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ARBEIDSDEPARTEMENTET

Høring - Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden
for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) viser til Arbeidsdepartementets brev av 5. juli 2010 om
høring om tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til
endret alderspensjon i folketrygden fra 2011.

1.  Generelle kommentarer
Høringsnotatet omhandler "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 ordningen er foretatt og kan gjennomføres".
PTS har merket seg at Arbeidsdepartementet presiserer at de midlertidige tilpasninger ikke
legger føringer eller bindinger for arbeidet med en varig løsning.
PTS sin rolle er å forvalte den pensjonsordning som partene til enhver tid er enige om. Som
forvalter av ordningen ser vi behovet for et enklere og mer entydig regelverk og som
oppleves behovsdekkende og rettferdig for sjømenn og rederier og at det derigjennom legges
til rette for en bærekraftig ordning samt en effektiv og god forvaltning av denne. På denne
bakgrunn vil PTS vil påpeke betydningen av at man så raskt som mulig også kommer i gang
med den langsiktige tilpasningen av pensjonsordningen til pensjonsreformen.

2.  Kommentarer til de enkelte forslagene
a. Fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden og samtidig uttak av

sjomannspensjon
PTS er positive til at sjømannspensjon kan ytes som et tillegg til alderspensjon fra
folketrygden mellom 62 og 67 år uten samordning. Dette medfører trolig ikke endringer i
kostnadene for sjømannspensjonen og sjømennenes rettigheter ivaretas. Det er grunn til å
minne om at sjømannspensjonen finansieres av partene i arbeidslivet (forventes å være fullt
ut selvfinansierende fra 2015). Det er således mindre relevant å se hen til hvilke ytelser som
mottas fra folketrygden.

b. Levealdersjustering av sjomannspensjon
PTS er positive til at sjømannspensjonen ikke levealderjusteres. Sjømannspensjonen er en

begrenset pensjon grunnet særaldersgrensen for sjømenn. Gjennomsnittlig alderspensjon før 67
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år var i 2009 kr. 165.000. Tidligere beregninger (ref. NOU 1999:6) antyder at det synes å være et
misforhold mellom avgiftsnivå og ytelsen i ordningen og at en forsikringsmessig beregnet
premie med utgangspunkt samme uendret ytelse ville vært lavere enn dagens avgiftsnivå. Også
på det grunnlag ville en levealdersjustering være vanskelig å begrunne.

c. Regulering av sjømannspensjon
En regulering tilsvarende lønnsveksten med deretter fratrekk av 0,75% vil av sjømenn og
rederier oppleves som en reduksjon av rettigheter. I lys av at det som nevnt er et misforhold
mellom ytelse og avgiftsnivå vil det være vanskelig å begrunne å svekke ytelsen gjennom å
innføre en underregulering.

I følge våre beregninger er effekten anslått til å utgjøre ca 20-25 millioner kroner årlig ved
full virkning av endringen.

Basert på en lønnsvekst på 3% pr. år har vi beregnet
følgende innsparinger for alderspensjon under67 år:

Eksempel
Alderspensjonist med 360 fartsmåneder som overordnet, pensjonsalder 60 år og uten
pensjonstillegg vil få et innteksttap på kr. 43.843 over perioden 60-67 år:

Da det er signalisert en fullstendig gjennomgang av pensjonsordningen, trolig herunder dens
ytelser og regulering, ser vi det som lite hensiktsmessig i forkant av dette å gjennomføre
endringer, som kan bli av midlertidig varighet. Med dette som bakgrunn anbefaler ikke PTS
at det innføres underregulering av sjømannspensjonen fra 1. januar 2011.
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Krigsfartstillegget
Etter pensjonstrygdloven § 28 nr. 1 tredje ledd ytes det et krigsfartstillegg til aktuelle
alderspensjonister. Departementet forslår at krigsfartstillegget gjøres nominelt fra 1. januar
2011 ved at det settes til en andel av grunnbeløpet per 1. mai 2010. PTS har beregnet at dette
for ordningen vil medføre en årlig innsparing økende til ca 10 millioner kroner.

Endret krigsfartstillegg (fastlåst G pr. 1.1.2010)

Anslagene er basert på at G øker med 3% pr. år.

PTS finner vi det uheldig at krigsfartstillegget for fremtiden ikke skal justeres på lik linje
med de øvrige pensjoner.
Da krigsfartstillegget ble innført ble det oppfattet som en anerkjennelse for den innsatsen
denne gruppen gjorde under krigen og ble av mange sett på som en slags æresbevisning. Å
svekke ordningen gjennom å fastlåse satsene til dagens nivå for denne gruppen spesielt vil
kunne oppfattes som en redusert anerkjennelse av deres innsats.

Det tilkommer ikke nye alderspensjoner for krigsseilere med krigsfartstillegg, kun for
etterlatte etter krigsseilere, ca 10 — 15 nye tilfelle i måneden. Selv om man tar med nye
etterlattepensjoner vil utbetalingsbeløpene reduseres kraftig år for år som en følge av naturlig
avgang, inntil ordningen er helt avviklet.

