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INNHOLD:
Lov om pensjonstrygd for sjømenn [sjømannspensjonstrygdloven].
Kapitel I. Pensjonstrygdens omfang.
§ 1. 1. Pensjonstrygden omfatter med de unntak som følger av loven enhver norsk statsborger eller
person med fast bopel i Norge meldt til ...
§ 2. 1. Styret kan i særlige tilfelle bestemme at arbeidstakere og flyttbare innretninger som ikke går inn
under pensjonstrygden etter § ...
Kapitel II. Pensjonsgivende fartstid.
§ 3. 1. Som pensjonsgivende fartstid (fartsmåneder) regnes tid som går inn under § 1, jf. § 2, og som det
er betalt avgift for. Når ...
Kapitel III. Alderspensjon.
§ 4. 1. Rett til alderspensjon har arbeidstaker som har minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder.
§ 5. 1. Årspensjonen beregnes på grunnlag av antall pensjonsgivende fartsmåneder multiplisert med
pensjonssatser som gjelder på ...
§ 6. Det gis et tillegg til pensjonen til pensjonist som har minst 36 pensjonsgivende fartsmåneder i løpet
av de siste 60 månedene før den ...
Kapitel IV. Utbetaling.
§ 7. 1. Ytelser etter kapitel III i denne loven løper fra og med kalendermåneden etter den
kalendermåned retten til ytelsen inntrer.
Kapitel V. Dekning av utgiftene.
§ 8. Utgiftene til ytelser etter denne loven og til trygdens administrasjon dekkes ved: ...
§ 9. 1. Arbeidstakere inndeles i avgiftsgrupper slik: ...
§ 10. Rederiet er ansvarlig for arbeidstakeravgiften for enhver arbeidstaker om bord og innbetaling av
den, og har rett til å trekke den ...
§ 11. 1. Rederiet betaler i avgift et beløp som utgjør 3,3 prosent av arbeidstakerens bruttoinntekt om
bord, herunder av hyre m.v. som ...
§ 12. Styret gir forskrifter om avgiftsterminer og forfallstidspunkter. Dersom arbeidstaker- og
rederiavgift ikke er betalt ved forfall, ...
§ 13. Styret skal minst hvert fjerde år foreta en forsikringsteknisk beregning av trygdens
pensjonsforpliktelser, og beregne inntekter og ...
§ 14. 1. Pensjonstrygdens grunnfond utgjør 186 mill. kroner og kan ikke nyttes til å dekke

07/11/2011 10:41

/d: LOV-1948-12-03-7 :d/ Sjømannspensjonstrygdloven – sjømptrl. Lo...

2 of 2

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al...

pensjonstrygdens løpende utgifter.
§ 15. 1. Fra 1. januar 1967 dekker staten den beregnede del av pensjonsutgiftene som skyldes: ...
Kapitel VI. Tilbakebetaling av avgift.
§ 16. 1. Arbeidstaker har rett til å få tilbake avgift han har betalt til pensjonstrygden, hvis han: ...
Kapitel VII. Administrasjon.
§ 17. Pensjonstrygden ledes av et styre på fem medlemmer som oppnevnes av departementet for fire år
om gangen. To medlemmer med ...
§ 18. Departementet tilsetter trygdens daglige leder.
§ 19. Pensjonstrygdens regnskap revideres av Riksrevisjonen.
Kapitel VIII. Forskjellige regler.
§ 20. 1. Styret fastsetter regler om innsending av oppgaver over utbetalte lønninger, om innbetaling av
avgift og om fremsetting av ...
§ 21. 1. Kommunal og annen offentlig myndighet, og likeså rederi og pensjonsordning, plikter uten
godtgjørelse og uten hinder av ...
§ 22. 1. Den som krever alderspensjon og/eller tillegg til alderspensjon, plikter å gi de opplysninger som
er nødvendige for at ...
§ 23. Styret kan avslå et krav om pensjon og/eller tillegg og holde tilbake eller stanse en innvilget ytelse
helt eller delvis dersom ...
§ 24. 1. Dersom en pensjonist har mottatt ytelser etter denne loven i strid med redelighet og god tro, kan
beløpet kreves tilbakebetalt.
§ 25. Hvis ikke forholdet går inn under strengere straffebud, straffes med bøter: ...
§ 26. Kongen kan slutte overenskomst med annet land om gjensidighet med omsyn til
sjømannspensjonering.
§ 27. Rettigheter etter denne lov kan endres, innskrenkes eller oppheves ved senere lov.
Kapitel IX. Overgangsregler.
§ 28. 1. Den som er fylt 67 år før 1. januar 2001, har rett til alderspensjon etter fylte 67 år etter
bestemmelsene i denne loven som ...
§ 29. 1. Dersom en alderspensjonist som har opptjent pensjonsgivende fartstid før 1. januar 1967 får en
ugradert alderspensjon fra ...
Kapitel X. Lovens ikrafttreden.
§ 30. Denne lov trer i kraft straks.
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