
PROTOKOLL

Pensjonsutvalget bestående av representanter fra Norges Rederiforbund (NR), Industri Energi,
Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og De samarbeidende
organisasjoner - Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund (DSO) har avholdt
en rekke utvalgsmøter gjennom flere år om revisjon av pensjonsordningene som fastsatt i
ar,talen for flyltbare innretninger og plattformboring m.v. på norsk sokkel, bilag4. Det vises
særskilt til møtene avholdt 7.- 8. april, 12. juni,8. september, 18. november - alle i 2015, samt
12. januar,l2. februar og29 februar i2016.I tillegg har utvalget avholdt et møte med
administrasjonen i AFP-fellesordningene 26. mai 2015.

Til stede på ett eller flere av de særskilte nevnte utvalgsmøter:

Norges Rederiforbund: Bengt A. Olsen, Sigmund Kristensen, Roger Pedersen, Pål
Tangen, Therese Stange Fuglesang og Are Gauslaa

Industri Energi Robert de Vries, Gabriel Birkeland og Gro Losvik

SAFE Geir-Jonny Tvedt, Arild Jenssen, og Roy Aleksandersen

DSO Rune Larsen Røine, Ingvild Andrea Tellmann og Håkon Eidset

AonNorway AS som
rådgivere:

Beate Fahre og Espen Rye Ellingsen

Bakgrunn

Alderspensjonsordningene er hjemlet i overenskomstene Bilag 4 og består av en
Tilleggspensjonsordning (NRT) til Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) og en
Tjenestepensjonsordning fra 67 är og livsvarig - begge er i dag ytelsesordninger. I tillegg er
det ar,talt en overgangsordning, omtalt som AFP+IG som gjelder for de som per 1. juni 2006
var 50 år eller eldre, jf. protokoll av 23. mai 2013. For ansatte innen plattformboring på faste
installasjoner gjelder at disse ikke er omfattet av NRT og PTS, men er tilmeldt AFP-
fellesordningen + tilleggsordningen på 1 G (62-67 är).

Partene har parallelt med de store endringene som er foretatt i pensjonssystemet i Norge
etablert et pensjonsutvalg som skulle arbeide frem/foreslå en helhetlig pensjonsordning innen
avtaleområdet. Hovedgrunnen for at man så langt ikke har tilpasset seg nytt regelverk er at
partene har avventet en endelig avklaring på hvordan den fremtidige pensjonstrygden for
sjømenn (PTS) vil bli inrnettet. Utvalget har inntil 2014 valgt ikke å ferdigstille sin innstilling
så lenge regelverket for ny PTS ikke har vært kjent.
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Gjennom det offentlige partssammensatte <Sjømannspensjonsutvalget> fremkommer det i
NOU 2014:17 et forslag til en ny pensjonsordning som i korte trekk innebærer følgende:

o PTS vil bygge på de alminneìige innskuddspensjonsprinsippene og gir de ansatte
en opptjening tilsvarende 6,3 o/o pä,lønn opp til 12 G [mindretallet foreslår
innskudd tilsvarende 7,5 o/o av lønn opp til 7,I G)

o Aldersgrense heves fra 60 til62 âr
o PTS utelukker dermed ikke lenger muìigheten til inntreden i AFP-fellesordningen

og er dessuten mer tilpasset folketrygden
. PTS vil bedre kunne samkjøres med private tjenestepensjoner
o PTS forblir en særskilt ordning etter utligningsprinsippet [(pay as you go)) og

statens garantiansvar videreføres
o Arbeidsgivers avgift opprettholdes på agens nivå, 3,3 0/o av brutto lønn
o Arbeidstakers bidrag opprettholdes, men endres til1-,7 o/o av lønn opp til 12 G
. Nøytralt fleksibelt uttak mellom 62 og70 âr
o Flere vil få pensjonsrettigheter ved at kvalifikasjonskravene senkes fra 12,5 år til

3 år [i dag kvalifiserer bare 25 o/o av de som bidrar inn i ordningen) og gir bedre
samsvar mellom innbetaling og den individuelìe pensjonsytelsen

o Ansatte som går fra sjø til stillinger på land eller i andre virksomheter beholder
sine pensjonsrettigheter i PTS som kan kombineres med andre
tjenestepensj onsordninger på land.

o Arbeidslinjen ivaretas - prinsippet om alle-års-opptjening gir de som står lenger i
jobb bedre pensjon

o Overgangsordning for de som er 50 år eller eldre på omleggingstidspunktet

Vurderinger

Partene har gjennom arbeidet i pensjonsutvalget hensyntatt at det er innført nye
forsikringskrav til innbetaling av pensjonspremie som følge av gjennomsnittlig forlenget
levealder i Norge - den såkalte tariff K2013, redusert rentegaranti som følge av lavere
avkastning i denne type kollektive pensjonsordninger samt nye krav til avsetninger i
regnskapet (solvens II). Dette medfører store kostnadsøkninger for bedriften uten at den
enkelte ansatte fär en tilsvarende forbedret pensjon. Ved overgang til
innskuddspensjonsordninger og den ordinære AFP-fellesordningen i privat sektor får
bedriftene større forutsigbarhet for kostnadene og den enkelte ansatte - særlig de med mer
erur 20 år igjen til pensjonsalder - en større sarursynlighet for en forbedret pensjonsytelse. Ved
å tilpasse pensjonsordningene i tråd med næringslivet generelt og petroleumsnæringen
spesielt sikres også den ansatte bedre rettigheter når man skifter arbeidsgiver, samt eierskap til
opptjent pensjonskapital (unngår fripoliser) og at etterlatte arver pensjonsbeholdningen ved
død.

