
Ny pensjonsordning for 

arbeidstakere til sjøs



Hvem gjelder de nye reglene for? 

• Arbeidstakere til sjøs som er født 1.januar 1970 eller senere, og  alle nye 

arbeidstakere til sjøs fra 1. januar 2020 uten forutgående  opptjening i PTS

Verdien av fartstiden som er opptjent før ny ordning trådte i kraft vil bli lagt til 

pensjonsbeholdningen når  arbeidstakeren fyller 62 år. 

• Arbeidstakere til sjøs som er født før 1.januar 1970 og har opptjening i PTS følger 

dagens regelverk fullt ut, det betyr ingen opptjening etter nytt regelverk.



Minstekravet til opptjening senkes 

• Tre års pensjonsgivende opptjening for rett til pensjon (tidligere 12,5 år)

• Innebærer at langt flere får pensjon. Kravet om 12, 5 års fartstid gjør at kun 25 

prosent av dagens medlemmer vil få rett til sjømannspensjon etter dagens regler 

(gjennomsnittlig fartstid er ca. 10,5 år)



Pensjonsalder økes til 62 år

• Tidligste uttak av pensjon ved fylte 62 år

• Fleksibelt mellom 62 og 70 år når arbeidstakeren vil starte å ta ut sin 

sjømannspensjon



Årlig opptjening av pensjon - % av lønn 

• Ny opptjeningsmodell – alleårsopptjening, dvs. alle år teller like mye

• Innebærer en årlig opptjening av pensjon til en pensjonsbeholdning, i motsetning 

til i dagens ordning om maks 30 år 



Hvor stor del av lønnen skal være pensjonsgivende

• Det opptjenes pensjon av årlig bruttolønn opptil 12 G ( 12 G = 1 198 296 per 1. mai 

2019) med en opptjeningssats på 6,3 prosent. 



Nøytralt og fleksibelt uttak av pensjon 

• Uttaksreglene bygger på nøytrale prinsipper, dvs. at det ikke spiller noen rolle for 

den totale pensjonssummen om man velger å ta ut pensjonen i kort eller over lang 

periode

• Det er pensjonsbeholdningen når man tar ut pensjon som legges til grunn for 

beregning av årlig pensjon, uansett tidspunkt, men årlig utbetaling blir høyere jo 

færre år den fordeles på



Utbetalingsperiode 

• Opptil enkelte å velge om man vil ha kort eller lang utbetalingsperiode. Valgfritt 

mellom 62 - 80 år 

• Nedre grense på 7 år, senest uttak ved fylte 70

• Ikke adgang til gradert uttak

• Ikke levealdersjustering på pensjonen da maks alder er 80 år for rett til pensjon



Beregning av pensjon Årlig pensjon = Total opptjent 

pensjonsbeholdning delt på utbetalingsperiode 

• Arbeidstaker bygger opp en pensjonsbeholdning hvert år vedkommende jobber til 

sjøs. Årlig opptjening utgjør 6,3 prosent av brutto inntekt om bord. 

Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten ( G-regulering)

Man får opptjening for alle år om bord til og med måneden  arbeidstakeren fyller 

70 år.

• Årlig pensjonsutbetaling = opptjent pensjonsbeholdning fordelt på antall år man 

velger å ta ut pensjon.



Kari 62 år

Ønsker kort utbetalingsperiode 

• All opptjening på ny ordning 

• 35 års opptjeningstid 

• Gjennomsnittlig årsinntekt kr 500 000

• Utbetalingsperiode fra 62 til 69 år

År Inntekt i kr Opptjeningssats i % Utbetalingsperiode i år Total pensjonsbeholdning i kr

35 500 000 6,3 7 1 102 500

Årlig pensjon = 500 000 x 6,3 % x 35  = 157 500 kr

7

Årlig pensjon = 500 000 x 6,3 % x 35  = 157 500 kr

7



Jan 67 år 

Ønsker lengre utbetalingsperiode 

• Opptjening på begge ordninger 

• 40 års opptjeningstid

• Gjennomsnittsinntekt kr 700 000

• Utbetalingsperiode fra 67 til 80 år

Inntektsbasert ordning 

År Inntekt i kr Opptjeningssats i % Utbetalingsperiode i år Total pensjonsbeholdning i kr

