre pensjoner 

Pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere er 

lovfestet tjenestepensjon som er omfattet av bestemmelsene samordningsloven, 

se lovens § 1 nr. 1 bokstav a. Forholdet mellom pensjonstrygdene og 

uførepensjon fra folketrygden og visse andre ytelser er imidlertid regulert 

pensjonstrygdlovene.  

Samordning med annen tjenestepensjon er aktuelt når pensjonisten har rett til 

alderspensjon både fra pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for 

fiskere. Etter samordningsloven § 7 skal summen av de pensjoner pensjonisten 

har rett til, ikke være større enn pensjon for full opptjeningstid i den ordningen 

vedkommende sist var medlem i før pensjonering. Særlige regler gjelder der 

tidligere opptjent pensjon er større enn den ville vært om opptjeningen hadde 

skjedd i sistnevnte pensjonsordning. 

Samordningsloven har også bestemmelser om samordning med alderspensjon 

og uførepensjon fra folketrygden. Bestemmelsene om samordning med 

alderspensjon fra folketrygden er ikke aktuelle for pensjonstrygdene fordi det 

ikke kan ytes alderspensjon fra folketrygden samtidig med sjømannspensjon og 

fiskerpensjon. Bestemmelsen i samordningsloven om samordning med 

uførepensjon og visse andre ytelser kommer heller ikke til anvendelse fordi det 

er spesialbestemmelser i lovene om sjømannspensjon og fiskerpensjon. Det 

vises til sjømannspensjonstrygdloven § 4 nr. 3 og § 5 nr. 2 og fisker-
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pensjonsloven § 8 andre ledd. Tilpasningen innebærer at sjømannspensjonen 

eller fiskerpensjonen faller bort når det ytes uførepensjon mv. for hel uførhet.  

Dersom ytelsen er gradert, faller pensjonen delvis bort.  

Tilsvarende tilpasning foretas når pensjonisten mottar full eller gradert 

avtalefestet pensjon (AFP) som er omfattet av samordningsloven § 1 nr. 1 første 

ledd bokstav d. Dette gjelder i dag all AFP i privat sektor og AFP i offentlig 

sektor fram til 65 år. Fra 65 skal AFP til arbeidstakere i offentlig sektor skal 

alltid samordnes etter reglene for tjenestepensjoner. Da kommer 

samordningsloven § 7 til anvendelse, jf. ovenfor.  

I tilfeller hvor en gjenlevende ektefelle med sjømannspensjon eller 

fiskerpensjon har overgangsstønad eller etterlattepensjon fra folketrygden, skal 

sjømannspensjon eller fiskerpensjon samordnes med grunnpensjon fra 

folketrygden etter samordningsloven § 22.  

4 Fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden og 

samtidig uttak av sjømannspensjon og fiskerpensjon 

4.1 Innledning 

I dag kan folketrygdens alderspensjon tidligst tas ut fra 67 år, mens 

sjømannspensjon og fiskerpensjon gis fram til fylte 67 år. Innføringen av 

fleksibelt uttak av folketrygdens alderspensjon innebærer at den enkelte som 

hovedregel vil kunne velge å ta ut alderspensjon fra 62 år, se punkt 2 ovenfor.  

Innføringen av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år reiser  

spørsmålet om alderspensjon fra pensjonstrygden for sjømenn og 

pensjonstrygden for fiskere skal kunne tas ut samtidig med folketrygdens 

alderspensjon mellom 62 og 67 år, eller om ytelsene skal samordnes med 

folketrygden.  

4.2 Departementets vurdering og forslag 

Ved lov av 25. juni 2010 nr. 29 er det vedtatt endringer i blant annet regelverket 

om samordning av offentlig tjenestepensjon med folketrygden, jf. Prop. 107 L 

(2009-2010). Det er blant annet bestemt at levealdersjustering og samordning 

av tjenestepensjoner først skal skje ved 67 år. Dette gjelder også i de tilfellene 

hvor alderspensjonen fra tjenestepensjonsordning tas ut før 67 år 

(særaldersgrensepensjon). Det vil si at dersom det tas ut alderspensjon fra 

folketrygden før 67 år, vil særaldersgrensepensjon ytes uavkortet fram til 67 år. 

