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Pensjonstrygd for fiskere - forslag til endret pensjonsordning

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmer og lokallag ber Norges Kystfiskarlag om at
Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer endring i dagens pensjonsordning for fiskere.

Norges Kystfiskarlag har følgende merknader og forslag.:

NORGES
KYSTFISKARLAG
Kystfiskarlagets Servicekontor AS

Vi oppfatter at det er en utbredt misnøye blant fiskere med hensyn til plikten til å betale
medlemspremie til og med 60 år, selv om medlemmet på et tidligere tidspunkt er registrert
med full opptjeningstid (minst 1560 pensjonsgivende uker).
Denne regel virker urimelig, og etter vår oppfatning må regelen være at ikke betales premie ut
over full opptjeningstid.

Det er også stor misnøye med at det foretas samordning til andre pensjoner med grunnlag i
lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6.juni 1957 nr.26.
Vi mener at dagens regel hvor hele fiskerpensjonen faller bort ved 100 % uførhet virker
urettferdig for de som rammes av samordningen.

Norges Kystfiskarlag foreslår at reglene om samordning endres slik at pensjonister med full
uførepensjon far beholde fiskerpensjon tilsvarende 30 % av 1G og som er høyere enn det
utvalget foreslår i NOU 2003:8.

Norges Kystfiskarlag krever at det innføres et system der den uføre fiskeren far godskrevet
fremtidige premie år for hvert uføre år fram til fylte 60. En slik godskriving finner en i andre
pensjonsordninger og vil gi en rettferdig ordning til fiskere som skulle bli rammet av varig
uførhet. Det foreslås en godskriving å minimum 1 100 uker for de som blir arbeidsufør i
fiskeryrket.

Vi krever i tillegg at en som blir ufør og ikke har oppnådd 750 uker må få tilbakebetalt
premien, i motsetning til dagens regel hvor tilbakebetaling ikke kan kreves.

Videre ser vi av NOU 2003:8, under punkt 6.5.7 at utvalget vurderer å øke kravet til inntekt
fra fiske og fangst for oppføring på blad B fra 1G fordi det ansees å være for lavt.
En slik økning vil få uheldige konsekvenser i forhold til fiskeres sykepengerettigheter.
Det er et krav for 100 % sykepenger fra første dag, at fiskeren står oppført på blad B.
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En økning av inntektskravet for å stå på blad B, vil medføre at mange fiskere med lav inntekt
mister retten til å stå oppført på blad B og dermed mister retten til 100 % sykepenger fra
første dag.
Disse fiskere blir i denne sammenheng å anse som selvstendig næringsdrivende med rett til
sykepenger på 65 % av inntektsgrunnlaget fra 17. dag.
Etter det vi kan se er dette forhold ikke diskutert i NOU 2003:8.
På denne bakgrunn hevder vi at inntektsgrensen for å stå på blad B ikke må økes.

Dersom disse endringene medfører større utbetalinger vil noe kunne dekkes i form av økt
medlemskontingent og økt produktavgift. Ordningen må fortsatt være statsgarantert.

Siden formålet med fiskerpensjon er å gi fiskere mulighet til nedtrapping ved fylte 60 år, bør
det muligens stilles krav i loven om at det skal dokumenteres at vedkommende faktisk har
trappet ned sitt virke.
En slik regel vil legitimere opprettholdelse av dagens fiskerpensjonsordning fordi man sikrer
at de innbetalte pensjonsmidlene anvendes i henhold til sitt formål.

Enkepensjon som ble opphevet ved lov 9.desember 1966 bør etter vår oppfatning vurderes
innført på lik linje med ordningen i andre pensjoner.

På bakgrunn av dette ber vi Arbeids- og inkluderingsdepartementet å vurdere dagens
pensjonsordning, samt etablere en ordning der man unngår slike uheldige og urettferdige
konsekvenser for fiskeren som pensjonist.
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