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Sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk
Sjømannsforbund gir herved en felles uttalelse til høringen.

30.09.2010
2003/00336 BMOR

Merknader:
1. Fleksibelt uttak av alderspensjon fra Folketrygden og samtidig uttak av sjømannspensjon

og fiskerpensjon.
Forbundene er tilfreds med at departementet foreslår at det ikke skal foretas samordning mellom
tidligpensjonsordningene for sjømenn og fiskere og alderspensjon fra folketrygden. Vi slutter oss
også til departementets begrunnelse for forslaget. Forslaget er også i tråd med tidligere anbefaling
fra næringen.

2. Levealderjustering av sjømannspensjon og fiskerpensjon.
Vi er enige i og støtter departementets forslag om at sjømannspensjonen og fiskerpensjonen ikke
skal være gjenstand for levealderjustering. Dette er begrensede pensjoner grunnet
særaldersgrensene for sjømenn og fiskere.

3. Regulering av sjømannspensjon og fiskerpensjon.
Arbeidsdepartementet foreslår ingen endringer i regulering av sjømannspensjon og fiskerpensjon
fram til uttaktidspunktet. Forbundene er enig i det forslaget.
Etter uttakstidspunktet foreslår departementet at pensjonene skal reguleres i samsvar med
Lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast faktor 0.75%. Til støtte for dette viser departementet
til den nye regulering av folketrygdens alderspensjon under utbetaling, en regulering som også er
innført for AFP i privat sektor.
Forbundene er uenig i forslaget.
Forslaget om ulik regulering før og etter uttaket, vil når størrelsen på pensjonen er målt i G, bli
mindre for hvert år pensjonen utbetales.
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- Advokat Birger Mordt -

I motsetning til AFP så er både sjømannspensjonen og fikserpensjonen selvfinansierende og
ikke belastende for staten med mindre garantiansvar inntrer. Sjømannspensjonen forventes fullt
ut selvfinansiert fra 2015 — 2017. AFP er en trepartsordning der staten yter betydelige midler. I
tillegg er disse tidligpensjonsordningene for sjømenn og fiskere allerede lave. I 2008 var
gjennomsnittelig sjømannspensjon 2,3 G. For fiskere var pensjonen ennå lavere. Gjennomsnittet
for fiskere i 2008 var i underkant av grunnbeløpet (G). Sjømannspensjonen ligger under 60 % av
pensjonsgivende inntekt, men fikk et inntektsprøvd tillegg til personer som har vært i yrket fram
til pensjonsalder, og som har en årlig pensjonsgivende inntekt mindre enn 2 G. Dette tillegget er
midlertidig og fases ut senest i 2025. I mellomtiden forutsettes at det bygges opp tariffestede
pensjoner i størstedelen av næringen. Pensjonstrygden for sjømenn med tillegg av
tilleggspensjonen, er forutsatt å gi 60% pensjon av et nærmere angitt pensjonsgrunnlag. Dette er
lavere enn andre pensjoner. For fiskere finnes ikke noe tilsvarende, ei heller noen tariffestede
tilleggspensjoner. En regulering som foreslått, vil derfor for disse yrkesgruppene bli svært
urimelig. Forslaget er en svekkelse av ordningene og et lite heldig brudd på forutsetningen om
forutsigbarhet i relasjon til ytelsen.
Videre bemerkes at ved uttak av disse tidligpensjonsordningene opptjenes ikke ytterligere
pensjon i folketrygden.
Forbundene vil ytterligere anføre at pensjonstrygdene for fiskere og sjømenn er selvstendige
tidsbegrensede særordninger for to yrkesgrupper innen privat sektor. Det er derfor ikke noe som
er til hinder for å ha en regulering som avviker fra den som gjelder livslang folketrygd og AFP i
privat sektor. Det at ytelsene i ordningene er definert som en prosent av G fører som tidligere
påpekt til en gradvis lavere pensjon de få årene pensjonen utbetales.
Reguleringen av pensjonstrygdene for sjømenn og fiskere under utbetaling skal ikke endres !

Videre foreslår Arbeidsdepartementetat krigsfartstillegget skal gjøres nominelt fra 1 januar 2011
ved at det settes til kroneverdien av grunnbeløpet per 1 mai 2010. Vi tar sterk avstand fra dette
forslaget. Dette er en utbetaling under utfasing. Det ble i sin tid kjempet hardt for at sjøfolk
skulle få denne anerkjennelsen. En reduksjon nå kan bare oppfattes som nytt nederlag og
frarøving av anerkjennelse for deres betydelige innsats. De som er berettiget til tillegget har lidd
nok, og de er få igjen. Vi krever at krigsfartstillegget forblir slik reglene er i dag!

4. Forholdet til AFP i offentlig og privat sektor
Departementet foreslår ingen endringer av tilpassningen av pensjonsordningene med AFP
offentlig sektor før 65 år eller samordning mellom sjømannspensjonen og fiskerpensjonen etter
65 år. Forbundene er enige i det.
AFP i privat sektor er endret fra å være en tidligpensjon til å bli en livslang pensjon. Vi er enige i
at dagens regler ikke kan brukes i forhold til ny AFP i privat sektor. Departementets forslag om at
sjømannspensjonen og fiskerpensjonen samordnes de nye reglene i samordningsloOvens § 25 kan
støttes. Likeledes at for de som velger gammel AFP ordning, skal samordning skje etter gjeldende
regler.

5. Overgangstillegg for sjomannspensjonen.
Forbundene er enige i Arbeidsdepartementets forslag om at ved vurdering av om det foreligger en
reduksjon i pensjonsytelsen ved overgang fra sjømannspensjon til alderspensjon i folketrygden,
skal opptjente rettigheter ved 67 år legges til grunn uavhengig av når folketrygden faktisk tas ut.

6. Gjennomgang pensjonsordningene
Arbeidsdepartementet varsler at det vil være behov for en større gjennomgang av de to ordningene
i forhold til grunnleggende prinsipper i den nye pensjonsreformen. Vi støtter det syn at det er
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behov for en større gjennomgang. I det arbeidet må arbeidstakerorganisasjonene være representert.
Vi anser det som viktig at arbeidet med varig løsning kommer i gang så snart mulig.

For fiskerne er tiden overmoden for etablering av en mer moderne og bedre pensjonsordning.
Nåværende ordning er ikke egnet til å gi et rimelig utkomme I den forbindelse vises til
Fiskepensjonsutvalgets innstilling fra 2003. Denne er ikke fulgt opp som forutsatt.

Med vennlig hilsen
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretafiat

- Advokat  Birger Mordt -
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