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HØRING - NOU 2005:15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON 

Norges Rederiforbund er arbeidsgiverforening for rederier med skip i utenriksfart og 
for bedrifter med offshore entreprenørfartøyer. Vår besvarelse av høring omfatter både 
særlig forhold for de næringer Forbundet representerer og mer generelle forhold. 

Sammenfatning offshore entreprenørfartøyer 

Den foreslåtte ordningen vil medfører betydelig økte kostnader for utenrikssjøfart som 
allerede har omfattende pensjonsordninger for sine ansatte fordi disse ansatte har 
pensjonsalder 60 år.  Dette tilsier at krav om avsetning til obligatorisk tjenestepensjon 
bør settes lavere for ansatte i disse næringer, og at de ansatte selv må bidra med 50 % 
av premiebetalingen. 

Den foreslåtte minimumsstandard er tilstrekkelig og må ikke økes automatisk i 
fremtiden parallelt med lønnsøkning, hvis ikke partene i arbeidslivet prioriterer økt 
pensjon fremfor lønn.  

Ordningen må begrenses slik at års inntekt utover 6 G ikke omfattes ordningen. En 
obligatorisk ordning bør være enkel og ha forutsigbare kostnader.  Derfor bør den være 
innskuddsbasert hvis det ikke allerede er opprettet en ytelsesbasert ordning.  Det bør 
åpnes for flere ulike modeller for organisering av ordningen.  

Det må settes klare grenser for hvem ordningen gjelder for. Norges Rederiforbund 
tilrår at den bare skal gjelde for personer bosatt i Norge i tjeneste på norske skip, og 
offshore entreprenørfartøyer, og at den kun skal gjelde fast ansatte.  

Det må være adgang til å avvikle allerede opprettede ordninger, dersom disse ikke er 
kompatible med lovens ordning, slik at man avverger økte kostnader fordi ordningen 
må omfatte både gamle og nye systemer. 
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Særlige forhold for sjøfolk i utenriksfart 

Hensikten med obligatorisk tjenestepensjon er å innføre en ordning for lønnstakere 
som i dag ikke har pensjonsordning utover Folketrygden. Norske rederier i dag har en 
relativt kostbar pensjonsordning for alle norske sjøfolk som gir utbetaling fra 60 til 67 
år. Denne omfatter den lovbestemte ordning regulert i lov om Pensjonstrygd for 
sjømenn hvortil det betales avgifter på 3.1 % av rederiene.  I tillegge er det fra 1995 
innført en tariffestet tilleggsordning til Pensjonstrygdeordningen som sikrer sjømannen 
en pensjon på til sammen 60 % av sluttlønnen forutsatt 30 års medlemskap i 
tariffordningen.  All premie til denne ordningen betales av rederiene.   

Det vil derfor ikke være rimelig å pålegge nye kostbare ordninger for rederier som 
allerede i dag har pensjonsordninger med en kostnadsramme som overstiger 
minimumskravet i den nye obligatoriske tjenestepensjonen  

Utenriks sjøfart er dessuten en sterkt konkurranseutsatt næring der man i mer enn 20 år 
har hatt problemer med å bevare norske arbeidsplasser . Ordninger av den art som det 
legges opp til, skaper dessverre nye problemer. 

I utgangspunkt er det derfor Forbundets oppfatning at sjømenn i utenriksfart bør 
holdes utenfor den nye obligatoriske ordningen. 

Hvem skal omfattes av ordningen? 

