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AD HØRING  UTKAST TIL  FORSKRIFT  TIL LOV OM  OBLIGATORISK
TJENESTEPENSJON -  FISKERISEKTOREN

Det vises til departementets høringsbrev av 24 november 2006 vedrørende OTP i
fiskerisektoren. Frist for høringsuttalelser er satt til 15 desember.

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund er ikke
av departementet tatt med som høringsinstans.
Vi reagerer sterkt på en slik tilsidesettelse. Forbundene representerer de ansatte i
havfiskeflåten, dens skipsledelse og fiskere, og er således talsrØr for et betydelig antall ansatte
innen fiskerisektoren.
Det legges til grunn at Finansdepartementet aksepterer herværende brev som høringsuttalelse.

Etter gjeldende rett i relasjon til skatt og trygdelovgivningen er inntekt fra fiske i form av lott
ansett som næringsinntekt selv om fiskerne ikke fyller de alminnelige kriteriene for
næringsvirksomhet.
Slik behandling av inntekten som skatteloven foranlediger bygger på historiske forutsetninger
som ikke lenger er tilstede. I gammel tid stilte fiskerne selv med redskap bruk og egen mat
under fiske. De opptrådte således på en måte som selvstendig næringsdrivende med andel i
fangst.

I dagens situasjon er de med tjeneste om bord i fiske og fangstfartøy ansatt og opptrer i all
sammenheng som enhver annen arbeidstaker. Det fremgår klart av sjømannsloven som gjelder
for de som har sin tjeneste om bord i norsk registrert fartøy. Arbeidsgiver er eier av skip og all
nødvendig redskap og bruk for fisket, og står selvsagt for all forpleining av de ansatte.
De ansatte lønnes fortsatt med hoveddelen i form av lott. På trålere vil de ansatte både ha en
mindre fast hyre og lott mens på ringnot fartøy er ordningen for de ansatte i det alt
vesentligste lott.
I dagens situasjon er lott en form for provisjon som åpenbart etter vårt syn må betraktes som
lønn.
Vi har derfor i lenger tid hevdet at tiden er overmoden for å endre synet av lottsystemet i
relasjon til skatt og trygderettigheter.
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På denne bakgrunn er vi uenig i forslaget til forskrift.
Innen havfiske er alle likestilt som arbeidstakere. Når noen nå får bedre vilkår ved at det skal
innbetales til OTP for en del av vederlaget fra fiske ordnet som hyre, mens andre ikke får
fordi hele vederlaget er ordnet i form av lott oppstår forskjellsbehandling. Den er både
urimelig og diskriminerende for de av fiskerne som rammes. Forbundene er av den klare
oppfatning at i relasjon til OTP må hele inntekten fra fiske behandles likt og hele inntekten
legges til grunn for innbetaling til tjenestepensjonsordning.

Frivillig opprettelse av egen opprettet pensjonsordning etter reglene for selvstendig
næringsdrivende vil ikke fungere i tilstrekkelig omfang. Kun tvungen ordning vil sikre alle en
rimelig pensjon ved senere alderdom.

Om lovendring er nødvendig med hensyn til at både lott og hyre skal behandles likt i forhold
til OTP, oppfordres departementet til straks å iverksette et slikt arbeid.

Fiskere har som sjømenn flest en pensjonsalder på 60 år. Som for alle andre arbeidstakere må
de som har hatt sitt ansettelsesforhold knyttet til havfiske sikres en tjenestepensjon gjeldende i
minimum 10 år fra fylte 67 år. Ved vurdering av særaldersgrensene må fiskere stilles likt som
andre. De bør gjennom OTP sikres en tilstrekkelig pensjon fra pensjonsalder til fylte 77 år
alternativt egen pensjonsordning for fiskere 60 -67 år og deretter OTP i minimum 10 år fra 67
år.

Oslo, den 12. desember  2006-12-12

uV `
c

Z--

NØsk Sjømannsfor d Norsk Sjøo fisersforbund Det norske/maskinistforbund


