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Høring Deltakerforskriften 2018
Fylkesutvalget i Finnmark behandlet høringsforslaget den 21.11.2017. I det store og hele stilte utvalget seg bak
høringsutkastet da det er mang viktige grep som er foreslått. Et element utvalget stilte seg kritisk til er i hvilken
grad fiskere i gruppe II gis rimelig tid før ikrafttredelse, jamfør høringssvar:
Nytt punkt 12: Finnmark fylkeskommune vil understreke at forskriftsendringer som i stor grad påvirker
enkeltfiskere bør gis rimelig tid før ikrafttredelse. Dette for å gi også denne yrkesgruppen mulighet til å
tilpasse og planlegge sin virksomhet.
Felles omforente forslag v/Lise Svenning (H) Enstemmig
Målet er at, der det ikke er tvingende nødvendig som ved kvotefastsettelse, gir forvaltningen fisker rimelig tid til
omstilling.

Forslag til forskriftsendring
Forskriftsendringen anses som nødvendig for å gjøre regelverket mer hensiktsmessig, men på grunn av kort
tid fra vedtak til ikrafttredelse er det imidlertid et problem (og et paradoks) at de som har innrettet seg etter
gjeldende regelverk, blir økonomisk rammet av en endring som ønskes velkommen.
Problemet er altså ikke regelendringen, men at tida mellom vedtak og ikrafttredelse ikke gir fiskere
planleggingshorisont som harmonerer med andre regler og normer i samfunnet. Her tenkes særlig på
oppsigelsestid ved arbeidsforhold, men også rimelig tid til omlegging eller avvikling av drift.
På bakgrunn av det beskrevne vil jeg på det sterkeste anmode om at regelendringen ikke trer i kraft umiddelbart
etter vedtak, men minimum 4 måneder etter vedtak.
Jeg vil og prøve å eksemplifisere noen mulige effekter av den foreslåtte forskriftsendringen. Tar utgangspunkt i
egen virksomhet da jeg forståelig nok har best kjennskap til denne.

Leieskipper
Selskapet har et fartøy i gruppe II. I perioder da jeg jobber politisk driftes fartøyet med leieskipper. Dette vil, om
forskriften innføres, blitt ulovlig. Nå ligger det inne et punkt om politisk frikjøp, så personlig vil ikke min bedrift
bli rammet.
Mange andre er imidlertid ikke like heldige. Andre leiefiskere vil stå uten inntekt den dagen forskriften trer i
kraft. I normal praksis ville arbeidstaker fått en 3 måneders oppsigelse. Om fisker går på fastlønn ville dette ført
til en stor utgift for de selskap som har ordnet seg med leiefisker. Nå betales fisker normalt sett med lott. Derfor
vil dette medføre at fisker blir uten lønn i oppsigelsestiden.
Mine spørsmål til Fiskeridirektoratet blir:
Er det slik å forstå at selskap som bruker leieskippere og som har planlagt sitt fiske vinteren og våren 2018,
allerede nå skal sende oppsigelser og be fisker se seg om etter annet arbeid, eller bør de avvente til forskriften
endelig foreligger en gang i desember?
Vil selskap som blir berørt oppfordres til å ta lønnsansvar for ansatte, eller er det slik at de som søker arbeid i
fiskerinæringen bør være kjent med en gjeldende praksis og således kunne forvente å stå uten lønn i denne
perioden?

Eierstrukturer

Fisker

Jeg er også deleier i et selskap som primært satser på rekefiske med teiner. Pr dags dato er det to fiskere som
henter hovedinntekten fra rekefisket med dette fartøyet. Fartøyet er registrert i gruppe II. En viktig del av
selskapets strategi er at dette i oppbyggingsfasen skal delta på torskefiske og kongekrabbefiske i vårsesongen.
Dette fisket vil være en avgjørende del av selskapet inntektsgrunnlag og dermed lønnsgrunnlag for de ansatte.
Selskapet vil få en ny ansatt fra den 15 desember. Slik forslaget til forskrift foreligger vil fartøyet miste disse
kvoterettighetene for 2018. Fartøyet fisker aktiv etter reker 4-5 dager pr uke denne høsten og vinteren. Å endre
eierstruktur midt i en sesong vil føre til landligge med negative konsekvenser for satsingen på rekefiske og for de
ansatte. Så langt har det ikke vært mulig å få klarhet i hvordan selskapet, gitt den korte tiden til årets slutt, skal
kunne organisere seg for å få fortsette deltakelsen i fisket 2018.
Mitt spørsmål til fiskeridirektoratet blir:
Bør selskapet avbestille reise og søke enighet om å terminere avtale med fisker, eller bør en avvente til forskrift
foreligger, for så se endelig utforming og da hva konsekvensene av forskriftsendringene blir?
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