17 700 000 6,3 13 749 700

Fartstidsbasert ordning 

Måneder Inntekt i kr Gruppe Satser i kr Konverterings-faktor

Total 
pensjonsbeholdning i kr

276 700 000 1 908,71 5 1 254 019

Årlig pensjon = 1 254 019,8 + (700 000 x 6,3 % x 17) = 154 132 kr

13



Hvordan opptjente rettigheter fra dagens ordning overføres 

til ny pensjonsbeholdning når arbeidstaker fyller 62 år

• Jan 44 år 2020 og har jobbet som overordnet til sjøs i 13 år før ny ordning trer i 
kraft. Jobbet 4 år etter fylte 40.

Dersom han slutter å jobbe til sjøs før 1. januar 2020 vil han få verdien av den 
pensjonen han har opptjent i dagens ordning.

Pensjonen beregnes akkurat som i dag.

Dvs:  156 fartsmåneder multiplisert  med satsen som overordnet som er på 0.91 

prosent av grunnbeløpet, som vil være hans årlig pensjon etter dagens regler. Dette 

fordeles  på antall år han ville hatt rett til pensjon. Med 4 år etter fylte 40 ville han 
etter gammel ordning ha rett til sjømannspensjon fra 63 -67 år.

Dette er hvordan pensjonsbeløpet beregnes . Men arbeidstakeren vil få utbetalt 

pensjon etter de nye utbetalingsreglene : dvs beløpet fordeles på minimum 7 år, og 

kan tas ut fra han fyller 6 2 år-



Pensjonsberegning ved opptjening i begge ordninger

• Jan 44 år som har arbeidet 13 år til sjøs, fortsetter å arbeide til sjøs til han fyller 62 
år. 

• Pensjonen blir :

156  fartsmåneder X satsen som overordnet.  

Siden pensjonsverdien i gammel ordning beregnes ut fra gammel ordning vil de ti 

årene etter fylte 40 telle med i hvor lang tid han ville ha rett til pensjons etter gamle 
regler.  Men pensjonsrett ved fylte 60 forutsetter at man har sluttet å jobbe til sjøs

• Årlig pensjon =verdien av gammel pensjon + pensjonsbeholning i ny ordning 

fordel på antall år man velger å ta ut pensjon.



Pensjon og samordning 

• Ny sjømannspensjon kan fritt kombineres med arbeid uten avkortning

• Arbeid til sjøs gir opptjening frem til 70 år, også ved tidligere uttak av pensjon

• Ingen samordning mot andre ytelse eller pensjoner, bortsett fra uføretrygd og

arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

• Dersom man mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden etter en 

uføregrad på 100 prosent i perioden mellom 62-67 år, mister man retten til pensjon fra 

PTS.  Hvis man i samme periode mottar AAP uføretryd på mindre enn 100 prosent vil 

man ha rett til en forholdsmessig del av pensjonen.



Forenklinger i regelverket 

• Bestemmelsene om underordnet /overordnet – antall dager forsvinner

• Utskutt alder ikke lenger aktuelt – heller ikke krav om tilbakebetaling

• Barnetillegg forsvinner – det samme med pensjonstillegget

• Ingen premie etter at sjømannen slutter å opptjene pensjon ( 70 år)

• Pensjonsbeholdningen reguleres med G (tilsvarende folketrygden)

• Samordningsreglene forsvinner (minus uføretrygd og AAP)



Kort oppsummert 

• Årlig opptjening av pensjon i prosent av lønn

• Minstekravet til opptjening for rett til pensjon reduseres fra 12,5 til 3 år

• Fleksibelt og nøytralt uttak  av pensjon – valgfri oppstart av uttak mellom 62 og 70 

år,  og valgfri  utbetalingsperiode fra 62 -80 år, med nedre grense på syv år

• Sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid

• Dagens finansmodell videreføres – pensjonsutgiftene finansieres løpende og staten 

garanterer for pensjonsutbetalingene 



Finansiering av ny pensjonsordning 

• Pensjonsutgiftene finansieres som i dag med arbeidsgiverpremie på 3,3 prosent av 

bruttoinntekt

• Premie for arbeidstakere på 1,7 prosent av bruttoinntekt opp til 12 G

(12 G pr 1.5. 2019 = 1 198 296)

Innbetalingene og utbetalingene vil  samlet sett ikke  øke, heller ikke statens 

garantiansvar, men innbetalingene og utbetalingene blir fordelt på annen måte enn 

i dag



De samme reglene for hvem som omfattes av 

pensjonstrygden for sjømenn i både ny og gammel ordning 

Hvem er pliktig medlem?