Prinsipper

Det har vært viktig for partene å etablere en ny pensjonsordning som innenfor akseptable
økonomiske ranìmer både sikrer yngre arbeidstakere en minst like god pensjon (ut i fra de
fastsatte parameterne i beregningene) som dagens ordninger og gir arbeidstakere rt tid
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til pensjonsalder og dermed kort opptjeningstid i en innskuddsording, en akseptabel
lønnskompensasjon som skal kunne spares i en ordning som styrker pensjonsopptjeningen.

or å kunne N
med parametere slik det fremkommer av vedlegg 1.

Ny pensjonsordning - hovedlinjene

Det opprettes en ny innskuddsordning til erstatning for Tjenestepensjonsordningen. Den nye
ordningen innebærer at bedriftene betaler 3 % innskudd opp l1l7 ,7 G og 15 Yo for nivået
mellom 7,1 ogl2 G.

Dagens NRT-ordning er tenkt erstattet ved at de ansatte også blir tilmeldt AFP-
fellesordningen i 2018, forutsatt at PTS endrer pensjonsalder fra 60 ttl62 år.

Sammen med folketrygden og PTS gir dette totalt sett en pensjonsordning som ivaretar
prinsippene som nevnt over.

Gjennomføring

Partene er enig om å awikle dagens Tjenestepensjon fra67 år fra 1. august 2016 slik at
dagens medlemmer får utstedt en fripolise på opptjente rettigheter og deretter overføres til en
nyopprettet irmskuddsordning fra samme tidspunkt. Innskuddsordningen vil være en såkalt
3l15 % ordning som beskrevet over. I tillegg innføres en kompensasjonsordning for de som
etter en individuell beregning antas å få en lavere pensjonsutbetaling fra den nye
innskuddsordningen enn det gjeldende ytelsesordning ville gitt. Nyansatte meldes inn i
innskuddsordningen fra 1. august 2016.

Partene er enige om at dagens NRT-ordning videreføres inntil videre frem til ny PTS
iverksettes fra 1. januar 2018 (antatt). Fra dette tidspunkt lukkes NRT-ordningen for de som
har fylt 50 år og således opprettholder sin rett til pensjonsalder på 60 år i PTS. De som ikke
har fylt 50 år pr 1. januar 2018 far utstedt en fripolise på opptjente rettigheter i denne
ordningen og meldes fra samme tidspunkt inn i AFP-fellesordningen. Det foretas en fomyet
individuell kompensasjonsberegning gjeldende fra overgangstidspunktet. For nyansatte i
næringen etter 1. august 2016 gjelder særskilte regler (se punkt <andre forhold> nedenfor).

Særskilt om kompensasj onsordningen

Det er etablert en modell for beregning av individuell kompensasjon for ansatte som ved
overgang fra gammel til ny modell antas å få en redusert pensjonsytelse. Beregningen tar
utgangspunkt i differansen mellom prognosene over utbetalingen i den nye
innskuddsordningen + fripolise sammenlignet med dagens ytelsesordning.

Beregningen for den enkelte foretas én gang ved etablering av ny innskuddsordning, og den
prosent av løm som kompensasjonen dautg¡ør, vil bli lagt til grunn også for senere
lønnsjusteringer/-endringer. Beregningen innbefatter også en modell for skattekompensasjon.
Ved ir¡rføring av ny PTS vil det bli foretatt en ny éngangsberegning av kompensasjonen som
da vil være den endelige kompensasjonsmodellen>.
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Retten til denne kompensasjonen forutsetter at den enkelte gir skriftlig samtykke til at
bedriften som utbetaler kompensasjonen etablerer en pensjonssparekonto i arbeidstakerens
navn hvor midlene overføres direkte etter skattetrekk.

AS med parametere slik det fremkommer av vedlegg 1.

Forhold ved brudd på forutsetningene som ligger til grunn

Partene er enige om følgende dersom gitte forutsetninger ikke inntreffer:

Dersom PTS ikke iverksettes som antatt eller får en annen innretning enn forutsatt i NOU
2014:17 (6,3 Yo av lønrt opp til 12 G) eller at det i PTS etableres en maksimal
opptjeningsgrense pälønn opp til 7,I G skal det foretas en fornyet beregning av
innskuddssatser og kompensasjonsordningen.

