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1. DRIFTSÅRET 2013 
 
1.1 Innledning 
 
Virksomheten har som målsetting å administrere ordningene så effektivt og rasjonelt som 
mulig, slik at fiskerne får en rask og korrekt saksbehandling. Saksbehandlingstiden på 
ordningene som administreres er i tråd med virksomhetens målsetting meget tilfredsstillende. 
 
I samsvar med vedtektene for Garantikassen og prinsipper om god økonomiforvaltning, er det 
i virksomheten generelt lagt opp til en kostnadseffektiv drift. 
 
Informasjon til våre brukere er en viktig oppgave. Informasjon om ordningene som 
administreres ble kunngjort i fiskeripressen og nærmere informasjon ble lagt ut på vår 
hjemmeside. 
 
Hovedoppgaven i år 2013 var å foreta utbetalinger på ordningene. Det ble også lagt ned mye 
arbeid i å innkreve medlemspremien til Pensjonstrygden for fiskere. Det er tidligere inngått 
avtale om å overføre saker til NAV Innkreving for innfordring av misligholdt premie. I løpet 
av året ble 644 saker overført. 
 
Internett-baserte løsninger er et ledd i etableringen av en døgnåpen forvaltning i GFF. Vi  
legger til grunn at dette forenkler søknadsprosedyren, og at det er kostnadsbesparende for 
brukerne.  
 
Via vår hjemmeside kan fiskere oppført på blad B i fiskermanntallet se relevante opplysninger 
om egen person. 
Ved utgangen av 2013 har virksomheten følgende elektroniske tjenester: 
 

1. Fiskerpensjon 
- Oversikt over opptjening og innbetalinger av pensjonspremie, samt simulering 

av fiskerpensjon. 
 

2. Refusjon av mineraloljeavgift 
- Søknad om refusjon. 

 
3. Dagpenger 

- Melding om arbeidsledighet. 
- Søknad om dagpenger på fellesmelding. 
- Melding om fortsatt ledighet. 
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2. LEDELSE / ADMINISTRASJON 
 
2.1 Styret 
 
Styret i Garantikassen består av 5 medlemmer. 4 medlemmer er oppnevnt av Fiskeri- og 
kystdepartementet, fordelt med 1 representant fra Norges Fiskarlag, 1 representant fra Norsk 
Sjømannsforbund og 1 representant fra Arbeidsdepartementet. Lederen er oppnevnt av Fiskeri- 
og kystdepartementet direkte. I tillegg har de ansatte 1 representant i styret med tale-, forslags- 
og stemmerett i administrative saker.   
For hvert medlem av styret, med unntak av styreleder, er det oppnevnt personlig varamedlem. 
Nestleder oppnevnes av og blant styrets medlemmer. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten har èn observatør hver i styrets 
møter.   
 
Styrets medlemmer velges for 4 år. 
 
I 2013 har styret bestått av: 
 
Medlem:       Pers. varamedlem: 
Knut Werner Hansen, Vannvåg (leder)  
Harald Linchausen, Skrova   (nestleder)                         Marianne Sandstad, Trondheim 
Bjørg Borger, Askim                                                       Arne Ringstad, Tjørvåg                           
Bodil Johannessen, Oslo          Rune Håland, Oslo 
Ansattes representant: 
Jorid Helgetun, Trondheim                                             Hilde Andersen, Trondheim 
                                                  
Observatører: 
Fra Fiskeri- og kystdepartementet                                   Geir Evensen, Oslo                                                                                 
Fra Arbeids- og velferdsdirektoratet                                Nina Anette Hongseth, Oslo (ut sept.)  
                                                                                         Aase Schartum-Hansen,Oslo (fra nov.) 
 
2.2     Administrasjon 
 
Personal- og organisasjonsplan bygger på blant annet: 
 - Bemannings- og organisasjonsplan 
 - Organisasjonskart 
 - Hovedarbeidsområder 
 - Arbeids- og ansvarsfordeling 
 - Stillingsbeskrivelser 
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Personaloversikt pr. 31.12.13: 
 
Administrativ ledelse: 
Daglig leder: Jack Fredagsvik  
Rådgiver økonomi: Marit Podsada 
Rådgiver: Arve Yttersian 
 
Øvrige ansatte: 
Økonomi-/administrasjonskonsulent: Hilde Andersen 
Økonomikonsulent: Marianne S. Hepsø  
Førstekonsulent: Tove Frøysa (50 %) 
Førstekonsulent: Ann A. Slind  
Konsulent: Berit Reitan 
Konsulent: Toril Lynum  
Konsulent: Freidis Sletten (50 %) 
Konsulent: Jorid Helgetun   
Konsulent: Sølvi S. Nilssen 
 
Ved utgangen av året var bemanningen på 11 årsverk. 
 
Arbeidsstokkens sammensetning mv. 
GFF har ved utgangen av året 12 ansatte, hvorav 10 kvinner og 2 menn. Virksomheten ledes 
av en mann. Ledergruppen består av to menn og en kvinne. Lønnen fastsettes etter prinsippet 
om lik lønn for likt arbeid.  
 
