SØKNAD OM AT ARBEIDSTAKERE SOM UTFØRER ARBEID OM BORD PÅ UTENLANDSKREGISTRERT SKIP OG FLYTTBAR INNRETNING UTENFOR NORSK SOKKEL SKAL OMFATTES AV
FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON
Benytt blokkbokstaver og sørg for at alle tall er tydelige ved utfylling av dette skjema. Dersom det etterspørres opplysninger som
det ikke er plass til å fylle ut i dette skjemaet, kan skjemaet suppleres pr. e-post eller brev.

1. GRUPPEN DET SØKES GODKJENNING FOR
Foretak
med organisasjonsnummer:

Søker med dette om:
Sett kryss

Grupper og arbeid det søkes godkjenning for

At ansatte som utfører arbeid om bord utenlandskregistrert skip (skip registrert i annet skipsregister enn
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)) skal være omfattet av
Fellesordningen under slikt arbeid
At ansatte som utfører arbeid om bord på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel skal være omfattet
av Fellesordningen under slikt arbeid

Dersom det søkes om godkjenning for arbeid som utføres om bord på flyttbare innretninger, fyll ut tabellen under. NB! Fylles
ikke ut dersom det kun søkes godkjenning for arbeid om bord på utenlandskregistrert skip.

Navn på flyttbar innretning

Dato for når innretningen
sist var på norsk sokkel

Dato for når innretningen
skal returnere til norsk sokkel
iht. bindende kontrakt om
dette

Fyll ut antall arbeidstakere i gruppen(e)det søkes godkjenning for:

Antall

Antall ansatte som utfører arbeid om bord utenlandskregistrert skip pr. dags dato
Antall ansatte som utfører arbeid om bord flyttbar innretning utenfor norsk sokkel pr. dags dato
på innretninger angitt i dette søknadsskjema.
* Informasjonen benyttes bl.a. for statistikkformål. Antallet som oppgis er ingen øvre eller nedre grense for antall arbeidstakere
innenfor gruppen(e) som omfattes av søknaden ved godkjenning fra styret.

2. ØNSKET VIRKNINGSTIDSPUNKT FOR STYRETS GODKJENNING
Det søkes om godkjenning av at slike ansatte skal være omfattet av Fellesordningen fra:

Sett kryss

1. januar 2020
Den dato foretaket ble tilsluttet Fellesordningen
Syv kalenderdager før denne søknad mottas av Fellesordningens administrasjon

3. EGENERKLÆRING FRA FORETAKET
Foretaket erklærer å være kjent med følgende:
•

Foretaket plikter å opplyse til Fellesordningen dersom det er ansatte som omfattes av ordningen etter denne søknad, men
som ikke får eller ikke har fått arbeidsforholdet rapportert gjennom A-melding. I slike tilfeller legges det til grunn at arbeidstakerne det gjelder har en årsinntekt i foretaket på 7,1 G når premie til Fellesordningen skal beregnes. Dette gjelder fra og
med søknadens virkningstidspunkt, jf. dette skjema punkt 2.

•

Foretak som har fått godkjent at arbeid på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel skal omfattes, må melde fra til
Fellesordningen dersom ansatte i foretaket senere tar arbeid om bord andre flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel enn
de innretninger som er opplyst om i punkt 1 i dette skjema. Det er kun arbeid på flyttbare innretninger med tilstrekkelig
tilknytning til norsk sokkel som godkjennes etter denne søknad.

•

For de ansatte i foretaket, er det ikke tilstrekkelig å være omfattet av Fellesordningen for å kvalifisere til AFP.

•

Selv om denne søknad godkjennes, må arbeidstakerne ha en formell arbeidsavtale der det fremgår at hun/han er ansatt i
foretaket i minst 20 %-stilling for at arbeid omfattet av denne søknad skal godskrives ved søknad om AFP. Arbeidstakerne må
i tillegg være frivillig eller pliktig medlem i folketrygdens pensjonsdel. Se § 3-2 niende ledd. Endelig må også de øvrige vilkår
for AFP være oppfylt, herunder må det faktisk utføres arbeid tilsvarende en 20 %-stilling.

•

Ved godkjennelse av denne søknaden, anses det å være inngått en avtale om at rettsforholdet mellom foretaket og
Fellesordningen er underlagt norsk verneting og norsk rett.

•

Det er de til enhver tid gjeldende vedtekter for Fellesordningen som avgjør hvilke arbeidstakere som er omfattet av ordningen, og hvilke vilkår som gjelder for å kvalifisere til AFP. Vedtektene suppleres av styrets vedtak , samt av praksis fra styret,
eventuelt annet klageorgan og administrasjonen.

4. SIGNATUR
Søknaden må signeres av person(er) enten med signaturrett eller prokura, slik dette er registrert i Brønnøysundregistrene, eller av
person(er) med spesialfullmakt. Spesialfullmakter må sendes som vedlegg til denne søknad.

Navn i blokkbokstaver

Signatur

Sted

Dato

Sted

Dato

Navn i blokkbokstaver

Signatur