Fra 67 år vil tjenestepensjonen i disse tilfellene samordnes som om 

folketrygden også var tatt ut fra samme alder. Det innebærer at 

samordningsfradraget blir høyere enn om folketrygden var tatt ut ved 67 år.  
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Slik departementet ser det har uttak av pensjon fra tidligpensjonsordningene 

for sjømenn og fiskere vesentlige likhetstrekk med uttak av 

særaldersgrensepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger før 67 år. 

Hensynet til likhet og sammenheng i systemet taler etter departementets syn 

for at de prinsippene for samordning med offentlig tjenestepensjon som nå er 

vedtatt også legges til grunn for sjømannspensjon og fiskerpensjon. Det vil si at  

alderspensjon fra folketrygden kan gis ved siden av sjømannspensjon og 

fiskerpensjon uten at disse pensjonene avkortes. Som nevnt under punkt 2 er 

uttaksreglene for alderspensjon fra folketrygden fra 1. januar 2011 nøytralt 

utformet. Det vil at samlet pensjon over livsløpet blir den samme uavhengig av 

når pensjonen tas ut. Dersom en skulle innført samordning,  ville de som tar ut 

alderspensjon fra folketrygden før 67 år samtidig med sjømannspensjon eller 

fiskerpensjon, få mindre pensjon over livsløpet enn om alderspensjonen tas ut 

fra 67 år eller senere.  

En ordning med samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden og 

sjømannspensjon eller fiskerpensjon, vil ikke medføre økte kostnader verken 

for folketrygden eller for pensjonstrygdene for sjømenn og fiskere. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det ikke skal foretas samordning 

mellom tidligpensjonsordningene for sjømenn og fiskere og alderspensjon fra 

folketrygden.  

5 Levealdersjustering av sjømannspensjon og 

fiskerpensjon 

5.1 Innledning 

Fra 2011 innføres det levealdersjustering i folketrygden for nye 

alderspensjonister født etter 1943.  Levealdersjustering innebærer at den 

enkeltes pensjon ved en gitt uttaksalder justeres for  endringer i befolkningens 

levealder. Når nye alderskull av pensjonister forventes å leve lenger, vil 

ordningen med levealdersjustering innebære at en må arbeide noe lenger for å 

opprettholde samme kompensasjonsnivå som tidligere årskull. Dette skyldes at 

de opparbeidede rettighetene da skal fordeles over flere år. Den enkelte kan 

velge å kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lenger. Alternativt 

kan alderspensjonen fortsatt tas ut ved samme alder som eldre årskull, men 

årlig pensjon blir da lavere.    

Alderspensjonen i folketrygden levealdersjusteres ved hjelp av forholdstall eller 

delingstall. Disse fastsettes med utgangspunkt i forventet gjenstående levetid 

fra tidspunktet for uttaket av alderspensjonen.  
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5.2 Departementets vurdering og forslag 

Sjømannspensjon og fiskerpensjon er tidsbegrensede alderspensjoner som gis 

over perioden 60-66 år, mens alderspensjon i folketrygden er en livsvarig ytelse. 

Ved levealdersjustering for alderspensjonen i folketrygden er det utarbeidet 

egne forholdstall og delingstall for beregningen. Levealdersjusteringen tar 

utgangspunkt i alderspensjonen ved 67 år for 1943-kullet. For senere årskull vil 

pensjonene justeres i tråd med endringene i leveladeren. Forholdstall og 

delingstall som er fastsatt i folketrygden forutsetter livsvarig pensjon.  

Levealdersjustering av sjømannspensjon og fiskerpensjon vil innebære en 

justering på bakgrunn av endringene i levealder (redusert dødelighet) i den 

perioden pensjonene utbetales, det vil si fra 60 til 67 år. Det må i tilfelle 

utarbeides egne levealdersjusteringsfaktorer for disse to ordningene. Det bør 

også være mulig for den enkelte å kompensere for levealdersjusteringen ved å 

utsette uttaket noe.   