 
3. VIRKSOMHETEN 
 
3.1       Generelt om virksomheten 
 
Garantikassen for Fiskere ble opprettet 01.01.80. Garantikassen har vært i virksomhet i 33 år. 
Garantikassens formål er formulert i vedtektenes § 1, hvor det står: 
 

”Garantikassen har til formål så effektivt og rasjonelt som mulig å 
 administrere: 

 
a) Garantiordningen for fiskere 
b) Ordningen med arbeidsledighetstrygd i fiske 
c) Pensjonstrygden for fiskere 
d) Andre ordninger og oppgaver som Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer  
 

I 2013 administrerte Garantikassen ordningene med garantilott, dagpenger, refusjon av avgift 
på mineralolje og Pensjonstrygden for fiskere - herunder innkreving av medlemspremie. 
  
I tillegg har virksomheten hatt sekretariatsfunksjon for styret i Likviditetsfondet i 
Pensjonstrygden for fiskere og regnskapsførerfunksjonen for fondet. 
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3.2      Formulerte målsettinger 
 
Med bakgrunn i formålsbestemmelsen, har styret formulert følgende to hovedmål: 
 
Hovedmål 1: 
 
”Effektiv og rasjonell administrasjon av ordningene” 
  

Delmål: 
1.1 Kompetanseoppbygging. 
1.2 Bedre administrative styringssystemer. 
1.3 Medarbeiderutvikling. 
1.4 Intern informasjon. 

 
Hovedmål 2: 
 
”God service til fiskerne” 
 

Delmål: 
2.1 Kort saksbehandlingstid. 
2.2 Riktige utbetalinger til rett tid.   
2.3 Riktig og rettidig informasjon. 

 
Med utgangspunkt i hovedmål og delmål ble det utarbeidet årsbudsjett, plan – og 
styringsdokumenter. 
 
3.3     Arbeidet i styret   
 
I 2013 ble det avholdt 5 møter, hvorav 1 var telefonisk. I alt ble 35 saker behandlet. Av saker 
som styret behandlet i løpet av 2013 kan nevnes: 
 
- Årsregnskap og årsberetning for 2012 
- Regnskapsrapporter for driftsbudsjett og ordningene 2013 
- Innbetalt og utestående medlemspremie 
- Oppfølging av utviklingen i Likviditetsfondets fondskapital 
- IT-investeringer 
- Klagesaker 
- Revidert driftsbudsjett for 2013 
- Driftsbudsjett for 2014 
-    Virksomhetsplan for 2014 
 
Styret er holdt løpende orientert om alle viktige saker av betydning for virksomheten. Styret 
har særlig lagt vekt på arbeidet med økonomistyringen og arbeidet med innkreving av 
misligholdt medlemspremie til Pensjonstrygden for fiskere. 
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3.4     Helse, miljø og sikkerhet   
 
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved Garantikassen har vært prioritert i 2013, og er 
nedfelt i interne rutiner og aktualisert gjennom revidering av internkontrollhåndbok.  
 
Garantikassen er tilsluttet bedriftshelsetjenesten. Ledelse, verneombud og tillitsvalgt har 
jobbet aktivt for å redusere sykefraværet. Det har ikke vært noen uheldige hendelser i 
virksomheten i 2013. 
     
Det totale sykefraværet i 2013 var på 1,8 %. Dette var en nedgang i forhold til 2012 hvor 
sykefraværet var på 3,4 %.    
 
I forhold til det ytre miljø er det lagt vekt på kildesortering. I tillegg er det inngått miljøavtale 
med leverandør når det gjelder håndtering av spesialavfall, for eksempel tonere til skrivere 
osv.  
 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.  
 
3.5 Samarbeid og ledelse  
 
Møter i ledergruppen ble holdt ved behov.   
 
Drøftings- og forhandlingsmøter ble avholdt når sakens karakter tilsa det og når de tillitsvalgte 
krevde det.  Det ble avholdt felles kontormøter med orienteringer i saker som hadde betydning 
for de ansatte, herunder spørsmål som vedrørte den daglige driften. 
 
 
4. ORDNINGENE SOM ADMINISTRERES 
 
4.1 Garantiordningen 
 
Formålet med garantiordningen er å sikre fiskerne en garantert minsteinntekt i tilfelle fisket 
slår feil. 
 
Ordningen omfatter alle fiskere på fartøyer på 6 meter lengste lengde eller over som er innført 
i merkeregisteret for norske fiskefartøyer, og hvor høvedsmannen er oppført på blad B i 
fiskermanntallet eller fyller betingelsene for opptak.  
 
Fisker må ha fylt 15 år i løpet av garantiperioden og ikke oppebære ut over 60 % 
trygdeytelser. Mannskapet må være manntallsført på blad B eller fylle betingelsene for opptak 
for å kunne innvilges garantilott. 
 
For ordningen er det innført en differensiert garantilott.  Differensiert garantilott betyr at 
tilskudd kan bli beregnet etter et redusert ukebeløp avhengig av hvor mye den enkelte har fått 
utbetalt i garantilott de tre siste år.   
  
