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HØRINGSMERKNAD
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Det vises til Arbeidsdepartementets høringsnotat 5. juli 2010 om tilpasning av pensjonstrygden for
sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011.

I høringsnotatet foreslår departementet at ny AFP i privat sektor kan ytes ved siden av
sjømannspensjon og fiskerpensjon.

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene vil i denne forbindelse henvise til § 3-7 i vedtektene for
Fellesordningen for AFP. Etter denne bestemmelse vil arbeidstaker som har mottatt pensjon i de
tre siste årene før fylte 62 år bare ha rett til AFP når verdien av ytelsen i hvert av de tre årene har
utgjort mindre enn 1,5 G. Denne bestemmelsen omfatter etter sin ordlyd også sjømannspensjon og
fiskerpensjon.

Vi vil videre nevne at etter vedtektene til gammel AFP-ordningen § 7 annet ledd kreves det at
blant annet at arbeidstakeren må ha vært sammenhengende ansatt i tilsluttet bedrift de siste tre
årene før uttakstidspunktet. Etter ny ordning er hovedregelen etter AFP-tilskotsloven § 4
(vedtektene § 3-4) at arbeidstakeren i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år
(ansiennitetsperioden) må ha vært omfattet av Fellesordningen. I en overgangsperiode er
ansiennitetskravene mindre strenge; for arbeidstakere født i 1944 til 1951 er for eksempel
ansiennitetskravet 3 av de siste 5 årene før fylte 62 år. Det er verdt å merke seg at i den nye
ordningen må ansienniteten være oppfylt ved fylte 62 år, mens det for gammel AFP er tilstrekkelig
at 3 års kravet er oppfylt på uttakstidspunktet.
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