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Høring - tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og
pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon

• •

folketrygden fra 2011

Det vises til departementets brev av 5. juli 2010 med høringsfrist 5. oktober 2010.

1. Forbundet vil først minne om Sjømannspensjonsutvalgets utredning, inntatt i NOU
1999/6 Sjømannspensjon. Det er i tilslutning til denne meldingen også foretatt en utredning
av aktuar Thorbjørn Michelsen i Storebrand Livsforsikring AS om muligheten for å omdanne
sjømannspensjonsordningen til en privatforsikringsordning for å avverge de problemer som
utlikningsordningen skapte for sjømannspensjonsordningen. Storebrand konkluderte med at
innbetalinger som ble foretatt av rederiene og de ansatte og som til sammen utgjør 5,35 % av
de ansattes bruttolønn, ville være tiistrekkelig til å sikre en pensjonsordning på ca. 60 % av
sjøfolkenes sluttlønn. Dvs, en ordning som var langt bedre enn den de hadde.

Dessverre var Pensjonstrygdens fond betydelig redusert allerede i 1999, og en overgang til
privat forsikring ble ansett teknisk, praktisk og politisk meget vanskelig å få til. Men det må
stadig være meget relevant, også i dag og i relasjon til de forslag departementet nå
fremsetter, å minne om at de innbetalinger som foretas av rederiene og deres ansatte er mer
enn tilstrekkelig til å dekke de pensjonsrettigheter som opparbeides.

Disse forhold gjør at de endringer som er besluttet for folketrygden ikke bør medføre
begrensninger av noe art av de rettigheter som sjømenn hittil har opparbeidet i
Pensjonstrygden for sjømenn.

Hvis departementet mener at det bør foretas en begrensning mht. fremtidig opparbeidelse av
rettigheter, må det foretas en reduksjon av avgiftene til Pensjonstrygden og det vil antagelig
også være nødvendig å foreta et komplett skille mellom dagens ordning og ny ordning.

2. Departementet foreslår at det ikke skal foretas samordning mellom
Pensjonstrygdordningen for sjømenn og alderspensjonsordningen fra Folketrygden.
Forbundet er enige i dette og er i likhet med departementet også opptatt av at en samordning
vil redusere de ansattes alderspensjon uten at det er noen rimelig grunn til dette, ikke minst
fordi de ansatte allerede får langt mindre igjen for de innbetalinger som foretas enn det de
burde ha fått jfrforan pkt 1.
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3. Departementet foresiår også at det ikke skal foretas noen levealderjustering av
sjømannspensjonene og legger vekt på at det dreier seg om en tidsbegrenset ordning og at
den økonomiske effekten ville være liten. Forbundet minner også her om at
avgiftsinnbetalingene til Pensjonstrygden er høye i forhold til de pensjoner som mottas, og at
en levealderjustering derfor vil virke sterkt urimelig.

4. Departementet mener at det ikke er grunn til å foreta noen endring av reguleringen av
pensjonsrettigheter i sjmmannspensjonen frem til uttakstidspunktet, men mener at det ved
regulering av sjømannspensjon under utbetaling skal foretas et fratrekk med 0,75 % slik som
for folketrygdens alderspensjonsordning. Forbundet er uenig i at det skal foretas et slikt
fratrekk, og minner stadig om de forhold som er nevnt foran i punkt 1.

5. Departementet mener endelig at dersom pensjonen fra Folketrygden øker utover det
som skyldes at pensjonen reguleres, skal overgangstillegget hjemlet i Pensjonstrygdloven
reduseres. Forbundet er stadig opptatt av at det må tas hensyn til at sjømannspensjonen
finansieres av partene i arbeidslivet, og at det er irrelevant hvilke ytelser som mottas fra
folketrygden.
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