Tilskuddet fra Garantikassen blir beregnet på grunnlag av oppnådd lott og tid i fiske. 
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Følgende 2 garantiperioder ble fastsatt for året 2013: 
 
Periode:   Søknadsfrist: 
02.01. - 30.06.             31.08.13 
01.07. - 23.12.                        28.02.14 
 
Garantiperiodene omfatter alle fiskerier, også selfangst som er gitt anledning til turvis 
avregning.  Dersom søknadsfristen grunnet særlige forhold ikke kan overholdes, kan det før 
fristens utløp søkes om utsettelse med innsending av søknad. 
 
Ukebeløpet for 2. garantiperiode 2012 og 1. garantiperiode 2013 ble fastsatt til kr. 2.550,- med 
en egengaranti på 13 uker. 
           
Garantiordningen ble finansiert over statsbudsjettet. Utbetalt garantilott i 2013 var på           
2,7 mill. kr., hvorav 1,5 mill. kr. vedrørte 2012. Det ble behandlet 132 saker i 2013, mot 120 
saker i 2012.   
 
4.2 Dagpenger 
 
Ordningen omfatter alle fiskere oppført i fiskermanntallets blad B eller som fyller betingelsene 
for opptak, og som har vært sysselsatt ombord i fartøy innført i merkeregisteret for norske 
fiskefartøyer på 6 meter lengste lengde og over. 
 
Rett til dagpenger gjelder i en rekke ulike tilfeller når fartøyet blir satt ut av drift, for eksempel 
ved havari, forlis, sykdom og ved pålegg fra kontrollerende myndigheter. 
Ordningen med dagpenger omfatter også fiskere som blir oppsagt, fiskere som blir ledig etter 
sykdom og militærtjeneste og fiskere som blir ledig etter salg og kondemnering av fartøy. 
Fiskere som blir arbeidsledige av egen skyld har rett til dagpenger etter en karenstid på 8 uker 
regnet fra søknadstidspunktet. 
 
Dagpengeordningen blir i sin helhet finansiert innenfor det beløp som norske fiskere betaler i 
produktavgift ved førstehåndsomsetning av fisk og fiskevarer. 
 
Fiskeri – og kystdepartementet fastsatte den 1.6.11 ny forskrift om dagpenger for fiskere og 
fangstfolk under arbeidsløshet. Forskriften ble gjort gjeldende fra og med 1.7.2011. 
Den viktigste endringen i forhold til tidligere forskrift er at dagpenger skal beregnes etter 
inntekt. Som inntekt regnes inntekt fra fiske og fangst. Annen inntekt enn fra fiske og fangst 
kan i spesielle tilfeller benyttes.  
Dagpenger under arbeidsløshet, garantilott, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, 
opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger tas med i dagpengegrunnlaget når 
kravet til minsteinntekt er oppfylt.  
I den nye ordningen stilles det krav til minsteinntekt for å ha rett til dagpenger. 
 
Det ble utbetalt 98,6 mill. kr. dagpenger i 2013. 1732 personer mottok dagpenger i 2013, mot 
1581 personer i 2012. 
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4.3 Refusjon av avgift på mineralolje 
 
I mai 1988 vedtok Stortinget at fiskerne skulle fritas fra å betale grunnavgift på mineralolje. 
Det ble videre bestemt at ordningen skulle være en refusjonsordning administrert av 
Garantikassen. Forskriftene for ordningen som ble fastsatt med virkning fra 1. januar 1989, ble 
også videreført for 2012. 
 
Ordningen omfatter CO2- og grunnavgift på mineralolje levert til bruk ombord i fiske- og 
fangstfartøy innført i merkeregisteret. Det er et krav at fartøyets båteier/høvedsmann er 
manntallsført i fiskermanntallet eller fyller betingelsene for opptak i manntallets blad A eller 
blad B. Ordningen gjelder også for utenlandske fiskefartøy som bunkrer i Norge og driver 
fiske i norsk sone.   
 
Refusjonen for bunkringer foretatt i 2012 var på 159,9 øre pr liter. Co2-avgiften utgjorde       
60 øre og grunnavgiften 99,9 øre. For bunkringer foretatt i 2013 var refusjonen på 149,8 øre pr 
liter. Co2-avgiften utgjorde 48 øre og grunnavgiften 101,8 øre.  
Rentekompensasjonen utgjorde 0,7 % på refusjonsbeløpet. 
 
Utbetalingene i 2013 var samlet på 326,2 mill. kr. Av utbetalingene gjaldt 104,7 mill. kr. for 
bunkringer foretatt i 2012 og eldre år, mens 221,5 mill. kr. gjaldt for bunkringer i 2013.   
 
4.4 Pensjonstrygden for fiskere 
 
Den 16. juni 1995 endret Stortinget Lov om pensjonstrygd for fiskere slik at det ble tatt 
beslutning om å flytte administrasjonsansvaret for pensjonstrygden for fiskere fra trygdeetaten 
til Garantikassen fra 1. januar 1996. Rikstrygdeverket beholdt det overordnede, faglige 
ansvaret for ordningen, men dette ble tillagt Arbeids – og velferdsdirektoratet i forbindelse 
med opprettelsen av NAV 1. juli 2006. 
 
Pensjonstrygden for fiskere er en pliktig pensjonsordning for personer som er tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet. 
 
Rett til pensjon har som hovedregel alle som har betalt premie i 15 år, det vil si 750 uker eller 
mer. Maksimal pensjon oppnås ved betalt premie i 30 år, det vil si 1560 uker. 
 
