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Tromsø, 15. september 2006

HØRINGSNOTAT - LEVERINGSVILKÅR FOR FARTØY MED
TORSKETRALTILLATELSE - ENDRINGSFORSLAG ETTER
EVALUERING AV ORDNINGEN

Viser til departementets høringsnotat av 23. juli 2006 med forslag til endring i
ordningen med leveringsvilkår for fartøy med torsketråltillatelse.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har vurdert de foreslåtte
endringer. Forbundet vil understreke at leveringsforpliktelsene må ha som mål å
sikre stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser, samt trygge sysselsetningen.
Dessuten må regelverket være hensiktsmessig i forhold til intensjonene med
ordningen.

Generelt er NNN kritisk til de foreslåtte endinger i de nåværende forskrifter, da disse
etter vår mening ikke vil bidra til å sikre målsettingen med ordningen.

NNN kan ikke se behovet for at leveringsplikten endres fra en tilbudsplikt til en
salgsplikt. Etter vår mening vil en slik bestemmelse svekke driftsmulighetene,
samtidig som man skiller mellom industrieide og øvrige fartøy.

Forbundet har ingen merknader til at det innføres bearbeidingsplikt.  Denne plikten
må etter vår mening bare knyttes til torsk.  Men da anleggene er spesialiserte kan
man ikke basere seg på 100  %  i bearbeidingsgrad.  Det vil også være naturlig å
knytte bestemmelsen til konsern. Vi vil derfor  foreslå at bearbeidingsgraden settes til
70%.

NNN er også sterkt kritisk til at departementet forslår å heve leveringsplikten av torsk
og hyse til 100 %. Leveringsplikten må etter vår mening ses i sammenheng med
bearbeidingsplikten. I henhold til dagens forskrift må 80 % av torskekvoten og 60 %
av hysekvoten leveres til de tilgodesette bedrifter. Denne bestemmelsen bør
videreføres i sin nåværende form.
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Når det gjelder kravet om en halvårig plan for drift og levering,  er NNN positiv til
denne.  Selv om det kan stilles innvendinger mot de foreslåtte hjemler for
inndragninger av rettigheter, er forbundet i prinsippet enig med departementet. Dette
standpunktet forutsetter imidlertid at departementet ikke gjennomføres vesentlige
endringer i nåværende forskrift.

For øvrig har NNN ingen ytterligere merknader til forskriften.

Med hilsen
Norsk Nærings-  og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Hans-Johan Dahl

2


