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Høringssvar NOU 2005:11 - Obligatorisk tjenestepensjon 
 
 
Generell kommentar: 
Sjøfolk er i en særstilling med hensyn til pensjonsalder og pensjonsutbetalinger. Se her vedlagt vårt 
høringssvar til Modernisert Folketrygd datert 14. mai 2004. Bl.a. med bakgrunn i lange og harde 
arbeidsøkter i bl.a. storm og uvær kan en sjømann pensjonere seg ved 60 år.  Jf. bl.a. ILO konvensjon nr. 
71.  
 

Kommentarer til NOU 2005: 15  
Kommentar til pkt. 0.1.2. 3. avsnitt. ..Ordningen skal således gjelde alderspensjon, men ikke gi 
uførepensjon eller etterlatteytelser. Vi forstår at regelverket i henhold til Lov om 
foretakspensjon/innskuddspensjon skal gjelde. Da regner vi selvsagt med at opptjente ytelser tilfaller 
ektefelle/arvinger i de tilfeller arbeidstakeren dør.   
 
Videre på side 9 andre avsnitt første strekpunkt står der: …..sikre arbeidstakerne alderspensjon i tillegg 
til alderspensjon fra folketrygden til enhver tid,… Dette betyr at sjøfolk  må få utbetaling fra 
obligatorisk tjenestepensjon fra fylte 67 år. (Se også tilsvarende kommentar under kommentar til 
selve lovutkastet). 
 
Til pkt. 7.1.1. 
Det må sikres at loven også gjelder for EØS borgere ansatt på skip med ikke bare norsk flagg men også 
med utenlandsk flagg, hvor sjøfolkene er ansatt gjennom et kontor i Norge.  
 

Til pkt. 10.6 
Utbetalingens lengde og starttidspunkt for utbetalingen. Se også her under kommentarer til selve 
lovutkastet.  
 

Kapittel 5  - Foretak uten pensjonsordning 
Tilnærmet alle sjøfolk (unntatt de få i offentlig sektor og de om bord på flyttbare boreinnretninger på 
norsk sokkel) ) både i innenriks fart ( opptjening fra 1999) og utenriks fart (opptjening fra 1995) har  
tjenestepensjonsordninger, som sammen med Pensjonstrygden for sjømenn gir utbetalinger på ca 60% av 
pensjonsgrunnlaget (sluttlønn) mellom 60 og 67 år. Dette forutsatt full opptjening (30 år).  Sjøfolk har 
ikke en tjenestepensjonsordning fra fylte 67 år.  
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Kommentarer til selve Lovutkastet 
§§ 3 og 4 Minstekrav….Nr.(2) 
For arbeidstakere med særaldersgrenser pga arbeidets spesielle karakter er det viktig at denne nye loven 
gir full uttelling. Det kan se ut som at lovteksten her gir rederiene en mulighet til å hevde at så lenge det 
allerede er en tjenestepensjonsordning som kan gi utbetaling fra fylte 60 til 67 år, så har de kun plikt til å 
innføre en ny ordning som dekker fram til fylte 70 år. Lovens tekst bør klart slå fast at det skal 
minimum være en tjenestepensjon med utbetaling ved siden av Folketrygden fra fylte 67 år. Med 
andre må det slås fast at obligatorisk tjenestepensjon minimum skal gi utbetaling fra fylte 67 til 
fylte 77 år.  
 
Dersom ikke en slik presisering fremkommer vil de norske sjøfolkene på nytt fremstå som tapere. Andre 
sammenlignbare grupper med særaldersgrenser er flygere, brannmenn, politifolk og de militære. Alle 
disse grupper har i hovedsak tjenestepensjon på livstid. Det har ikke sjøfolk. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Sjøoffisersforbund 
 
 
 
Rune Larsen Røine 
Seniorrådgiver
 