For fiskere som har opparbeidet pensjonsrettigheter i både fiskerpensjon og sjømannspensjon 
for til sammen minst 750 uker, kan det utbetales pensjon fra begge ordningene. 
 
Pensjonen utbetales månedlig fra kalendermåneden etter fylte 60 år og til og med den måned 
man fyller 67 år. 
 
Utbetalingene til fiskerpensjon (brutto) i 2013 var på 143,7 mill. kr. Gjennomsnittlig antall 
løpende pensjoner i 2013 var 1867, mot 1920 i 2012. 
5.188 fiskere innbetalte pensjonspremie med til sammen 30,5 mill. kr. I 2012 innbetalte 5.411 
fiskere pensjonspremie med til sammen 30,6 mill. kr.  
 
Det ble oversendt 4 ankesaker til NAV for videre behandling/klargjøring for trygderetten. 
Ingen av disse sakene ble omgjort i trygderetten. 
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5. REGNSKAP 
 
5.1  Beskrivelse av regnskapsåret - regnskapsprinsipper 
 
Garantikassen for fiskere er omfattet av økonomireglementet i staten, med blant annet 
spesifiserte krav for forvaltning av tilskuddsmidler og stønader. Ifølge egen økonomiinstruks 
følger Garantkassen for fiskere statens regelverk for økonomistyring. Dette innebærer at 
virksomhetens regnskapsføring i det vesentligste er basert på kontantprinsippet, d.v.s. at 
regnskapet inneholder de transaksjoner som har funnet sted i kalenderåret. 
Ubetalt garantilott for siste garantiperiode 2012 er budsjettert og inngår i regnskapet for 2013. 
Det samme gjelder for dagpenger og refusjon mineraloljeavgift for 2012/tidligere år hvor 
søknad er mottatt og utbetalt i 2013. 
 
5.2 Kommentarer til årsregnskapet 
 
Når det gjelder utbetalinger på ordningene, vises til ”Ordningene som administreres” – pkt. 4 . 
 
Årsregnskapet for 2013 viser en netto administrasjonskostnad belastet ordningene på               
kr. 10.379.836,- som er en økning på kr. 818.369,- i forhold til år 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Årsak til økningen skyldes hovedsakelig større lønns- og personalkostnader, IT- og 
kontortjenester. 
 
Samlede utgifter til lønn, sosiale utgifter og andre personalkostnader utgjør kr. 7.346.919,-. 
 
Samlede renteinntekter er bokført med kr. 1.416.705,-, herav renteinntekter i bank med 
kr. 589.622,-. 
 
Det er gjennom året tilstrebet god budsjettdisiplin og jevnlig økonomikontroll. Den generelle 
økonomiske situasjonen i Garantikassen er god. 
 
Staben i Garantikassen er stabil, og det er opparbeidet en betydelig kompetanse i forhold til 
oppgavene som forvaltes, noe som blant annet gjenspeiler kort behandlingstid. 
 
Garantikassen er godt rustet til fortsatt å administrere dagens ordninger fremover.  
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5.2.1 Generelt om administrasjonskostnadene 
 
Administrasjonskostnadene er fordelt på ordningene etter en fordelingsnøkkel som er beregnet 
ut fra ressursbruk for den enkelte ordning.   
De samlede fordelte administrasjonskostnadene har hatt følgende utvikling de siste 5 årene: 
 

(Utgifter i tusen kroner) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Dagpenger 1.724 2.072 2.115 2.967 3.197 
Garantilott    632    760    775    719    775 
Fiskerpensjon 2.299 2.763 2.820 3.597 3.876 
Ref.minolje 1.092 1.313 1.340 1.708 1.841 
Likviditetsfondet   400    400    460    570   690 
Totalt 6.147 7.308 7.510 9.561  10.379 
 
 
 
5.3    Balanse- og resultatregnskapet 

(Se vedlegg) 
 
5.4   Hovedtall – utbetalinger 
       (Se vedlegg) 
 
6. VEDLEGG – VEDTEKTER/FORSKRIFTER 
6.1 Vedtekter for Garantikassen (gjeldende fra 1.1.2004) 
6.2 Forskrifter for dagpenger 
6.3 Forskrifter for garantiordningen 
6.4 Forskrifter for refusjon av Co2-avgift på mineralolje 
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Regnskapsprinsipper
Garantikassen for fiskere er omfattet av økonomireglementet i staten, med blant annet spesifiserte 
krav for forvaltning av tilskuddsmidler og stønader. Iflg. egen økonomiinstruks følger Garantikassen
for fiskere statens regelverk for økonomistyring. Dette innebærer at virksomhetens regnskapsføring
i det vesentlige er basert på kontantprinsippet, dvs. at regnskapet inneholder de transaksjoner som
har funnet sted i kalenderåret.
Utbetalt garantilott for siste garantiperiode i 2012 er budsjettert og inngår i regnskapet for 2013.
På samme måte er dagpenger og refusjon mineraloljeavgift for 2012/tidligere år hvor søknad er
mottatt i 2013 utbetalt, og inngår i regnskapet for 2013. 