Dersom myndighetene velger å la sjøfolk omfatte av den nye ordningene, er det 
vesentlig at det settes en del klare begrensninger. Regjeringen legger opp til at den 
foreslåtte ordningen skal gjelde de som i dag er omfattet av Folketrygden. Det 
innebærer at ordningen vil omfatte personer som ikke er bosatt i Norge dersom de er 
EØS borgere.  For noen EØS-land (Polen og Latvia) er det inngått sosialavtaler som 
innebærer at ansatte fra disse landene ikke er omfattet av norsk sosialtrygdregler., men 
av sosialtrygdregler i hjemlandet. Norges Rederiforbund forutsetter disse grupper 
heller ikke vil berøres av den foreslåtte obligatoriske tjenestepensjonen.  Men Norges 
Rederiforbund er dessuten av den oppfatning av at obligatorisk tjenestepensjon bør 
begrenes til å gjelde medlemmer av Folketrygden som er bosatt i Norge.  Det minnes 
om at sjømenn bosatt i utlandet vanligvis bare er midlertidig ansatt, og at deres 
tjenestetid på norsk skip er meget kortvarig.  Det vil derfor være meget administrativt 
tyngende at disse skal medtas, samtidig som det vil være vanskelig for disse ansatte 
med kort tjenestetid på norske skip å opptjene nevneverdige alderspensjonsrettigheter. 
Den obligatoriske ordningen må heller ikke omfatte sjømenn som ikke er fast ansatt.  
Det minnes om at det i næringen er nødvendig å benytte vikarer fordi reglene om 
sikkerhetsbemanning alltid må være oppfylt.  Å medta midlertidig ansatte vil dessuten 
innebære store administrative ekstrakostnader.  Det vil være enkelt å avgrense mot 
midlertidig ansatte.  Sjømannslovens regler krav om at rederiene skal benytte 
Sjøfartsdirektoratets standard ansettelsesformular, innebærer at det anvendes en 
ansettelsesavtale for alle sjømenn som klart angir om ansettelsesforholdet er fast eller 
midlertidig. 
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Begrensing av kostnadene dersom ordningen skal gjelde for utenriksfart 

Fordi ansatte i utenriksfart allerede er omfattet av gunstige ordninger for perioden 60 
til 67 år, må det vurderes unntak fra kravet om 2 % av årsinntekten. Det bør også 
vurderes pålegg om at de ansatte selv skal betale 50 % av premien.  Det vil uansett 
være urimelig om årsinntekter over 6 G skal omfattes av ordningen.  Videre vil det 
være nødvendig at den ordning som fastsettes ved innføring av den lovpålagte ordning, 
ikke automatisk reguleres ved senere økning av lønnsinntekten.  Det må i fremtiden 
være opp til partene i næringen ¨å avgjøre om man skal prioritere økning av 
pensjonspremien frem lønnsinntekten 

Særlig om offshore entreprenørfartøy næring 

For ansatte på disse fartøyer gjelder de samme gunstige ordninger som for sjøfolk i 
utenriksfart i perioden 60 til 67 år, fordi også ansatte på entreprenørfartøyene har 
pensjonsalder 60 år.  For offshore entreprenørfartøyer i virksomhet på norsk sokkel 
gjelder dessuten tariffbestemte ordninger om alderspensjon fra fyllte 67 år.  For denne 
næringen er det derfor viktig at en ny lovfestet alderspensjonsordning ikke medvirker 
til ytterligere kostnader ved at det stilles andre krav i lovordningen enn de som gjelder 
i henhold til tariffavtalen.  Det innebærer at det for denne næringen er viktig at det gis 
mulighet til å velge mellom ny og gammel ordning, slik at bedriftene ikke blir pålagt å 
dekke krav i to ulike ordninger. 

Det er et problem at gjeldende regler for innskudds- og ytelsesordninger forutsetter at 
alle som omfattes av folketrygdlovens regler skal omfattes.   Etter at folketrygdloven 
for få år siden ble utvidet til å omfatte alle ansatte på offshore entreprenørfartøyer i 
virksomhet på norsk sokkel, uansett bosted, har det vært nødvendig å medta også 
ansatte bosatt i utlandet på meget kortvarig tjeneste på norsk sokkel.  Det er påkrevet 
at man i forbindelse med innføring av en ny obligatorisk alderspensjonsordning 
innfører bestemmelser som unntar arbeidstakere bosatt i utlandet fra norske trygd- og 
pensjonsregler dersom de er midlertidig ansatt eller bare har kortvarig tjeneste på 
entreprenørfartøy i virksomhet på norsk sokkel. 

Økte kostnader for næringslivet bør kompenseres 

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon vil berøre anslagsvis 600.000 lønnstakere og 
bedrifter medføre en økning i kostnadsnivået. Norges Rederiforbund legger til grunn at 
myndighetene ikke har noe mål om å øke det generelle kostnadsnivået i næringslivet. 
Den foreslåtte reformen bør derfor gi rom for en tilsvarende lemping på andre 
myndighetsbestemte kostnader for næringslivet.  

