
 

 

 

NEWS 

 

torsdag 11. mars 2021 

Pensjonsutvalget i Norges Rederiforbund. 

Industri Energi, SAFE og DSO har nylig sluttført forhandlingene i pensjonsutvalget i tilknytting til omlegging fra 

ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte på flyteriggavtalen. 

På grunn av Finanstilsynets NEI til å lukke tilleggspensjonsordningen (NRT-ordningen) for årskullene fra 1960 til og 

med 1969 måtte partene finne kompenserende ordninger. 

Her vil det etableres en kollektiv (individuell) livrente som er delvis skattekompensert for alle i årskullene fra 1960 til og 

med 1969. 

Utregningene vil bli utført av firmaet «Vestby&Fahre». 

Utregningsmodellen / kalkulatoren vil bli verifisert for arbeidstakerorganisasjonen av Tredjepart AS. 

Vi måtte også enes om hva som skulle gjøres med de to årskullene 1968 og 1969 som vi trodde skulle inn i ny 

sjømannspensjon, men som pga. forsinkelsen med innføring fra 2018 til 2020 vil bli stående i gammel PTS. 

Her er det enighet om at disse vil få en ny beregning tilvarende den i 2016, men med de riktige parametrene. 

Partene i utvalget stod milevis fra hverandre i lang tid, og det ble til tider ganske opphetede diskusjoner/drøftinger. 

Arbeidstakerforeningene hadde flere andre punkt vi ville ha endret i denne prosessen, og er godt fornøyd med 

resultatet vi nå har kommet frem til. 

Protokollen (vedlagt) er signert av alle parter med en frist til 1/4-2021 for endelig vedtak av innholdet/resultatet. 

Man vil, av protokollen og tidligere protokoller, se at pensjonskompensasjonsordningen «pensjonsfondet» vil få ansvar 

for følgende: 

• Ansatte som pga. masseoppsigelser i inneværende bedrift ikke får rett til fortsatt kompensasjonsordning 

dersom de begynner hos ny bedrift i flyteriggområdet 

(Vedtatt av utvalget 29/2-2016) 

• Ansatte som kommer svært uheldig ut som følge av endringene i pensjonsregimet på flyteriggavtalen. 

(pkt. 4 i protokoll à 20219). 

Som følge av disse endringene for i ansvaret til pensjonskompensasjonsordningen vil vedtekter og retningslinjer for 

ordningen måtte revideres. 

Et hurtigarbeidende utvalg har allerede startet denne jobben. Når vi kommer frem til en farbar vei vil vi få 

pensjonsveilederfirmaet Tredjepart til å se på lovligheten og gjennomførbarheten for våre forslag til løsninger. 

 

Alle endringene som er vedtatt i protokollen vil være gjeldende fra 1/1-2020. 

De som har gått av med pensjon vil få etterkalkulert fra denne dato og få differansen utbetalt som en engangssum. 

En mer utførlig forklaring på endringene vil bli utarbeidet snarlig.  

 

Note: Protokoller fra 2016 er også veldagt. 