Følgende vedlegg følger årsregnskapet:
Vedlegg 1: Sluttregnskap for hver ordning 
Vedlegg 2: Administrasjonsutgifter med kommentarer

Følgende vedlegg følger årsrapporteringen:
Vedlegg 3: Utestående fordringer med kommentarer
Vedlegg 4: Tap med kommentarer 

Resultatregnskapet viser at beholdning i balansen er redusert i forhold til 2012.

Reduksjon beholdning bank 6 105 023,63    
Reduksjon debitorer i 2013 482 809,20       
Reduksjon eiendeler 6 587 832,83    
Økning gjeld 693 037,41       
Reduksjon påløpt fordring 325 958,20       

Redusering saldo i balansen 6 954 912,04    

1. Bankinnskudd - Likvide midler  
Viser her til vedlegg 1 som viser sluttregnskap på hver ordning

Bankinnskudd
Den norske Bank, skattekonto 7 807 585,29    
Den norske Bank, brukskonto 905 991,18       
Den norske Bank, ocr.konto 34 931,45         8 748 507,92     

Likvide midler 
Midler til disp.  Dagpenger 101 997,00       
      "     "    "     Garantilott 363 711,00       
      "     "    "     Fiskerpensjon 521 843,80       
      "     "    "     Mineraloljeavgift 77 528,00         
      "     "    "     Likviditetsfond -                   1 065 079,80     

Forskuddstrekk ikke forfalt 7 767 286,00    
Påløpne ikke utbetalt adm.utg. 65 829,65         
Gjennomgangskonto 6 196,00           7 839 311,65     

Andre debitorer -155 883,53     -155 883,53       

Sum beholdning i bank 8 748 507,92     

NOTER TIL GARANTIKASSENS REGNSKAP
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NOTER TIL GARANTIKASSENS REGNSKAP
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2. Debitorer - Tvilsom fordring
Viser her til vedlegg 3 som viser utestående fordringer med kommentarer

Utestående debitorer og tvilsom fordring i balansen fremkommer ved at påløpne
renter og omkostninger er fratrukket utestående saldo slik:

Utestående Dagpenger i fiske 328 553,00       
påløpne omkostninger Dagpenger -19 952,00       308 601,00        

Utestående Pliktig Medlemspremie 11 536 730,46  
påløpne renter medlemspremie -752 434,97     
påløpne omkostninger medlemspremie -226 343,52     10 557 951,97   

Utestående NAVI 142 680,63       142 680,63        

Utestående Forskuddslån 603 634,00       
påløpne renter forskuddslån -153 636,00     
påløpne omkostninger forskuddslån -9 398,00         440 600,00        

Utestående Mineraloljeavgift 20 000,00         20 000,00          

Utestående Fiskerpensjon /Ref.krav 193 081,16       193 081,16        

Sum utestående debitorer i balansen 11 662 914,76   

Utestående Navi er inntektsført medlemspremie som er mottatt på fil for innbetalinger i
2013. Beløpet er mottatt først i 2014, og avviker fra kontantprinsippet ved årets slutt. 

Utestående Tvilsom Fordring i balansen 74 770,00          
Alle saldi på Tvilsom fordring gjelder Forskuddslån

Påløpne renter og omkostninger som ikke framkommer i balansen:

Påløpne renter Forskuddslån 153 636,00       
     "            "     Pliktig Medlemspremie 752 434,97       906 070,97        

Påløpne omkostninger  Dagpenger 19 952,00         
      "                "             Forskuddslån 9 398,00           
      "                "             Pliktig Medlemspremie 226 343,52       255 693,52        

3. Andre debitorer
Mellomregning Likviditetsfond 8 688,00           
Beløpet gjelder forskuddsbetalt porto 4 514,90           13 202,90          
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3. Andre debitorer
Mellomregning Likviditetsfond 8 688,00           
Beløpet gjelder forskuddsbetalt porto 4 514,90           13 202,90          

4. Kreditorer
Ubetalt driftsutgifter 65 829,65         
Gjennomgangskonto 6 196,00           72 025,65          

Konto for ubetalte driftsutgifter brukes kun ved årets slutt, og avviker fra kontantprinsippet. 
Beløpet består av 13 faktura hvor betaling skjer først i 2014.
Gjennomgangskonto består av innbetalt medlemspremie på 2 personer ved årsslutt.
Beløpene er returnert først i 2014.

5. Påløpt pliktig Medlemspremie Fiskerpensjon
Beløpet er hjelpekonto i forbindelse med krav pliktig medlemspremie, og består av
netto utestående hovedstol. Inntektsføring skjer først når innbetaling finner sted.

6. Administrasjonsutgifter
Viser her til vedlegg 2 som viser administrasjonsutgifter med kommentarer.

Administrasjonsutgifter uten kapitalinntekter 11 796 947,93  
Kapitalinntekter 1 416 704,87    

Netto administrasjonsutgifter 10 380 243,06 
Dette utgjør 97% av vedtatt revidert budsjett kr. 10.690.000,-

Følgende overføringer er foretatt:
Pensjonsutgifter delvis dekt opp ved bruk av 
fond i Vital 407,18              

Administrasjonsutgifter belastet ordningene 10 379 835,88  

7. Tap på fordringer
Viser her til vedlegg 4 som viser tap med kommentarer.
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6. VEDLEGG – VEDTEKTER/FORSKRIFTER

6.1 Vedtekter for Garantikassen 

§ 1 FORMÅL
Garantikassen for fiskere har til formål så effektivt og rasjonelt som mulig å administrere
a) garantiordningen for fiskere
b) arbeidsledighetstrygden i fiske
c) pensjonstrygden for fiskere
d) andre ordninger og oppgaver som Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer.

