
PROTOKOLL

Den 20. januar, 5., 14.. 25. mai, 10. juni, 26. oktober, 6., 24 november og 14. desember -

alle 2020 - og 18. februar 2021 ble det avholdt møter pensjonsutvalget for oppfølging av
protokoll av 23, august 2016, punkt I vedrørende en overgangsordning for ansatte som blir
staende i den gamle PTS-ordningen mellom Norges Rederiforbunds og hhv. Industri Energi,
Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og De samarbeidende
organisasjoner - Norsk Sjooffisersforbund og Det norske maskinistforbund (DSO)

Til stede pà ett eller flere møter:

Norges Rederiforbund: Karianne Smørsgård, Bengt A Olsen, Roger Pedersen, Are
Gauslaa og Pål Tangen

Industri Energi Robert Jaques de Vries, Gabriel Birkeland og Gro Losvik

SAFE Steinar Nesse. Arild Jenssen, Kai Morten Anda og Roy
Aleksandersen

DSO’ Knut Walle-Hansen, Helene Brandal og Trond Løfgren

Ny lov om pensjonstrygd for sjømenn (PTS) ble vedtatt innholdsmessig i tråd med partenes
fnrutetninger som lagt til grunn ved omleggingen av den pensjonsordningen fastsatt i
overenskomst for flyttbare innretninger mv. pà norsk sokkel i 2016. Da ordningen ble satt i
kraft 1. januar 2020 - to år senere enn forutsatt — og Finanstilsynet ikke har godkjent de
forutsetningene partene la til grunn i 2016. herunder en videreføring av en «lukket» NRT, har
partene først n kunne ta stilling til punkt i protokoll av 23. august 2016 om at det:

For arbeidstaker som blir stående i gammel PTS i en overgangsperiode, er partene enige om
at det skal forhandles om en rimelig kompensasjonsmodell.

Ved ikrafttredelse av ny PTS 1. januar 2020 vil dette omfatte årskullene fra og med 1960 til
og med 1969

Partene er enige om følgende:

Med henvisning til protokoll av 29. februar 2016 og protokoll av4& august 2016 er partene i
Pensjonsutvalget komme til enighet om revisjon og tilføyelse til den pensjonsordning partene
ble enige om i nevnte protokoller basert pä svar fra Finanstilsynet i brev av 31. august 2020
om at NRT ikke kunne videreføres som en pensjonsordning etter reglene i Lov om
foretakspensjon.

j7767 1’.L.
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Utvalget legger frem følgende innstilling til pensjonsordning for ansatte pà overenskomst for
flyttbare innretninger med rett til pensjonstrygd for sjømenn (PTS) i fem hovedpunkter.

Bedriftene plikter å opprette en innskuddsbasert kollektiv livrente for ansatte født
i årene fra og med 1960 til og med 1969 som har opptjening i pensjonstrygden
for sjomenn før 31.desember 2019 til erstatning for avvikling av NRT fra
i januar 2020. Regler for beregningene fremkommer av vedlegg 1 til denne
protokollen.

Partene er enige om at arbeidstakerorganisasjonene gis mulighet til, ved en
uhildet person, å verifisere forrnlene utarbeidet for beregningen i samarbeid med
utarbeideren.

2. Med henvisning til protokoll datert 29. februar 2016 punkt «Forhold ved brudd på
forutsetningene som ligger til grunn», 4. avsnitt, skal de ansatte født 11968 og
1969 som bedriftene tidligere har beregnet kompensasjonsordning ifm.
omlegging av pensjonsordningen (tjenestepensjon 67 år og livsvarig) som
regulert i samme protokoll fà foretatt en fornyet kompensasjonsberegning og
justert kompensasjonsbeløpet tilsvarende. Regler for beregningene fremkommer
av vedlegg 2 til denne protokollen