Den økonomiske effekten av å levealdersjustere sjømannspensjonen og 

fiskerpensjonen vil være liten både for den enkelte pensjonist og for 

tjenestepensjonsordningens utgifter. Dette skyldes at det kun er små endringer 

i dødelighet i årene før 67 år. Endringen i dødelighet for aldersgruppen 60–67 

år i de første årene etter 2011 tilsier en justering i underkant av 0,05 prosent pr. 

årskull. Eksempelvis vil levealdersjustering av en pensjon på 200 000 kroner 

innebære at pensjonen reduseres med 100 kroner mellom hvert årskull. 

Effekten anslås å være under 1/10 av den beregnede effekten av 

levealdersjustering i folketrygden. 

Spørsmålet om levealdersjustering av særaldersgrensepensjoner fra offentlige 

tjenestepensjonsordninger reiser tilsvarende problemstillinger, som er drøftet i 

Prop. 107 L (2009-2010) punkt 4.2. I samsvar med departementets forslag i 

proposisjonen er det ikke vedtatt særlige bestemmelser om levealdersjustering 

av særaldersgrensepensjoner. Levealdersjustering skjer dermed også i disse 

tilfellene ved 67 år.   

Departementet foreslår at sjømannspensjon og fiskerpensjon ikke skal 

levealdersjusteres. 

6 Regulering av sjømannspensjon og fiskerpensjon 

6.1 Innledning 

Ytelsene i pensjonsordningene for sjømenn og fiskere reguleres i dag gjennom 

endringer i grunnbeløpet (G), på samme måte som folketrygdens 

alderspensjon. Gjeldende retningslinjer innebærer at grunnbeløpet skal 

reguleres i takt med inntektsutviklingen for lønnstakerne.  

Fra 2011 gjelder nye prinsipper for regulering av pensjon under utbetaling i 

folketrygden, jf. punkt 2. Pensjonene skal reguleres i samsvar med 
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lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast faktor 0,75 prosent. Pensjoner 

under opptjening skal fortsatt reguleres i samsvar med lønnsveksten for 

lønnstakere. Reguleringen er lovfestet i folketrygdloven §§ 19-14 og 20-18.   

6.2 Departementets vurdering og forslag 

Dagens sjømannspensjon og fiskerpensjon utmåles ved at den fastsettes til en 

andel av grunnbeløpet i folketrygden (G). Det innebærer at pensjonen som er 

under opptjening, og også oppsatte rettigheter, reguleres gjennom endringene i 

grunnbeløpet. Siden 2003 har grunnbeløpet i folketrygden vært regulert med 

lønnsveksten for lønnstakere i alt. I ny alderspensjon skal pensjonsrettigheter 

under opptjening fortsatt lønnsreguleres fullt ut. Det foreslås derfor heller 

ingen endring i reguleringen av pensjonsrettighetene fram til uttakstidspunktet 

for sjømannspensjon og fiskerpensjon.  

Den nye reguleringen av folketrygdens alderspensjon under utbetaling som ble 

vedtatt ved lov 5. juni 2009 nr. 32, er innført også for AFP i privat sektor etter 

lov 19 februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet 

pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) § 7. Ny regulering av pensjon under 

utbetaling er også vedtatt for offentlige tjenestepensjoner og AFP i offentlig 

sektor, jf. lover av 25. juni 2010 nr. 28 og 29.  

Sjømannspensjon og fiskerpensjon har i mange år fulgt samme regulering som 

alderspensjon i folketrygden. Når denne reguleringen endres fra 2011, og også 

innføres i AFP og de alminnelige offentlige tjenestepensjonsordningene, 

foreslår departementet at sjømannspensjon og fiskerpensjon får tilsvarende 

regulering.  

Med forslaget vil pensjonistene få en positiv utvikling i kjøpekraften, men 

økningen vil ikke bli like stor sammenlignet med om pensjonen fortsatt ville 

vært fullt ut regulert med lønnsveksten. Det vises til forslag til endring i lov om 

pensjonstrygd for sjømenn § 5 nr. 2 og i lov om pensjonstrygd for fiskere § 7 nr. 