§ 2 KONTORSTED
Garantikassen for fiskere skal ha sitt sete i Trondheim.

§ 3 STATUS
Garantikassen for fiskere er et eget rettssubjekt.

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker og lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet
i forvaltningen gjelder for Garantikassen.

Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister
gjelder for de ansatte i Garantikassen. Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister og lov 4. mars
1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. gjelder ikke for de ansatte i Garantikassen.

§ 4 FINANSIERING
Garantikassens driftsutgifter dekkes ved en forholdsmessig fordeling på hver av de ordninger
Garantikassen administrerer.

§ 5 LEDELSE
Garantikassen ledes av et styre og en daglig leder.

§ 6 STYRETS SAMMENSETNING M.M.
Styret skal ha 5 medlemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet oppnevner styrets leder og tre andre styremedlemmer etter forslag fra
- Norges Fiskarlag (1)
- Norsk Sjømannsforbund (1)
- Arbeids- og inkluderingsdepartementet (1)
I tillegg velges ett styremedlem av og blant de tilsatte i Garantikassen. Dette styremedlemmet har
stemmerett kun i administrative saker vedrørende Garantikassen.

Det skal oppnevnes eller velges personlige vararepresentanter for styremedlemmene.

Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmene tjenestegjør i fire år. Styrets godtgjørelse fastsettes av Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) kan delta på styremøtene med en
observatør hver.

§ 7 STYRETS MYNDIGHET
Forvaltningen av Garantikassen hører under styret, som også skal påse at virksomheten drives i samsvar
med Garantikassens formål, vedtekter og andre forskrifter og retningslinjer fastsatt for de ordninger
Garantikassen administrerer.

Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av Garantikassen, og tilsetter det personale som en
forsvarlig drift av Garantikassen krever. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten,
og skal påse at bokføringen og likviditetsforvaltningen er gjenstand for en betryggende kontroll.
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§ 8 STYREMØTER
Styrets leder sørger for at styret holder møte så ofte som det er behov for. For øvrig kan styremedlem eller
daglig leder kreve at styret sammenkalles.

Styremøtene ledes av styrets leder eller, i vedkommendes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede,
avholdes ikke styremøtet.

Styret er vedtaksført når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styremøtene, og protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende
styremedlemmer. Styremedlem som er uenig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i
protokollen. Protokollen skal snarest, og senest fjorten dager etter at styremøtet er avholdt, sendes Fiskeri-
og kystdepartementet.

§ 9 DAGLIG LEDER
Garantikassen skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av Garantikassen, og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret gir. Daglig leder skal sørge for at Garantikassens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at
likviditetsforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene, dersom ikke styret for enkelte
tilfeller bestemmer noe annet. Dersom daglig leder er uenig i styrets beslutning, kan vedkommende kreve
sin oppfatning innført i styrets protokoll.

Styret fastsetter daglig leders lønn, basert på en lederkontrakt som utarbeides av styret og godkjennes av
Fiskeri- og kystdepartementet. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder.

§ 10 REGNSKAP, REVISJON M.M.
Årsregnskap, styrets årsberetning og eventuell beretning fra Riksrevisjonen skal sendes Fiskeri- og
kystdepartementet innen 15. april. Revisjon av Garantikassens regnskaper underlegges Riksrevisjonen.

Budsjett for kommende år forelegges Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. november for godkjenning.

§ 11 BORTFALL AV YTELSE M.M.
Gis det uriktige opplysninger eller unnlates det å gi opplysninger om forhold som er av betydning for retten
til ytelse, kan styret bestemme at retten til slik ytelse bortfaller. Likeledes skal ytelser som allerede er
utbetalt på dette grunnlag, betales tilbake til Garantikassen.

Svik eller forsøk på svik overfor Garantikassen kan etter beslutning fra styret medføre politianmeldelse og
hel eller delvis utelukkelse fra de ordninger som Garantikassen administrerer, med unntak av
pensjonstrygden for fiskere.

Klage over oppgjør fra Garantikassen eller over krav om ytelser fra Garantikassen må være innkommet til
Garantikassen senest to måneder fra den dato oppgjøret eller avvisningen er sendt fra Garantikassen. Hvis
den fastsatte frist av praktiske grunner ikke kan overholdes, må en foreløpig klage sendes før fristens utløp.
Når slik klage er mottatt gjøres saken til gjenstand for forberedende klagebehandling i Garantikassens styre
snarest mulig, med mindre administrasjonen etter de opplysninger som fremkommer i klagen uten videre
finner å kunne imøtekomme den, før klagen oversendes klageinstansen.
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6.3 Forskrifter for garantiordningen