3. Med henvisning til protokoll datert 23. august 2016, punkt 1, om at de
arbeidstakerne som blir stående i gammel PTS og hvor det var enighet om å
forhandle om en rimelig kompensasjonsmodell. er partene enige om å
inkorporere denne kompensasjonen i den innskuddsbaserte kollektive livrenten
som nevnt i punkt i over. Regler for beregningene fremkommer av vedlegg 1 til
denne protokollen,

4. Etter søknad kan ansatte født fra og med 1960 til og med1969, som kommer
svært uheldig ut som følge av endringene i pensjonsregimet på flyteriggavtalen,
innrømmes en passende kompensasjon fra Pensjonskompensasjonsordningen.

o Partene er enige om at fondets vedtekter kan endres midlertidig frem til
2036 for å ivareta dette formàlet, Hovedformålet med fondet skal dog ligge
fast.

o Partene er enige om at innskuddet til pensjonskompensasjonsordningen
automatisk vil øke på følgende vilkår

Dersom det fremlegges dokumentasjon på at fondet går under NOK 94
millioner og 6 millioner for henholdsvis lE/SAFE sitt fond og DSO sitt
fond, vil innbetalingssatsen til det aktuelle fondet øke med 50 % fra
dette tidspunkt og frem til og med 2029

• Dersom det fremlegges dokumentasjon pà at en økning med 50 %
viser seg ikke å gi balanse i fondet på minst NOK 94 millioner og 6
millioner for henholdsvis lE/SAFE sitt fond og DSO sitt fond, vil
innbetalingssatsen til det aktuelle fondet øke med det dobbelte av
dagens (2020) sats fra dette tidspunktet og frem til og med 2029.

5 Med henvisning til protokoll datert 29. februar 2016, punkt «andre forhold
5. avsnitt», var partene enige om å justere satsen for ansatte som ikke kan
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meldes inn i AFP, PTS og IP slik at ny prosentsats skulle reflektere reell
snittkostnad for de samlede løsninger. Beregninger er foretatt og partene er
enige om at dagens sats pà 15% viderefores inntil videre. Det gjøres endringer i
teksten i Bilag 4 for à lette forstàelsen og sikre riktig praktisering slik det
fremkommer av vedlegg 3.

6. Bilag 4 til overenskomsten om penslon endres slik det fremkommer av
vedlegg 3.

Partene er enig om en gjensidig skriftlig svarfrist om vedtakelse av denne protokollen innen
1. april 2021

Oslo, 10 mars 2021

lNlustri Energi Norges Rederiforbund
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Vedlegg I

Den kollektiv lnnskuddsbasert livrente skal tegnes med følgende vilkår og grunnlag.

Den kollektive livrenten er en tilleggspensjonsordning som utbetales mellom 60 og 67 år.

Og gjelder for:

Ordningen omfatter utelukkende ansatte født mellom 0101.1960 og 31.12.1969 som hadde
opptjening i PTS før 31.12.2019, og som derfor står i såkalt fartstidsbasert PTS. Ordningen
gjelder både dagens ansatte og nyansatte i nevnte årskull. Ordningen gjelder ikke de som er
registrert i ny PTS med inntektsbasert opptjening.

I. Grunnberegnirig

• Beregningen gjøres basert på at den årlige alderspensjon sammen med pensjonen
fra Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) vil utgjøre ca 60 % av sluttlønnen etter 30
års medlemstid i ordningen. «Sluttlønnen» er i denne sammenheng regulativlønn +

nattillegg som følge av arbeidstidsordningen på innretningen

• Det maksimale antall àr som kan oppnås i denne grunnberegningen vil utgjøre 10 år
(10/30).

• Beregningen skal inkludere en generell* skattekompensasjon for den ansatte som
følge av at ordningen erstatter en tidligere tjenestepensjon etter de skattefavoriserte
ordningene.