3.  

Forslaget innebærer at det vil være ulik regulering av pensjon under opptjening 

og under utbetaling. Som nevnt over utmåles både sjømannspensjonen og 

fiskerpensjonen som en andel av grunnbeløpet i folketrygden (G). Når 

reguleringen er ulik før og etter uttaket av pensjon, vil dette få innvirkning på 

størrelsen av pensjonen ved at størrelsen målt i G blir noe mindre for hvert år 

pensjonen utbetales. Departementet finner grunn til å presisere i lovteksten at 

den oppgitte størrelsen målt i grunnbeløpet refererer seg til uttakstidspunktet. 

Det vises til forslag til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 5 nr. 1 og 

lov om pensjonstrygd for fiskere § 7 nr. 1. 

Etter overgangsregler i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 28 nr. 1 ytes det 

alderspensjon etter 67 år for sjømenn som var fylt 67 år før 1. januar 2001, og 
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som hadde rett til alderspensjon etter 67 år etter bestemmelsene i lov om 

pensjonstrygd for sjømenn som gjaldt før denne datoen. Alderspensjonen 

utmåles etter fastlåste pensjonssatser (nominelle ytelser). De av 

alderpensjonistene som har fartsmåneder mellom 1. september 1939 og 31. 

desember 1945 har rett til et krigsfartstillegg. Krigsfartstillegget utmåles som 

en andel av folketrygdens grunnbeløp, se § 28 nr. 1 tredje ledd. 

Krigsfartstillegget reguleres dermed gjennom endringene i grunnbeløpet. Når 

det foreslås å endre reguleringen av de andre ytelsene som utmåles i forhold til  

folketrygdens grunnbeløp, vil det ikke lenger være naturlig å utmåle 

krigsfartstillegget som en andel av grunnbeløpet. Departementet foreslår 

derfor at også krigsfartstillegget gjøres nominelt fra 1. januar 2011, ved at det 

settes til kroneverdien av grunnbeløpet per 1. mai 2010.    

Det vises til utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 28 nr. 1 

tredje ledd. 

7 Tilpasning av sjømannspensjon og fiskerpensjon til 

avtalefestet pensjon (AFP) 

7.1 Innledning 

Avtalefestet pensjon (AFP) utbetales i dag i alderen 62 til 67 år. Ved samtidig 

uttak av sjømannspensjon og fiskerpensjon med AFP i privat sektor faller 

sjømannspensjon og fiskerpensjon bort i en grad tilsvarende pensjonsgraden i 

AFP (forholdmessig bortfall). Det samme gjelder AFP i offentlig sektor i 

alderen 62 til 65 år, som beregnes som AFP i privat sektor. Tilpasningen er 

regulert sjømannspensjonstrygdloven § 4 nr. 3 og § 5 nr. 2 og i 

fiskerpensjonsloven § 8 andre ledd. Fra 65 år kan AFP i offentlig sektor 

beregnes som tjenestepensjon, og sjømannspensjon og fiskerpensjon 

samordnes fra denne alderen med AFP etter reglene i samordningsloven, jf 

omtale under punkt 3.3. 

7.2 Forholdet mellom sjømannspensjon og fiskerpensjon og AFP i 

offentlig sektor 

AFP i offentlig sektor er i dag en tidligpensjonsordning med utbetalinger i 

alderen 62 til 67 år. Fra 65 år blir pensjonen beregnet som tjenestepensjon 

dersom dette er til gunst for pensjonisten. Ved lov 25. juni 2010 nr. 28 er det 

vedtatt å videreføre dagens regler for AFP i offentlig sektor. Det er bestemt at 

personer som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden skal kunne ta ut AFP 

dersom utbetalingen av alderspensjon fra folketrygden stoppes. Dersom man 

har tatt ut AFP, kan man senere velge å ta ut folketrygdens alderspensjon. 