Dersom det foretas endringer av betydning i AFP-fellesordningen ved revisjonen i2017, er
partene enige om å gjenoppta forhandlingene for å tilpasse innskuddsordning og
kompensasjonsordningen slik at man oppnår det samme nivået som forutsatt.

Dersom PTS ikke iverksettes som antatt eller får en annen innretning enn forutsatt i NOU
2014 17, f.eks. at inntreden i AFP-fellesordningen ikke blir mulig eller samordnes med AFP,
er partene enige om å gjenoppta forhandlinger om en ny ordning som kan erstatte dagens
NRT ytelsesordning.

Som en konsekvens av at endringen i den totale pensjonsordningen - PTS, NRT og
ljenestepensjon - skjer i to omganger -1. august 2016 og 1. januar 2018 (antatt) - vil det bli
foretatt to beregninger av kompensasjon.

Andre forhold

Partene har diskutert og avklart følgende:

Det foreligger ingen medfl¡tingsrett av kompensasjonsordningen. Dersom en ansatt slutter i
bedriften hvor vedkommende har fätt beregnet og utbetalt kompensasjon, kan den ansatte ikke
tarifimessig kreve at ny arbeidsgiver skal påta seg den samme forpliktelsen. Partene har
derimot forutsatt at kompensasjonen ikke faller bort som følge av virksomhetsoverdragelser
etter arbeidsmiljøloven kapitel I 6.

Kompensasjonen faller heller ikke bort for de som blir gjeninntatt etter reglene i Aml S l4-2
og den utvidede fortrinnsretten etter overenskomsten punkt 2.2.

For de som ikke opprettholder rettigheter til kompensasjonsordningen etter punktene over vil
arbeidstakerorganisasj onene vurdere å etablereirevidere vedtekter for
Pensjonskompensasjonsordningen som fastsatt i overenskomsten pkt.2t slik at de som sies
opp som følge av nedbemanning og ansettes i annen bedrift i næringen, og slik sett taper
kompensasjonen, skal kunne få rettigheter i ordningen. Bedriftene omfattet av
overenskomsten vil kunne bidra med ekstra midler til ordningen med inntil dagens beløp
(110,-) dersom de økonomiske forutsetningene krever dette. Partene vil i så fall behandle dette
spørsmålet i en særskilt arbeidsgruppe.
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Norges Rederiforbund vil inngå forhandlinger med Aon Norway AS for å levere beregninger
av de individuelle kompensasjonsbeløpene bedriftene må få úført. Dette for å sikre en likartet
beregning basert på den fastsatte kompensasjonsmodellen.

Satsene for pensjon for utenlandske ansatte utgjør i dag 15 %o av rcgulativlønn. Satsen skal
justeres i forbindelse med etablering av ny fremtidig sjømannspensjon ogøvrige
pensjonsordninger innen overenskomsten slik at ny prosentsats reflekterer reell snittkostnad
for de samlede løsninger.

Overgangsordningen AFP+IG forlenges ytterligere to (2) år slik det fremkommer av
protokolltilførselen i mellomoppgjørsprotokollen datert 23 . mai 2013 .

Partene vil i fellesskap sende en søknad til Finanstilsynet om å lukke NRT-ordningen for
nyansatte fra etableringen 1. august 2016 og samtidig slik at ordningen opphører for ansatte
som ikke har fylt 50 år per 1. januar 2018. Partene vil samtidig be Finanstilsynet om tillatelse
til å behandle pensjonsordningene innen tariffområdet som en konsernpensjonsordning slik at
ansatte som er med i en lukket ordning kan opptas i en tilsvarende lukket ordning hos ny
arbeidsgiver.

Partene er enige om å legge det pensjonsgrunnlag til grunn som blir fastsatt av Høyesterett i
sak 201512016.

Arbeidstakerorganisasjonene forbeholder seg retten til å diskutere AFP+1G ordningen i
relasjon til kompensasjonsordningen ved overgangsordningen i PTS og inntreden i AFP
ljanuar 2018.

{<***

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

mai2016.

Oslo, 29. februar 2016

Industri Energi Norges
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Parametere i beregningen

Aon Norway AS

Vedlegg 1

Parameter Kalkulasjon

Forventet årlig lønnsvekst
4,5 o/o per år frem til 37
3,5 % per år mellom 37 og 47 àr
2.5 o/o oer år mellom 47 oo 67

Forventet årlig regulering av
grunn beløp/folketrygd (G) 2,5 %

Forventet årlig netto avkastning av
innskuddsordning og kompensasjonen

4,6 % per àr før 57 àr
3,38 % per år etter 57 år

Tariff og beregningsrente
K2005
2,5%

Forventet regulering av fripolise
0 - 1,2%

Forutsetn inger om skattekompensasjon

Forventet avkastning på kompensasjon i

oppsparingsperioden reduseres med
kapita lavkastn ingsskatt 25%.
Kompensasjonen justeres for forholdet
mellom antatt marginalskatt på lønn og
penslon.
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