
 

 

Rederienes Landsforening    Middelthunsgate 27    Postboks 5201    Majorstuen, 0302 Oslo 

Telefon:  23 08 85 60    Telefax:  23 08 85 61    E-post:  rlf@rlf.no    Internettadresse:  www.rlf.no 

Org.nr.:  971279427    Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO 

 
Arbeidsdepartementet 
postmottak@aid.dep.no 
 
 
Deres ref: 201002404-/KRIF 
 
 

Oslo, 5. oktober 2010 
 
 
KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM PENSJONSTRYGD 
FOR SJØMENN 

 
Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 5. juli 2010 som inneholder forslag til 
midlertidige endringer i Lov om pensjonstrygd for sjømenn. Vi har følgende 
kommentarer: 
 
Vi støtter forslagets prinsipp om at de midlertidige tilpasningene ikke legger føringer 
eller bindinger for arbeidet med en varig løsning for ordningen. Forslaget medfører 
en uheldig ordning, fordi det er uhensiktsmessig at en pensjon blir høy i en kort 
periode for senere å bli dramatisk redusert. Man bør på sikt tilstrebe et jevnere 
pensjonsnivå i tråd med omleggingen av AFP i privat sektor. Dette vil støtte bedre 
opp under arbeidslinjen. 
 
Den foreslåtte løsningen ble foreslått av departementet i et møte sist høst. 
Organisasjonene, der i blant RLF, støttet forslaget på bakgrunn av at vi ikke ønsket 
at sjømennenes rettigheter skulle reduseres gjennom f eks en samordning av PTS 
og folketrygden. Den foreslåtte løsningen er den beste på kort sikt, men er ikke 
bærekraftig på lang sikt. Dersom sjømannen velger å avvente med å ta ut pensjon 
fra folketrygden til fylte 67 år, vil hans pensjonsordning imidlertid være lik dagens 
ordning, unntatt regulering etter uttakstidspunktet. 
 
Når det gjelder forholdet mellom sjømannspensjon og AFP, har det frem til nå vært 
samordning med forholdsmessig bortfall av sjømannspensjon.  
 
Med ny AFP i privat sektor, endrer AFP karakter til å bli en livsvarig utbetalt ytelse.  
Departementet foreslår at ny AFP i privat sektor kan ytes ved siden av 
sjømannspensjonen. RLF støtter ikke dette forslaget, da ytelsen har funksjon av å 
være tidligpensjonen. Samordning mellom sjømannspensjon og AFP bør derfor 
videreføres også for ny AFP i privat sektor.  
 
Pensjonstrygden for sjømenn er finansiert av sjømannen, rederiene og er garantert 
av statens. For tiden må staten bidra med midler, men ordningen er i utgangspunktet 
selvfinansierende og vil i løpet av noen år igjen bli det. Vi mener derfor at dersom 
pensjonen etter uttakstidspunktet ikke skal reguleres med hele lønnsveksten, skal 
rederiene også få sin del av reduksjonen i forhold til innbetalingen. Slik forslaget er 
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lagt opp, blir det bare staten som får mindre innbetalinger. Vi foreslår derfor at det 
gjennomføres beregninger på hvor mye rederiinnbetalingen kan reduseres.  
 
Arbeidet med endringer i regelverket knyttet til pensjonsreformen tar dessverre lang 
tid og skaper utfordringer for næringen når det gjelder nødvendige tilpassninger av 
private pensjoner. Rederiene har store kostnader knyttet til pensjoner og endrede 
rammebetingelser medfører vanskeligheter med f eks å kunne levere inn tilbud på 
langsiktige kontrakter. Avslutningsvis vil vi derfor anmode departementet om å 
komme raskt i gang med å utrede de langsiktige endringene. Vi deltar gjerne i dette 
arbeidet.  
 
Vennlig hilsen 
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