Forutsetningen vil da være at AFP faller bort. 
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Departementet legger til grunn at sjømannspensjon og fiskerpensjon fortsatt 

skal tilpasses AFP i offentlig sektor etter de særskilte 

tilpasningsbestemmelsene i sjømannspensjonstrygdloven og 

fiskerpensjonsloven før 65 år, og samordnes etter reglene i samordningsloven 

etter fylte 65 år. 

7.3 Forholdet mellom sjømannspensjon og fiskerpensjon og AFP i  

privat sektor 

Ved lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut 

avtalefestet pensjon i privat sektor er det vedtatt at pensjonen fra 2011 skal 

legges om fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år til å være en 

livsvarig ytelse. Ny AFP har nøytrale uttaksregler, og er utformet som et 

livsvarig supplement (påslag) til alderspensjonen fra folketrygden. AFP kan tas 

ut tidligst fra 62 år, og årlig pensjon øker ved utsatt uttak mellom fylte 62 og 70 

år.  

Ved lov 25. juni 2010 nr. 29 er det vedtatt at samordning av offentlig 

tjenestepensjon med ny AFP fra privat sektor skal videreføres og gjennomføres 

fra fylte 67 år.  Dersom vedkommende har tatt ut AFP fra privat sektor før fylte 

67 år skal samordningen likevel skje som om AFP var tatt ut ved 67 år. Dette  

innebærer at særaldersgrensepensjoner fra offentlig tjenestepensjon som ytes 

før 67 år kan gis ved siden av privat AFP før 67 år. Reglene for samordning er 

inntatt i samordningsloven § 25.  

Dagens regler om forholdsmessig bortfall i sjømannspensjonstrygdloven og 

fiskerpensjonsloven kan ikke anvendes for ny AFP i privat sektor, fordi ny AFP 

utgjør et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og ikke en 

selvstendig og fullverdig årlig ytelse. Departementet foreslår at samordningen 

mellom sjømannspensjon og fiskerpensjon med ny AFP i privat sektor skjer 

etter de nye reglene i samordningsloven § 25. Det innebærer at ny AFP fra 

privat sektor kan ytes ved siden av sjømannspensjon og fiskerpensjon. 

For AFP som ytes etter gamle regler i privat sektor (AFP-tilskottsloven kapittel 

4) foreslår departementet at gjeldende regler for tilpasning i 

sjømannspensjonstrygdloven og fiskerpensjonsloven videreføres. 

8 Særlig om overgangstillegg for sjømannspensjon  

I de tilfellene der folketrygdens alderspensjon utgjør en lavere ytelse enn 

sjømannspensjonen, blir det gitt et overgangstillegg tilsvarende differansen 

etter lov om pensjonstrygd for sjømenn § 29. Differanse som skyldes 

manglende trygdetid i folketrygden, bortfall av barnetillegg eller det 

behovsprøvde tillegget til sjømannspensjonen kompenseres ikke. 

Utgangspunktet for beregningen av et eventuelt overgangstillegg er i dag 

ugradert alderspensjon fra folketrygden, det vil si alderspensjon før eventuell 
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inntektsprøving etter de reglene som gjaldt helt eller delvis i alderen 67–69 år 

før 1. januar 2010. I alderspensjonen medregnes alle komponenter. For rett til 

overgangstillegg er det krav om opptjent fartstid før 1967.  

Overgangstillegget bør ikke kompensere for nedgang i alderspensjon fra 

folketrygden som skyldes at pensjonisten har benyttet adgangen til å ta ut 

pensjon før 67 år. Overgangstillegg bør også kunne tilstås selv om pensjonisten 

får høyere alderspensjon fordi vedkommende venter med uttaket til etter fylte 

67 år.  

Ved vurderingen av om det foreligger en reduksjon i pensjonsytelsen ved 

overgang fra sjømannspensjon til alderspensjon fra folketrygden, mener 

departementet at en fortsatt bør legge til grunn opptjente rettigheter ved 67 år, 

uavhengig av når alderspensjon fra folketrygden faktisk tas ut.  

Overgangstillegget skal ikke kompensere for levealdersjusteringen. 