*basert på de samme universelle prinsipper som ved kompensasjonsberegning i 2016

2. Tilleggsberegninger

A. De som er ansatt pr. i dag som er født i årstallene 1960, 1961, 196209 1963 og som
før 01.01.2020 har minst 10 års tjeneste på denne overenskomsten og som ved fylte
60 år kan oppå minimum 150 måneders fartstidsopptjening i PTS, vil få innregnet
inntil fire (4) år pensjonsopptjening (4/30). Tillagt pensjonsopptjening gis ved
beregningstidspunktet 1. januar 2020 slik at de født i januar 1960 gis 4 år, og deretter
degressivt slik at de født 1. januar 1963 gis i år.

8. For ansatte født i 1960 og som allerede har gått av med pensjon etter i. januar 2020
skal det på samme vilkår foretas samme tilleggsberegning som nevnt i punkt 1 og 2A.
Dette utbetales til den enkelte som en engangssum.

C Tilleggsberegning etter A over inkluderes kun frem til fylte 60 år og inngår ikke i
videre opptjening etter reglene som fastsatt i punkt 3, romertall Il under.
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3. Opptjeriing-I uttaksregler

I den kollektive livrenteordningen skal det legges inn følgende regler:

I Den enkelte har rett til å ta ut opptjen hvrente fra fylte 60 àr dersom arbeidstakeren
slutter i bedriften

II. Den enkelte kan fortsette opptjening i ordningen sa lenge arbeidsforholdet består
frem til arbeidstakeren fyller 62 år.

III. Den enkelte har rett til a ta ut opptjent livrente fra fylte 62 år selv om arbeidstakeren
fortsetter i bedriften

IV Dersom den enkelte fortsetter i arbeid etter fylte 62 år må uttak av opptjent livrente
starte senest ved fylte 65 år etter gjeldende regler i kollektive livrenteordninger

V Nye ansatte med tidligere medlemskap i PTS (rn/fartstidsopptjening) skal meldes
inn med individuell beregning. Beregning av individuell innskuddssats skal skje med
virkning fra tidspunktet for innmelding og frem til fylte 60 år, Dette gjelder selv oni
den ansatte kan fortsette opptjening frem til fylte 62 år dersom vedkommende
fortsatt arbeider i bedriften. Punktene 1-4 gjelder tilsvarende for nyansatte.

4. Bere9ningsparametere — erstatning av NRT med kollektiv livrente — gjelder
àrskull 1960 til og med 1969

K2013

Lønnsregulering

G-vekst

Pensjonsgrunnlag

Justert for skatt

Fripoliseregulering

2,5 % fra fylte 47 år

2,5 %

Inkludert natt-tillegg fra 1. august 2016 i NRT

Benyttet marginalskattesatser — se tabell nedenfor

Avhengig av grunnlagsrente i opptjeningen — se nærmere
beskrevet i punktet « Fripoliseregulering»

Avkastning Lik lønnsvekst 2,5 %

Beregnes estimert kapital i NRT-ordningen ved 60 år basert på sluttiønn

Prognose for sluttlonn. Dagens regulativlorin + nattillegg. Justeres med forventet lønnsvekst
frem til fylte 60 år.

Tariff

Beregnes som om den ansatte fortsetter til
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Beregnet kapital i NRT-ordningen fremkommer ved å multiplisere estimert sluttlønn med
ytelsesprosenten NRT-ordningen, (som regel 60 %) fratrukket forventet fartstidsbasert PTS
i aktuell stilling, (overordnet/underordnet), multiplisert med antall 30-deler som sjomannen
ville kunne oppnådd ved 60 âr basert på registrert ansattdato.

