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All informasjon dere får i dag
finner dere på pts.no



Hvem får ny pensjonsordning?

• Født 1. januar 1970 eller senere, eller hvis du 
har din første opptjening i PTS etter 1. januar 
2020.

• Altså: 

– Hvis du er yngre enn 50 år (01.01.2020)

– Hvis du aldri før har hatt opptjening i PTS (f.eks
jobbet offshore ) – ansatt etter 01.01.2020



Hvem får ny pensjonsordning?



Hvem får ikke ny pensjonsordning?



Hva skjer med dem som ikke får ny 
pensjonsordning?

• De går på «gammel ordning»

• De «har det som de har det…»

• Ingen endring i innbetaling

• Ingen endring i utbetaling



Hva skjer med dem som ikke får ny 
pensjonsordning?



• Ny pensjonsalder – 62 år
• Du kan få utbetalt pensjon fra du fyller 62 år til 

fylte 80 år
• Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon og du 

opptjener nye pensjonsrettigheter frem til du 
fyller 70 år.

• Rett til AFP
• du kan ikke velge kortere utbetalingsperiode enn 

7 år. 
• Når du først har valgt utbetalingsperiode kan den 

ikke endres.

Hva får man i ny sjømannspensjon?



Innbetaling:

– Arbeidsgiver: 3,3% av lønn

– Arbeidstaker: 1,7 % av lønn 

– pensjonsopptjening på inntekt opp til 12G

– Kun 3 år opptjeningstid gir rett til pensjon

– Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar 
med lønnsveksten. 

– Du får opptjening for alle år om bord frem til du 
fyller 70 år.



Hva får man i ny sjømannspensjon?

• Årlig opptjening utgjør 6,3 % av din brutto 
inntekt

• Din årlige pensjonsutbetaling er den opptjente 
pensjonsbeholdningen du har ved oppstart av 
pensjonsutbetalingen, fordelt på antall år 
utbetalingsperioden skal vare.

• Pensjonen under utbetaling reguleres med 
lønnsveksten minus 0,75 %.



Hva får man i ny sjømannspensjon?



Pensjon ved uføreytelser fra 
folketrygden

• Hvis du er mellom 62-67 år mottar 
avklaringspenger eller uføretrygd 100%, har 
du ikke rett til pensjon fra PTS

• Hvis du er mellom 62-67 år mottar mindre enn 
100%, vil du ha rett til en forholdsmessig del 
av pensjonen.



Hvor finner vi fakta om 
sjømannspensjon?

Pts.no

https://www.pts.no/


Eksempler:

• Hva får medlem som er født i 1965 og har 
jobbet på flyterigg i 4 år?

1. Over 50 år? 

2. Har jobbet på flyterigg? 

– Får du ja på begge av disse spørsmålene er 
vedkommende på gammel ordning og får ingen 
endring.



Eksempler:

• Hva får et medlem som er 55 år og ny på 
sjøen? 

– Ny sjømannspensjon

– Selv om medlemmet er eldre enn 50 år vil han få 
ny sjømannspensjon pga manglende tidligere 
opptjening i pts.



Hva med tjenestepensjonsordning og 
gavepensjon (AFP+1G)?

• De som har opparbeidet seg rettigheter i 
gammel ordning har fortsatt disse 
rettighetene - f.eks AFP+1G

• De som er over på ny sjømannspensjon vil 
være fullt ut i det nye systemet, med «vanlig» 
AFP og innskuddsordning 



Tarifferte ordninger



Hva har vi avtalt i tariffavtalen?

• NRT 
– Tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år

– 60% av sluttlønn

– Ble i 2016 avtalt at ordningen lukkes for de som 
har fylt 50 år, fra det tidspunkt ny 
sjømannspensjon blir innført –> disse beholder 
NRT

– De som ikke har fylt 50 år får fripolise på 
opptjente rettigheter og fra samme tidspunkt 
innmeldes i AFP-fellesordningen



Oppsummering av hva vi har avtalt i 
tariffavtalen?

Tjenestepensjon
– Fra 67 år (før en ytelsesordning, fra 1.08.2016 en 

innskuddsordning)

– 01.08.2016 fikk alle utstedt en fripolise på 
allerede opptjente rettigheter

– Alle ble overført til en innskuddsordning (3/15%)

– I tillegg ble det innført en kompensasjonsordning 
for dem som etter en individuell beregning antas å 
få en lavere pensjonsutbetaling fra den nye 
innskuddsordningen enn ytelsesordningen



Oppsummering av hva vi har avtalt i 
tariffavtalen?

AFP+1G

– En overgangsordning som er forlenget utallige 
ganger

– Alle som har fylt 60 år før 01.01.2020 har fortsatt 
denne rettigheten – og vil fortsette å få 
tilsvarende AFP+1G (som før)

– unntak på vår avtale: de som er nyansatt etter 
01.06.2018 (da måtte de vært 58,5 år ved 
ansettelse for å kvalifisere) 



Oppsummering