Departementet foreslår derfor at sammenligningen knyttes til summen av 

basispensjon og basispensjonstillegg etter folketrygdloven §§ 19-5 og 19-9, uten 

at disse divideres med det aktuelle forholdstallet, samt forsørgingstillegg etter 

folketrygdloven §§ 3-24, 3-25 og 3-26. Forsørgingstillegget levealdersjusteres 

ikke, og kan derfor legges direkte til grunn. 

Overgangstillegget skal reduseres med det overskytende dersom pensjonen fra 

folketrygden øker utover det som skyldes at grunnbeløpet er forhøyet. Når 

reguleringen løsrives fra grunnbeløpet, bør ordlyden i bestemmelsen justeres 

slik at det er økning utover  det som skyldes reguleringen, som kan medføre 

reduksjon i overgangstillegget. Slik økning vil blant annet kunne foreligge ved 

fortsatt opptjening av pensjonsrettigheter.  

Det vises til forslag til endring av lov om pensjonstrygd for sjømenn § 29 nr. 1  

første  og tredje ledd. 

9 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative 

konsekvenser  

Det foreslås at endringsforslagene trer i kraft fra 1. januar 2011. 

Forslaget til ny regulering vil ha økonomiske konsekvenser både for den 

enkelte pensjonist og for ordningene. Pensjonistene vil kunne få redusert sine 

utbetalinger med i gjennomsnitt om lag 2,2 prosent målt i fast G over 

pensjonstiden 60–66 år, sammenliknet med om dagens regulering videreføres. 

Med utgangspunkt i samlede pensjonsutgifter i 2009, vil ny regulering gi en 

årlig innsparing på om lag 25 mill. kroner ferdig innfaset etter 6 år for 

pensjonstrygden for sjømenn. Tilsvarende innsparing for pensjonstrygden for 

fiskere vil være om lag 3 mill. kroner.  Forslaget til ny regulering vil ha visse 

administrative konsekvenser for Pensjonstrygden for sjømenn og 

Garantikassen for fiskere. En må påregne at det vil medføre noe ekstra 
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kostnader å implementere ny regulering i de administrative systemene i de to 

ordningene. 

Forslagene har for øvrig ikke nevneverdige økonomiske eller administrative 

konsekvenser.  

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene 

Merknader til endringene i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for 

sjømenn 

 

Til § 5 nr. 1: 

I nr. 1 første og tredje ledd presiseres det at størrelsen på ytelsene målt i 

folketrygdens grunnbeløp (G) gjelder ved uttak av alderspensjon 

(utakstidspunktet). Når utbetalingen har startet og pensjonen reguleres vil 

fradragsfaktoren på 0,75 prosent gjøre at størrelsen på pensjonen, eller 

ytelsene, målt i G blir litt mindre for hver  regulering. 

 

Til § 5 nr. 3: 

Bestemmelsen inneholder regler om regulering av pensjon under utbetaling. 

I første ledd slås det fast at for pensjon under utbetaling skal pensjonsgrunnlaget 

reguleres årlig per 1. mai med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 

prosent. Det er forutsatt at begrepet lønnsvekst skal fastsettes på samme måte 

som i folketrygdloven. Bestemmelser om fastsetting av lønnsveksten vil bli gitt 

i forskrift til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd §§ 1-4, 19-14 og 20-18. 

I andre ledd gis det regler for første regulering etter pensjonsuttaket. 

Fradragsfaktoren på 0,75 er beregnet ut fra en årlig regulering av pensjon 

under utbetaling, med utgangspunkt i 1. mai. Dersom pensjonsuttaket starter i 

en annen måned, skal fradragsfaktoren reduseres forholdsmessig i det første 

reguleringsåret.  