P1
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Vedlegg 2

Beregningsparametere for kompensasjon — 1968 og 1969-kull

Pa*rnbr Skal b.nytt. I ny b.mgnlnq

PTS

Privat AFP

NRT

Tariff

Lønnsregulering

G-vekst

Pe n sj on sg ru nn lag

Justert for skatt

Fripoliseregulenng

Avkastning

Fartstidsbasert

Ingen privat AFP

Beregnes son om den ansatte fortsetter til fylte 60 àr.
Kompensasjon for bortfall i januar 2020 er egen beregning

K2005

2,5 % fra fylte 47 àr

2,5 %

Inkludert natt-tillegg fra 1. august 2016 i NRTog
innskuddspensjon

Benyttet marginalskattesatser — se tabell nedenfor

Avhengig av grunnlagsrente i opptjeningen — se nærmere
beskrevet i punktet «Fripoliseregulering»

Inriskuddspensjon og kompensasjon før 57 338 %

lnnskuddspensjon og kompensasjon etter 57 460 %

Inntekfsjnte,va/I for skatteberegning benyttet i 2016

Inntektsintervall Marginalskatt Marginalskatt
lønn pensjon

UnderlB6O4O 34,90% 0%

186 040-565 400 34,90% 38,60%

565400-909500 43,90% 40,80%

Over 909 500 46,90 % 43,80 %

Beregningsrente — fremtidig estimert opptjening

Faktisk opptjente fripoliser beregnes etter faktisk splitt pâ beregningsrente oppgitt pà uttrekk
fra pensjonsleverandøren

‘i
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All fremtidig opptjening ved beregning av fremtidig kapitalverdi for ytelsesordningen som
opphørte i 2016. (Livsvarig ytelsespensjon —60 %) beregnes fra og med 2015 med
beregningsrente 2,5 %.

Fripoliseregu(enng

Forventet årlig regulering er satt til 0,0 % for den delen som er opptjent pà 4 % og i .2 % pä
den delen som er satt med beregningsrente på 2,5 %.

cfl’ /‘)t__
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Vedlegg 3

Bilag 4 Pensjon

PENSJON

Følgende pensjonsordninger gjelder innenfor tariffområdet.

1. Tjenestepensjon

Ansatte på denne overenskomsten skal, i tillegg til sjømannspensjonen, være omfattet av en
innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Rederiets årlige innskudd er 3 % av pensjonsgrunnlaget mellom 0 G og 7,1 G, og 15 % av
pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 G og 12 G. (G=grunnbelepet i folketrygden)

Pensjonsgrunnlaget er regulativlonn + nattillegg som følge av arbeidstidsordningen på
innretningen.

Opplysning:

For nærmere vilkår; se NRs standard pensjonsavtale inrigàtt med forsikringsselskapet samt
gjeldende Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (Lov av 24. november 2000).
Medlemskap pensjonsordningen forutsetter pliktig medlemskap i norsk folketrygd, jf. Lov om
innskuddspensjon.

2. Avtalefestet Pensjon (AFP)

Ansatte pà denne overenskomsten skal meldes inn i den ordinære AFPordningen i privat
sektor i tråd med vedtektene som inntatt i bilag 1. Etter gjeldende regelverk gjelder dette
likevel ikke ansatte som etter reglene i lov om pensjonstrygd for arbeidstakere til sjøs (PTS)
har pensjonsalder 60 år (født i 1969 og tidligere med opptjening i PTS før 1. januar 2020).

3. Overgangsordnirig I -for ansatte omfattet av PTS født i 1960 - 1969

Ansatte på denne overenskomsten født i årene fra og med 1960 til og med 1969 og som har
opptiening i pensjonstrygden for sjømenn for 01.01.2020 (omfattet av gammel ordning) skal
meldes inn i en kollektiv innskuddsbasert livrente. Regler for beregningene fremkommer av
vedlegg 1 til protokoll av 10. februsr 2021.

fo H4Æ .2c21/

4. Overgangsordning 2 — for ansatte omfattet av PTS født i 1954 - 1959

Ansatt på denne overenskomsten født i årene fra og med 1954 og til og med 1959 og som
slutter i virksomheten skal sikres en tilleggsytelse til sjømannspensjon og tilleggspensjon
frem til 67 år, som gjør at den som fratrer ved fylte 60 àr skal få en totalytelse som minst
tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset oppad til 66% av regulativlønn. Ordningen skal
sikres gjennom et forsikringsselskap (driftspensjon).