Minimumsstandarden bør ikke økes 

Som påpekt foran, er vi opptatt av at den nye ordningen ikke legger opp til 
automatiske reguleringer i fremtiden uten at partene i arbeidslivet er involvert.   Dette 
er viktig ikke bare i relasjon til sjøfolk, men også i relasjon til andre arbeidstakere og 
næringer.   
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Folketrygden garanterer alle nordmenn alderspensjon fra fylte 67 år. Alderspensjon fra 
Folketrygden utgjør en høy andel av lønn som yrkesaktiv for personer med relativt lav 
inntekt. F.eks. er kompensasjonsgraden for personer med inntekt på grunnbeløpet i 
Folketrygden ganger 4 (dvs. kr. 232.556,-) på 57 prosent. Dette er ikke så langt fra 
pensjon (fra Folketrygden og pensjonskassen) i forhold til lønn for mange med 
tjenestepensjon. I offentlig sektor utgjør pensjonen 66 prosent av lønn ved 
pensjonering. I privat sektor ligger hovedtyngden av ordningene nær dette nivået, men 
mange har ytelser som ligger på om lag 60 prosent. For personer med et lønnsnivå lik 
6 ganger grunnbeløpet (kr. 348.834,-) på 52 prosent. Når lønnen øker til 8G (465.112), 
synker kompensasjonsgraden til beskjedne 42 prosent. Gjennomsnittlig lønn for 
fulltidsarbeidende som ikke er omfattet av en tjenestepensjonsordning, ligger på ca. 
5G, og på dette nivået gir Folketrygden en kompensasjonsgrad på 54 prosent. Ved 
stigende lønn gjennom karrieren vil kompensasjonsgraden være noe lavere andel av 
lønn de siste år før pensjonsalder. 

Det er foreslått at den obligatoriske årlige innbetalingen til tjenestepensjon skal svare 
til 2 prosent av lønn, Vi har foran bedt om unntak mht dette kravet for utenriksfart, 
men ser at dette også vil være et problem i andre næringer og arbeidsforhold. Tillagt 
arbeidsgiveravgift vil kostnaden for arbeidsgiver være 2,28 prosent. Forutsatt en 
utbetaling over en periode på 10 år (fra 67 år) vil en slik ordning kunne bidra til å løfte 
samlet kompensasjonsgrad med nær 10 prosentenheter. Dermed vil de aller fleste få en 
kompensasjonsgrad som er nesten på linje med nivået for ansatte i offentlig sektor. 
Norges Rederiforbund er av den oppfatning at myndighetene bør være varsom med å 
innføre strenge krav til regulering av forhold som partene i arbeidslivet normalt avgjør 
gjennom forhandlinger. Det foreslåtte minimumsnivå på 2 prosent anses å være 
tilstrekkelig.  

Valg av modell 

Flere alternative modeller for organisering av pensjonsordningene er aktuelle. Det 
legges opp til at obligatoriske tjenestepensjon skal kunne utformes innenfor gjeldende 
lover for foretaks- og tjenestepensjon. Videre legges det opp til at den nye ordningen 
kun skal gi alderspensjon, og ikke uførepensjon eller etterlatteytelser. Det vil være 
viktig at de arbeidsgivere som allerede har en ordning på plass ikke risikerer at denne 
ordningen forstyrres av den nye lovbestemte ordningen, slik at de får 
ekstraomkostninger fordi de må oppfylle både vilkårene i den gamle ordningen og 
lovens ordning.  Den nye lovordningen bør derfor gi anledning til å avvikle tidligere 
ordninger og erstatte dem med lovens ordning, hvis det skaper problemer eller økte 
kostnader å opprettholde den gamle ordningen. 

Ytelses- eller innskuddsbasert? 

Norges Rederiforbund er av den oppfatning at den obligatoriske tjenestepensjonen må 
være enkelt å administrere og enkel å flytte. Med en innskuddsbasert ordning vil det 
dessuten være langt mindre fare for at premiene gradvis presses opp pga. 
ukontrollerbare forhold. Disse hensyn taler for at en innskuddsbasert ordning.  
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Skal utbetalingene skje over resten av levetiden eller begrenses? 

Det er klart at dersom utbetalingene fra obligatorisk tjenestepensjon løpe så lenge 
personene lever, vil de årlige utbetalinger måtte bli vesentlig lavere enn om 
utbetalingene f.eks. begrenses til en periode på 10 år, dvs. f.o.m. 67 år t.o.m. 76 år. 
Erfaringsmessig er det i det første tiåret som pensjonist behovet for ekstrainntekt er 
størst. Dette taler for at ordningen begrenses til et visst antall år, og 10 år kan synes å 
være passende. Det vil også gjøre det enklere å gi samme tilskudd til alle ansatte 
uavhengig av kjønn eller helsemessig tilstand.  

Med hilsen 
NORGES REDERIFORBUND 

Herbert Kristoffersen 
 

 