 

Til § 28 nr. 1 tredje ledd: 

Bestemmelsen inneholder regler om utmåling av krigsfartstillegg for sjømenn 

som har rett til alderspensjon etter fylte 67 år. Krigsfartstillegget ytes for 

fartsmåneder mellom 1. september 1939 og 31. desember 1945. Etter 

nåværende regel utmåles krigsfartstillegget som en andel av folketrygdens 

grunnbeløp. Krigsfartstillegget reguleres dermed i samsvar med utviklingen i 

lønnsveksten. Forslaget om å gjøre krigsfartstillegget nominelt fra 1. januar 

2011, innebærer at den prosentvis fastsatte andelen av folketrygdens 

grunnbeløp omregnes til kroneverdien av andelen av grunnbeløpet per 1. 

januar 2011.  



 

16 

 

 

Til § 29 nr. 1 første ledd: 

Endringene i folketrygden innebærer at alderspensjonen fra folketrygden først 

beregnes etter dagens regler. Den nye betegnelsen på alderspensjon i 

folketrygden er basispensjon (grunnpensjon og tilleggspensjon), mens den nye 

betegnelsen på særtillegget er basispensjonstillegg.  

Etter lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) 

skal nye opptjeningsregler for alderspensjon fases inn gradvis fra 1954-kullet. 

Overgangstillegg ytes bare til medlemmer av pensjonstrygden for sjømenn som 

har opptjent pensjon i ordningen før 1. januar 1967. Medlemmer som har 

opptjent pensjon i pensjonstrygden for sjømenn, er født før 1954. Disse 

medlemmene vil dermed fortsatt få beregnet sin alderspensjon etter dagens 

opptjeningsregler som følger av folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 3. 

Levealdersjusteringen gjennomføres etter kapittel 19 ved å benytte et såkalt 

forholdstall. Ved uttak av alderspensjon divideres basispensjonen med det 

aktuelle forholdstallet på uttakstidspunktet. Alderspensjonen skal kunne tas ut 

fleksibelt etter nøytrale uttaksregler fra 62 til 75 år. I tillegg til basispensjon og 

basispensjonstillegg, vil pensjonisten i noen tilfeller ha rett til forsørgingstillegg 

etter folketrygdloven §§ 3-24, 3-25 og 3-26. Forsørgingstillegget må også 

medregnes ved beregningen av alderspensjonen. 

 

Til § 29 nr 1 tredje ledd: 

I nr 1 tredje ledd presiseres det fast at dersom pensjonen fra folketrygden øker 

utover det som skyldes at pensjonen reguleres, reduseres overgangstillegget 

med det overskytende. Bestemmelsen er endret som følge av at reguleringen 

av alderspensjonen i folketrygden ikke lenger reguleres i samsvar med 

endringene i grunnbeløpet, se folketrygdloven § 19-14. 

 

Merknader til endringene i lov 28. juni 1957 om pensjonstrygd for fiskere 

Til § 7 nr. 1: 

I nr. 1 presiseres det at størrelsen på ytelsene målt i folketrygdens grunnbeløp 

(G) gjelder ved uttak av alderspensjon (utakstidspunktet). Når utbetalingen har 

startet og pensjonen reguleres vil fradragsfaktoren på 0,75 prosent gjøre at 

størrelsen på pensjonen, eller ytelsene, målt i G blir litt mindre for hver  

regulering. 

 

Til § 7 nr. 2: 

Bestemmelsen inneholder regler om regulering av alderspensjon under 

utbetaling.  
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I første ledd slås det fast at alderspensjon under utbetaling skal reguleres med 

lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Det er forutsatt at begrepet 

lønnsvekst skal fastsettes på samme måte som i folketrygdloven. Bestemmelser 

om fastsetting av lønnsveksten vil bli gitt i forskrift til lov 28. februar 1997 nr. 19 

om folketrygd §§ 1-4, 19-14 og 20-18. 

Samtidig foreslås gjeldende bestemmelse om regulering i § 7 nr. 1 tredje 

setning opphevet. 

I andre ledd gis det regler for første regulering etter pensjonsuttaket. 

Fradragsfaktoren på 0,75 er beregnet ut fra en årlig regulering av pensjon 

under utbetaling, med utgangspunkt i 1. mai. Dersom pensjonsuttaket starter i 

en annen måned, skal fradragsfaktoren reduseres forholdsmessig i det første 

reguleringsåret.  