For a få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være
ansatt og reell arbeidstaker på denne overenskomsten og dessuten:

1. hafylt6oår

,ferre T Tj
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2. har vært ansatt i bedriften de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på
denne overenskomsten på avgangstidspunktet.

For ansatte som slutter i bedriften med denne ordningen kan ikke:

ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse

Merknad.

Rett til denne ordningen gjelder også oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt
perioden gjeninntakelsesretten gjelder, forutsatt at vilkårene som nevnt over er oppfylt.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal være i sin ordinære jobb på avgangstidspunktet.
Arbeidstakeren som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i
hele sykepengeperioden — maks 52 uker.

5. Overgangsordning 3 — for ansatte innen plattformboring (ikke med i PTS)

Ansatt pà plattformbonng på denne overenskomsten født i årene fra og med 1954 og til og
med 1969 og som slutter i virksomheten skal sikres en tilleggsytelse tilsvarende 1 G pr. år til
den ordinære AFP-ordningen frem til 67 àr. Tilleggsytelsen forutsetter at den ansatte
oppfyller vilkårene for rett til ordinær AFP fra Fellesordningeri. Tilleggsytelsene skal sikres
gjennom et forsikringsselskap (driftspensjon).

6. Pensjonsordninger for ansatte som ikke er medlem av norsk folketrygd (Protokoll
pr. 19. november 1999 vedrørende utenlandske ansatte)

Partene er enige om prinsippet at bedriftenes samlede pensjonsinnbetalinger i gjennomsnitt
skal være de samme pr. utenlandsk ansatt som for norske. Da ordningene som nevnt i
punktene 1-4 over forutsetter enten pliktig eller frivillig medlemskap i norsk folketrygd, skal
bedriften for ansatte omfattet av denne overenskomsten også sikre en pensjonsordning for
denne gruppen ansatte.

Ansatte omfattet av punkt 6 kan ikke samtidig være omfattet av en eller flere av ordningene i

punkt 1-4 over.

De som kan søke frivillig medlemskap i norsk folketrygd, men avstår å søke dette skal være
omfattet av punkt 6 i sin helhet og ikke punkt 1-4 over.

De som etter folketrygdioven kapitel 2 er pliktig medlemmer av norsk folketrygd skal meldes
inn i de obligatoriske ordningene i punkt 1-3 over, og er under enhver omstendighet ikke
dekket av punkt 6, selv om de har utenlandsk statsborgerskap eller bostedsadresse

Partene er enige om følgende:

De samlede pensjonsutgifter til utenlandske ansatte i inneværende tariffpenode skal utgjøre
15 % av regulativlønn, for den enkelte ansatte. Prosentsatsen er basert på den antatte
gjennomsnittlige kostnaden for norske ansatte som for tiden omfatter premie til
sjømannspensjon, AFP, tjenestepensjon og overgangsordningene som nevnt i punkt 3 og 4
over

De tillitsvalgte i bedriften skal være med på à drøfte bedriftens pensjonsinnbetalinger og
plassering i denne forbindelse. Partene konstaterer at dette kan reise til dels svært
kompliserte spørsmål både rettslig og økonomisk, og anbefaler bedriftene å benytte
rådgivere i prosessen.
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Partene er enige om at den fastsatte prosentsats skal dekke alle bedriftenes kostnader ved
etablering og drift av pensjonsordninger for de utenlandske ansatte, herunder
etableringskostnader, driftskostnader og eventuell skatteplikt eller manglende fradrag på
bedriftens hånd sett i forhold til de norske ordningene.

Merknad:

Endring av teksten i punkt 6 griper nødvendigvis ikke inn i allerede etablerte ordninger i
bedriften. Partene lokalt må imidlertid være bevisst regler i lov og avtaleverk hva gjelder
obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og AFP-vedtekter.


