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FINANSDEPARTEMENTET

10. AUG. 2065,
Sakset.

ost <P-gi 13-33
Arkmur.

HØRING - NOU  2005:  15 - OBLIGATORISK TJENESTEP J

Vi viser  til departementets  brev av 1.7.2005.

1. Høringsinstansene
Pensjonstrygden for sjømenn er ikke oppført på listen over høringsinstanser. Det samme
gjelder Norges Rederiforbund, Rederienes Landsforening, Norsk Sjømannsforbund og Det
norske maskinistforbund som alle er representert i styret for Pensjonstrygden for sjømenn. I
styret er også representanter for Norsk Sjøoffisersforbund og Rikstrygdeverket som står
oppført på listen over høringsinstanser.

Uttalelsen her fra Pensjonstrygdens administrasjon gis uavhengig av eventuelle uttalelser fra
nevnte instanser. Arbeids- og sosialdepartementet er orientert om at Pensjonstrygden for
sjømenn avgir egen uttalelse direkte til Finansdepartementet.

2. Generelt om sjømenns pensjonsforhold
Sjømenns pensjonsbehov dekkes i det vesentlige opp ved folketrygdens ytelser ved uførhet og
alderspensjon etter 67 år. I tillegg kommer ordningen med offentlig tjenestepensjon (sjø-
mannspensjon) mellom 60 og 67 år etter bestemmelsene i lov av 3.12.1948 om Pensjonstrygd
for sjømenn, som administreres av Pensjonstrygden for sjømenn med utbetaling av pensjoner
via trygdeetaten. Sjømannspensjonen faller bort hvis pensjonisten samtidig har ytelser som
ufør eller AFP-pensjon beregnet etter folketrygdens regelverk. Sjømenn dekkes dessuten av
tarifferte private tilleggsordninger som gjelder for forskjellige tariffområder med rett til
pensjon fra 60 til 67 år (opptjening fra 1.1.1995 for utenriksfarten, fra 1.1.1999 for innenriks-
farten og fra 1.1.2002 for fraktefarten), og som administreres av private forsikringsselskaper.
De tarifferte ordningene vil først få full effekt etter 30 år, og i en lang overgangsperiode er det
derfor fortsatt behov for offentlig sjømannspensjon, selv innenfor de virksomhetsområder
som tariffene gjelder for. For  øvrig  er det virksomhets- områder som hittil ikke er dekket av
tariffavtalene. Ellers har mange rederier egne pensjonsordninger for sine sjømenn etter lovene
om innskuddspensjon og foretakspensjon.

Pensjonstrygden for sjømenn har i tidligere begrunnet høringsuttalelse av 12.5.2004 til
Finansdepartementet, i forbindelse med Pensjonskommisjonens utredning, NOU 2004:1, gitt
uttrykk for at det både er reelle og formelle grunner til å opprettholde Pensjonstrygden for
sjømenn som en offentlig supplerende tjenestepensjon mellom 60 og 67 år også etter
innføring av en modernisert folketrygd med adgang til alderspensjon etter 62 år. Pensjons-
trygden fastholder  denne uttalelse  og ser ikke at den påvirkes av innføring av obligatorisk
tjenestepensjon (alderspensjon) for alle arbeidstakere supplerende til folketrygdens
alderspensjon fra fylte 67 år. Det vil si at vi forutsetter at Pensjonstrygden for sjømenn i
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fremtiden fortsatt far som hovedformål å yte sjømannspensjon mellom 60 og 67 år til den som
ikke har pensjon som ufør fra folketrygden.

Vi minner ellers om de forutsetninger som ligger til grunn for pensjonsreformen/ pensjons-
forliket om at det skal foretas særskilte vurderinger av ordninger med særaldersgrenser
knyttet til bestemte yrkesgrupper. Vi går ut fra at en slik gjennomgang også vil omfatte
sjømenn med pensjonsalder 60 år.

3. Forholdet mellom nåværende sjømannspensjon og obligatorisk tjenestepensjon
Vi kan ikke se at det vil kunne oppstå særlige tilpasningsproblemer mellom en ny obligatorisk
tjenestepensjon (alderspensjon) for sjømenn etter 67 år fra 1.7. 2006 i forhold til nåværende
ordning med offentlig sjømannspensjon mellom 60 og 67 år. Dette fordi de to ordninger
dekker forskjellige aldre/perioder for ytelse av pensjon. Det kan imidlertid være hensikts-
messig, men ikke nødvendig, at ytelsesnivået for obligatorisk tjenestepensjon fra 67 år
innrettes slik at sjømenn ikke risikerer å fa redusert sine samlede pensjonsytelser etter fylte 67
år i forhold til offentlig sjømannspensjon, eventuelt med tillegg av tariffert sjømanns-
pensjon, før 67 år. Det anses å ligge utenfor nåværende formål for Pensjonstrygden for
sjømenn å kompensere for eventuell nedgang i pensjonsytelser etter fylte 67 år.

4 Mulige endringer i loven om pensjonstrygd for sjømenn
I gjeldende lov om pensjonstrygd for sjømenn finnes ingen øvre aldersgrense for innbetaling
av pensjonsavgift (arbeidstakeravgift og rederiavgift) til denne pensjonsordning. Som følge av
at det fra 1.7.2006 innføres obligatorisk tjenestepensjon for alle, dvs. også for sjømenn, etter
fylte 67 år, bør det etter vår oppfatning overveies å sløyfe avgiftsplikt iallfall for personer som
er fylt 67 år. Dette for å unngå en form for beskatning av personer som ikke får noen rett til
motytelser fra Pensjonstrygden for sjømenn etter fylte 67 år. Dette vil kunne virke særlig
urimelig i en situasjon hvor det ifølge Banklovkommisjonens forslag åpnes for medfinan-
siering fra de ansatte, og dermed for mulige større pensjonsinnskudd fra de ansatte enn i dag.
Til sammenligning viser vi også til at det allerede etter gjeldende regler ikke betales pensjons-
innskudd fra fiskere som bl.a. hever fiskerpensjon, eller som har fylt 60 år og har krevd
premie tilbakebetalt, jf lov av 28.6.1957 om pensjonstrygd for fiskere § 2.

5. Konsekvenser for ansatte i administrasjonen i Pensjonstrygden for sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn er som nevnt opprettet ved særlov av 3.12.1948. Ordningen er
en offentlig ikke-skattepliktig virksomhet under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet
med eget styre med representanter fra de maritime organisasjoner. Trygdens ansatte går inn
under lov om statens tjenestemenn og omfattes allerede av en offentlig tjenestepensjons-
ordning iht loven om Statens Pensjonskasse. De ansatte her omfattes derfor ikke av forslaget
til den nye lov om obligatorisk tjenestepensjon, jf lovutkastets § 1 nr 3.
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