 

11 Utkast til lovendringer 

Utkast 

til lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om 

pensjonstrygd for fiskere (tilpasning til endret alderspensjon i folketrygden fra 

2011) 

I 

I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn gjøres følgende 

endringer: 

§ 5 nr. 1 skal lyde: 

Full årlig alderspensjon på uttakstidspunktet utgjør for fartstid som  

- overordnet 3,276 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og som  

- underordnet 2,736 ganger grunnbeløpet  når fartstiden er opptjent etter 30. 

april 1993, og 2,340 ganger grunnbeløpet  når fartstiden er opptjent før 1. mai 

1993.  

 

Inndelingen svarer til gruppene for betaling av arbeidstakeravgift, se § 9. 

 

Årspensjonen beregnes på grunnlag av antall pensjonsgivende fartsmåneder 

multiplisert med pensjonssatser for fartstid opptjent som overordnet og/eller 

underordnet. Satsene på uttakstidspunktet  

- utgjør for overordnet 0,91 prosent av grunnbeløpet, og for  

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-19481203-007.html#9
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- underordnet 0,76 prosent av grunnbeløpet når fartstiden er opptjent etter 30. 

april 1993 og 0,65 prosent av grunnbeløpet  når fartstiden er opptjent før 1. mai 

1993.  

 

Måned som arbeidstakeren oppebærer pensjon for etter denne lov, regnes ikke 

med. Alderspensjonen regnes ikke for mer enn 360 fartsmåneder i alt. Har 

arbeidstakeren mer enn 360 fartsmåneder, regnes pensjonen på grunnlag av de 

måneder som gir størst pensjon. 

 

§ 5 nr. 3 skal lyde: 

Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget 

reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes 

deretter 0,75 prosent.  

Ved første regulering etter uttak av alderspensjon skal fradragsfaktoren på 0,75 

prosent reduseres forholdsmessig ut fra tiden fra uttak og fram til neste regulering 

dersom pensjonen er tatt ut i en annen måned enn mai.  

 

Nåværende nr. 3 og 4 blir nye nr. 4 og 5. 

 

§ 28 nr. 1 tredje ledd skal lyde: 

Krigsfartstillegget er årlig kr 55 for hver fartsmåned som underordnet og kr 77 

for hver fartsmåned som overordnet. 

 

§ 29 nr. 1 første ledd skal lyde: 

Dersom en alderspensjonist som har opptjent pensjonsgivende fartstid før 1. 

januar 1967, vil ha rett til basispensjon og basispensjonstillegg etter folketrygdloven 

§§ 19-5 og 19-9 beregnet ved 67 år og forsørgingstillegg til alderspensjon etter 

folketrygdloven §§ 3-24, 3-25 og 3-26 som er mindre enn det alderspensjonen fra 

pensjonstrygden for sjømenn var før fylte 67 år, skal det gis et overgangstillegg 

fra pensjonstrygden som tilsvarer forskjellen. 

 

§ 29 nr. 1 tredje ledd skal lyde: 

Dersom pensjonen fra folketrygden øker utover det som skyldes at pensjonen 

reguleres, reduseres overgangstillegget med det overskytende. 

 

II 
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I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere gjøres følgende 

endringer: 

§ 7 nr. 1 skal lyde: 

Alderspensjon regnes ikke for mer enn 1560 premieuker i alt. Årspensjon for 

1560  premieuker skal på uttakstidspunktet utgjøre 1,6 ganger folketrygdens 

grunnbeløp, forholdsmessig redusert hvis vedkommende har mindre enn 1560 

premieuker. 

 

§ 7 nr. 2 skal lyde: 

Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget 

reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes 

deretter 0,75 prosent.  

Ved første regulering etter uttak av alderspensjon skal fradragsfaktoren på 0,75 

prosent reduseres forholdsmessig ut fra tiden fra uttak og fram til neste regulering 

dersom pensjonen er tatt ut i en annen måned enn mai.  

 

Nåværende nr. 2 blir ny nr. 3. 

III 

Loven trer i kraft 1. januar 2011. 