I beregninger nedenfor viser vi, i et utvalg av eksempler, reduksjon i den individuelle
pensjon sett over gjenværende forventet levetid. Her illustreres det at hvis det nye forslaget
blir vedtatt fører det til, over tid, en ikke utbetydelig reduksjon i pensjonen for den enkelte
krigsseiler eller etterlatte.
At krigsfartstillegget ikke lenger skal følge de samme prinsipper for justering som øvrige
pensjoner vil kunne utløse sterke reaksjoner både fra krigsseilerne og andre grupper i
samfunnet.

Da beregningene er basert på forventet gjenværende levetid avtar reduksjonen med stigende
alder og er større for kvinner enn menn:
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Gjelder Reduksjon i %

Eksempler på inntektstap i forventet gjenværende levetid:

Eks. 1. Mann 85 år. 76 krigsfartsmåneder.

Eks.  2.  Kvinne 80 år. 76 krigsfartsmåneder.

Eks.  3.  Kvinne 70 år. 76  krigsfartsmåneder.

PTS anbefaler at krigsfartstillegget reguleres på samme måte som de øvrige pensjoner, dvs.
primært etter dagens regelverk.

Vi antar dessuten at det er en skrivefeil i høringsnotatet. Hvis man fastholder forslaget om å
gjøre krigsfartstillegget om til en nominell sats som fastlåses til dagens nivå, antar vi at
begrepet "årlig" i forslaget til lovbestemmelsen § 28 nr. 1 tredje ledd skal endres til
"månedlig".

d. Tilpasning av sjømannspensjon til avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig
og privat sektor

Ingen endringer av nåværende regelverk er foreslått. PTS støtter høringsnotatets forslag.

3. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene
a. Til  §  5 nr. 3

Gitt at departementet opprettholder sitt forslag om underregulering av pensjonen, har vi
følgende kommentar til nevnte paragraf:
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I første ledd benyttes uttrykket  "pensjonsgrunnlaget".  Det kan lett forstås som om man her
har innført en ny forståelse av et etablert begrep. For å unngå uklarheter og misforståelser
vedrørende fortolkning og praktisering foreslår vi at begrepet  "pensjonsgrunnlaget"  i denne
sammenheng byttes ut med  "pensjonen".

Videre foreslår vi at begrepet  "lønnsvekst"  forklares nærmere. Dette kan enten gjøres ved en
henvisning i lovteksten til legaldefinisjonen slik den fremstår i den nye folketrygdloven § 19-
14 andre og sjette ledd, eller alternativt innlemme innholdet av folketrygdlovens § 19-14
andre og sjette ledd i § 5 nr 3.

b. Til  §  28 nr. 1 tredje ledd
Primært ønsker vi at dagens regelverk ikke skal endres, subsidiært at krigsfartstillegget skal
reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Hvis departementet imidlertid opprettholder
sitt eget forslag, antar vi at § 28 nr. 1 tredje ledd skal lyde:
Krigsfartstillegget er månedlig kr. 55 for hver fartsinåned som underordnet og kr. 77 for
hver fartsmåned som overordnet.

c. Til nr 29 nr. 1 første ledd.

Det fremgår av nytt forslag at man ikke har beholdt begrepet "ugradert" pensjon.
Vi foreslår likevel at begrepet tas inn igjen i lovforslagets første ledd ved at man føyer til
begrepet "ugraderr foran basispensjon og basispensjonstillegg.
Subsidiært at det fremgår at overgangstillegget vil reduseres forholdsmessig i samsvar med
pensjonsuttaktsgraden.

Dette for å unngå misforståelser i de tilfelle hvor det tas ut gradert alderspensjon etter
folketrygdens regler og mener forskjellen skal kompenseres ved et overgangstillegg etter §
29 nr 1.

For øvrig vil PTS vil bemerke at for overgangstilleggene må beregningen foretas manuelt.
Det antas ikke å medføre noen stor belastning for PTS siden antall overgangstillegg utgjør
mindre enn 5 personer pr. måned og at ordningen snart vil opphøre. Det bemerkes imidlertid
at identifisering av aktuelle pensjonister kan bli en utfordring.

4. Oppsummering

Som forvalter av pensjonsordningen fremhever vi behovet for forutsigbarhet, langsiktighet
og ivaretakelse av verdier for ordningens interessenter i endringsprosessen. Ordningen må av
partene oppleves å være behovsdekkende, rettferdig og være økonomisk bærekraftig. Det
innebærer blant annet at det for både rederier og sjømenn må oppleves å være en klar
sammenheng mellom nivå på de avgifter som innbetales og de ytelser som gis. Innenfor
disse rammer vil et entydig og enklest mulig regelverk tilrettelegge for en effektiv og god
forvaltning av ordningen. For PTS er det viktig at en fullstendig gjennomgang av ordningen
med tanke på en varig løsning gjennomføres så raskt som mulig. Det betyr at vi primært
ønsker en samlet vurdering av endringsforslagene slik at de økonomiske konsekvensene for
den enkelte sjømann, rederier og ordningen samt de administrative tilpasninger samlet kan
sees under ett.
PTS er derfor av den oppfatning at vi i størst mulig grad må unngå å midlertidig endre og
derigjennom komplisere regelverket like i forkant av en slik gjennomgang.
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Saken har vært forelagt PTS sitt styre som stiller seg bak høringsuttalelsen. Det vises
forøvrig til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes egne høringsuttalelser.

Denne uttalelsen er også oversendt ved e-post til Arbeidsdepartementet.

Med hils

Geir Bø
Direktør


