
 

 

SR/                      10. mars 2021 
 
 
Finansdepartementet 
 
 
Høringssvar - pensjon fra første krone 
 
Fiskebåt viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 15. desember 2020 hvor en 
arbeidsgrupperapport om mulige endringer i reglene for privat tjenestepensjon sendes på høring. 
Høringsfristen er satt til 19. mars d.å.  
 
Fiskebåt er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten og 
medlemsrederiene sysselsetter om lag 50% av heltidsfiskerne. Lov om obligatorisk tjenestepensjon 
gjelder med enkelte tilpasninger også for ansatte i fiske og fangstnæringen og vi ber derfor om å 
bli oppført som høringsinstans ved fremtidige høringer om tjenestepensjonsregelverket. 
 
Rapporten omhandler endringer i reglene for privat tjenestepensjon, herunder pensjonsopptjening 
fra første krone i innskuddspensjonsordninger og medlemskapsvilkårene i private 
tjenestepensjonsordninger.  
 
Arbeidsgivere i fiske- og fangstnæringen er underlagt OTP-loven, dog slik at kun godtgjørelse som 
ligningsmessig behandles som lønn er pensjonsgivende, jf. forskrift 2006 nr. 1521 om behandling 
av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon § 1. Avlønning av 
mannskap på fiske- og fangstfartøy varierer i de ulike fartøy- og redskapsgruppene, men alle 
grupper har det til felles at lotten (andel av fangstverdi) utgjør det bærende lønnselementet. Siden 
innskuddsplikten etter OTP-regelverket er knyttet til hyreutbetalinger mellom 1 og 12 G vil en del 
fiskere erfaringsmessig ikke oppnå rett til pensjonsinnskudd i løpet av kalenderåret.  
 
Fiskebåt konstaterer at et flertall på Stortinget har samlet seg om at det skal innføres pensjon fra 
første krone med virkning fra 2023. Fiskebåt mener likevel at det å bli meldt inn i en bedrifts 
pensjonsordning bør forutsette at sparingen står i et rimelig forhold til administrasjon og kostnader, 
og at en eventuell omlegging må skje på en kostnadsnøytral måte.  
 
Fiskebåt legger til grunn at det fortsatt kun skal være godtgjørelse som ligningsmessig behandles 
som lønn som blir pensjonsgivende. På bakgrunn av det særskilte avlønningssystemet i fiskeflåten, 
hvor avlønning hovedsakelig består av lott og fiskernes status som selvstendig næringsdrivende, 
mener Fiskebåt at innskuddsplikten til fordel for mannskap på fiske og fangstfartøy fortsatt bør 
være knyttet til pensjonsgivende inntekt over 1G, og at det må være frivillig pensjonssparing for 
inntekter under 1 G. Pensjon fra første krone vil gi arbeidsgiverne i fiske- og fangstnæringen økte 
pensjonskostnader sammenlignet med i dag. Kostnadsøkningen vil ikke kunne utlignes ved å 
redusere minstesatsen for innskudd ettersom mange av de ansatte fiskerne som nevnt ikke oppnår 
pensjonsmessig avlønning over 1G.  
 
Fiskebåt mener videre at inntektsgrensen også bør være styrende for innmeldingsplikten i 
pensjonsordningen i stedet for gjeldende kriterier knyttet til knyttet til alder og stillingsbrøk. Dette 
for å unngå at arbeidsgiverne pålegges unødvendige kostnader til å etablere 
tjenestepensjonsordninger for ansatte som uansett ikke oppnår opptjening. Det vises i den 
anledning til vårt brev til Finansdepartementet datert 10. august 2020. Henvendelsen er ikke 
besvart, men står fortsatt ved lag.  
 



 

 

Vennlig hilsen 
FISKEBÅT 
 
Audun Maråk         Sturla Roald 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift.  
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