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Vi viser til deres brev 5. juli 2011 om ovennevnte.

Vår ref Dato

Fiskeri- og kystdepartementet har ingen merknader til selve høringsforslaget.
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Høring - tfipasning av pensjonstygden for sjømenn og pensjonstrygden for
fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at Fiskeri- og kystdepartementet har gjort
enkelte endringer i regelverket om fiskermanntallet som følge av at inntektsprøvingen
for alderpensjonister mellom 67 og 70 år gradvis er blitt opphevet.

Det har tidligere ikke vært adgang til å stå på blad B i fiskermanntallet for personer som
mottar uavkortet alderspensjon fra folketrygden. Blad B har vært reservert for
personer med fiske og fangst som heltidsyrke, mens personer med uavkortet
alderspensjon fra folketrygden ikke har vært ansett som heltidsfiskere i
manntallssammenheng. Det har på denne bakgrunn ikke vært mulig for personer med
uavkortet alderspensjon fra folketrygden å ha fiske og fangst som heltidsyrke

Som en følge av at inntektsprøvingen for alderspensjonister mellom 67 år og 70 år er
blitt opphevet, og i tråd med målsettingen om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet, har
Fiskeri- og kystdepartementet etter hvert åpnet for at fiskere mellom 67 og 70 år kan stå
på blad B slik at heltidsfiskere kan fortsette i sitt yrke fram til fylte 70 år.

Vi stiller spørsmål ved om det er behov for å vurdere endringer i fiskerpensjonsloven §
2, slik at alderspensjonister på blad B ikke behøver å være trygdepliktige etter § 1, eller
om for eksempel § 2 første ledd bokstav b kan fange opp dette.
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Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for øvrig med et høringsnotat om endringer i
regelverket om fiskermanntallet som følge av endringene i alderspensjonen som trer i
kraft 1. januar 2011, jf. at gjeldende regler om fiskermanntallet er til hinder for at
personer med ugradert alderspensjon, og som ikke er mellom 67 og 70 år, kan arbeide
som fiskere på heltid.

Vi registrerer for øvrig at Norges Kysffiskarlag ikke er blant høringsinstansene. Vi ber
om at Arbeidsdepartementet vurderer om det likevel er mulig å innhente en uttalelse
fra Kysffiskarlaget.
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