• Norske statsborgere  og personer som bor i Norge som er arbeidstakere på:

• Skip og innretninger som er innført i norsk skipsregister (NOR/NIS) og som er minst 100 

bruttotonn (bt)

• eller under 100 bt hvis arbeidstaker jobber for arbeidsgiver som også disponerer skip over 100 

bt

• Arbeidstakere på utenlandske skip er medlem i PTS når de er bosatt i Norge og er lønnet 

av norsk arbeidsgiver – eller bosatt i Norge og jobber på norsk kontinentalsokkel ( så 

lenge arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift til folketrygden, lov om 

pensjonstrygd § 2 d, jf folketrygdens § 2-14 siste ledd.



Hvem er arbeidstakere ombord

• Utgangspunktet er at enhver arbeidstaker som arbeider på skip som omfattes av 
pensjonstrygden er medlem i PTS med mindre de er unntatt etter loven . Dette 

gjelder uansett hvilke type  arbeid og hvem vedkommende er ansatt hos.  

Innebærer at for eksempel rov personell  ansatt i bemanningsbyrå  som arbeider på  

skip  er medlem i PTS så lenge ansettelsesforholdet om bord består (dvs si lønn).

En arbeidstaker er omfattet av ordningen også i tidsrom før og etter arbeidet om 

bord  så lenge arbeidstakeren mottar hyre, lønn feriepenger , fritidskompensasjon i 

inntil 12 måneder, eller sykepenger fra folketrygden inntil 12 måneder så lenge 
sykdommen er inntruffet under ansettelsen om bord.



Arbeidsgivers ansvar

• Arbeidsgiver har ansvaret for korrekt innbetaling - Rederiet er til syvende og sist

ansvarlig etter lovens § 10.

Selvstendige næringsdrivende om bord anses som arbeidstakere i pensjonstrygdens 
forstand.  

For personer født før 1970 :

Betales ikke for antall dager men for hel eller halv måned . 16 dager eller mer regnes som 
hel måned.

Dersom arbeidstakeren jobber på  flyttbar rigg og på faste installasjon, uten at det er 
kontraktfestes når han skal være hvor,  skal det innbetales for den perioden han får lønn 
for å være om bord på flyttbar rigg. Dersom det er 1 dag i en måned vil det si halv 
pensjonsavgift.  Dersom han arbeider minimum 16 dager skal det betales lønn for hel 
måned.

For personer født etter 1. januar 1970 :

Arbeidsgiver skal betale 1,7 prosent av inntekt opptjent om bord på skip ( uavhengig av 
antall dager )

Dersom arbeidstakeren bor i Norge og arbeider for norsk arbeidsgiver vil vedkommende 
fortsatt være medlem hos oss når han jobber skip som hører under trygden.



Foreldelsesregler ved manglene innbetaling til PTS

• Den alminnelige foreldelsesfrist for pengekrav er tre år. 

Vår erfaring er at arbeidsgiver ønsker å rette opp feil lenger tid tilbake.

• Foreldelsesloven § 10 gir en tilleggsfrist på tilsammen 10 år, dersom grunnen til at 
kreditor ikke har gjort fordringen gjeldende tidligere er at kreditor har manglet 

nødvendig kunnskap om fordringen.

• Denne bestemmelsen innebærer at Pensjonstrygden for sjømenn kan kreve 

premieinnbetaling 10 år tilbake i tid, dersom vi ikke fikk eller burde ha fått 
kunnskap om feilaktig manglende innrapportering av et medlem på et tidligere 

tidspunkt. 