§ 1. VIRKEOMRÅDE 
1. Garantiordningen omfatter fiskere og fangstfolk som driver fiske og dyrefangst i havet som næring, og

som er oppført på blad B i fiskermanntallet eller fyller betingelsene for opptak. 
2. (Opphevet ved forskrift 17 des 1993 nr. 1150.) 
3. Fiskere på fartøyer som driver fiske eller fangst i fjerne farvann og hvor omsetningen skjer direkte i

utlandet, omfattes av ordningen i den utstrekning det svares produktavgift for fangsten.
4. Alle fiskere omfattes av garantiordningen såfremt de er blitt opptatt eller fyller betingelsene for opptak

i fiskermanntallets blad B. 
Fiskere som fyller de nevnte vilkår og som mottar redusert alderspensjon mellom 67 og 70 år er
omfattet av ordningen. I tilfelle folkepensjon oppnås under fisket, skal fisker likevel omfattes av
garantiordningen i den tid vedkommende har vært tilsatt på fartøyet frem til oppgjørsperiodens
avslutning. 
Fisker som i løpet av garantiperioden er blitt opptatt eller fyller betingelsene for opptak i
fiskermanntallets blad B, omfattes av garantiordningen for den tid fiskeren har vært tilsatt på fartøyet. 

5. All fangst må være omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag eller kjøper godkjent av salgslag, eller med
dispensasjon fra salgslag. Unntatt fra denne bestemmelse er fiske og dyrefangst i havet som ikke er
underlagt lovbeskyttet omsetning. 

6. Fartøyet må være innmeldt i « Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster ». Styret kan i
spesielle tilfelle fravike denne bestemmelsen. 

7. Garantiordningen er begrenset til fiskefartøyer på 6 meter lengste lengde og over. 
8. Fartøy og utrustning må være av alminnelig god standard og fylle de krav lovene setter til sikkerhets-

forskrifter o.l. Styret kan avgjøre om fartøyet er egnet til å kunne drive et rasjonelt fiske med hensyn til
fartøystørrelse, bemanning og utstyr. 

§ 2. DEFINISJONER 
1. Båteier eller leier av fiskefartøy benevnes i forskriftene som « den som disponerer fartøyet ». 
2. Uttrykket « fisker » omfatter alle som er tilsatt på fartøyet, uansett om vedkommende oppebærer

lott/hyre eller bare hyre. Mannskap som er tilsatt til å arbeide i land og som utelukkende lønnes med
hel lott, er å jevnstille med fisker i forholdet til forskriftene.

§ 3. SØKNAD OM GARANTILOTT 
1. Søknad om tilskudd fra Garantikassen må sendes snarest, og senest innen 2 måneder etter

garantiperiodens utløp. 
Fristen for innsending av søknad for siste garantiperiode er ved utløpet av februar måned. 
Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes av praktiske grunner, må foreløpig melding gis til
Garantikassen før fristens utløp. Administrasjonen kan i slike tilfeller gi utsettelse med innsending av
oppgjør. Når særlige grunner foreligger kan styret eller den styret bemyndiger innvilge tilskudd selv
om søknaden ikke er innsendt innen den fastsatte frist og foreløpig melding ikke er gitt innen fristens
utløp. 

2. Søknad om tilskudd fremmes på fastsatt skjema og skal være undertegnet av den som disponerer
fartøyet eller den han bemyndiger. 
Den som disponerer fartøyet skal påse at det i søknaden er oppført de faktiske inntekter og utgifter i
oppgjørsperioden. 
Utgiftene skal være spesifisert som i skjemaets oppstilling og skjemaet skal være undertegnet av den
som disponerer fartøyet. 

3. Fartøyets og hver enkelt fiskers driftstid skal oppgis nøyaktig, med begynner- og slutt-dato. Driftstiden
kan kreves ytterligere dokumentert. 

4. Dersom de i regnskapet oppførte fellesutgifter er uforholdsmessig høye eller utgiftene ikke blir
tilfredsstillende legitimert med bilag, kan Garantikassen ved skjønn fastsette fradragssatser. 

5. Hvis fisker selv holder bruk eller leier bruk, og lotten utbetales under ett, både for bruk og
arbeidsinnsats, beregnes netto lott etter satser fastsatt i tariffavtale for vedkommende fiske. 

6. Den som disponerer fartøyet plikter å gi de opplysninger Garantikassen måtte finne nødvendig i
forbindelse med behandling av søknaden.
Opplysninger om utbetaling av trygdeytelser må uoppfordret meddeles Garantikassen. 
Fisker har plikt til å gi den som disponerer fartøyet opplysninger om slike ytelser som han oppebærer i
oppgjørsperioden. 

7. Garantikassen kan innhente de opplysninger/dokumentasjoner som måtte anses nødvendig i forbindelse
med behandling av søknaden. 
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Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 4). 

§ 4. GARANTIPERIODER 
1. Året er inndelt i følgende garantiperioder: 

2. januar - 30. juni 
1. juli - 23. desember 

En garantiperiode består av: 
Tilskuddsperiode er det antall dager i garantiperioden hvor det beregnes tilskudd. 
Egengarantiperiode er det antall dager hvor det ikke beregnes tilskudd. 

2. Søknad om tilskudd må følge gjeldende garantiperiode. 
3. Samtlige fiskerier er underlagt garantiordningen. Styret kan, med godkjenning fra

Fiskeridepartementet, fastsette avvikende garantiperioder for bestemte fiskerier eller bestemte fartøyer
dersom dette av spesielle grunner anses nødvendig. 

Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 5). 

§ 5. TILSKUDDSBEREGNING 
1. Når fisket har gitt en lott for hele garantiperioden, eller for godkjent oppgjørsperiode, som er mindre

enn den til enhver tid gjeldende ukegaranti, blir tilskudd å beregne av Garantikassen etter følgende
regler: 

1.1. Bruttofangst i perioden, dvs. salgsbeløp etter fradrag av lags- og produktavgift, samt andre inntekter,
utgjør inntektsgrunnlaget. Til fradrag går fellesutgifter, spesifisert i gjeldende tariffavtaler. Styret kan
fastsette nærmere bestemmelser om dette. 

1.2. For fartøy med mer enn en manns besetning skal båt og evt. brukspart fratrekkes delingsfangsten før
tilskuddet til den enkelte fisker beregnes. Mannskapsandelen legges deretter til grunn for beregning av
tilskuddet. 

1.3. For enefiskere beregnes andel av delingsfangsten ved å øke fordelingsprosenten i gjeldende tariffavtale
for to-mannsbåter med 10 %. Den lott som derved fremkommer legges til grunn ved beregning av
tilskuddet. 

2. Lott i oppgjørsperioden legges til grunn ved beregning av tilskudd dersom denne overstiger den
tariffestede lott. Dersom dette beløpet er mindre eller lik den tariffestede lott, legges gjeldende
tariffavtaler til grunn ved beregning av tilskudd. 

2.1. Når den som disponerer fartøyet ifølge tariffavtale er forpliktet til å betale mannskapet fast hyre, går
tilskuddet til den som disponerer fartøyet som refusjon for allerede utbetalt hyre. Hvis den avtalte hyre
er mindre enn det beregnede tilskudd, tilkommer den som disponerer fartøyet refusjon for det beløp
hyre utgjør, og restbeløpet tilfaller fisker. 

3. Fiskets varighet regnes fra den dag mannskapet er tilsatt og til den dag fisket er avsluttet. 
Tilskudd beregnes etter det antall dager oppgjørsperioden omfatter. 
Tidsrom med reguleringer og leveringsvansker samt tidsrom mellom turer/sesonger, godskrives som
driftstid ved tilskuddsberegning. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for dette. 

4. Dersom en fisker blir oppsagt på grunn av reguleringer, leveringsvansker og sesongavslutning
godskrives tiden fram til utløpet av inneværende garantiperioder som driftstid ved tilskuddsberegning. 
Fisker er selv ansvarlig for å rapportere inn slike forhold innen de tidsfrister som er fastsatt. 

5. Garantikassen kan avkorte eller nekte tilskudd når det ikke er godtgjort at fartøyet i deler av eller i hele
oppgjørsperioden har vært drevet rasjonelt så langt forholdene har gjort det mulig. Styret kan fastsette
nærmere retningslinjer for hva som menes med rasjonell drift. 

6. For tidsrom det er mottatt full sykelønn eller arbeidsledighetstrygd holdes både periode og beløp
utenfor tilskuddsberegningen. 

7. Dersom oppgjørsperioden er kortere enn garantiperioden, blir tilskuddsperioden og egengarantiperio-
den avkortet tilsvarende. Fiskers andel av fangstinntekt dekkes først opp i egengarantien. 
Dersom lott i fiske overstiger egengarantien, reduseres tilskuddet med det overskytende beløp. 

8. Ved uttak av reduserte trygdeytelser på 60% eller lavere, blir tilskuddet redusert forholdsmessig.
Redusert sykelønn reduserer tilskuddet forholdsmessig. Utbetalt alderspensjon trekkes fra tilskuddet
direkte. 

9. Fisker- og sjømannspensjon fratrekkes ikke tilskuddet. 
10. Dersom fisker har mottatt garantilott i ett eller flere av de tre siste årene, blir utbetaling av garantilott

redusert avhengig av hvor mye fisker har mottatt i garantilott i de enkelte perioder. Det fastsettes en
avkortningssats på 20. Ut i fra denne avkortningssatsen beregnes det en reduksjonsfaktor etter følgende
formel: (Utbetalt garantilott år i/maksimalt mulig utbetaling av garantilott år i) x 20. Det garanterte
ukebeløp reduseres først med nærmeste års reduksjonssats, deretter med foregående års reduksjonssats
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og til slutt med eldste års reduksjonssats. 
Endret ved forskrifter 22 des 1995 nr. 1043, 20 des 1996 nr. 1160 (i kraft 1 jan 1997), 5 sep 1997 nr. 960 (i
kraft 1 jan 1997), 22 des 1999 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2000), 6 april 2001 nr. 368, 27 feb 2004 nr. 436
(tidligere § 6). 

§ 6. UTBETALING AV OPPGJØR 
1. Når regnskapet er godkjent, utbetales tilskuddsbeløpet til den som disponerer fartøyet. Dersom

Garantikassen har tilgodehavender hos den som disponerer fartøyet, kan dette fratrekkes i
vedkommendes andel av tilskuddet. Vedkommende er pliktig til på vegne av Garantikassen å fordele
beløpet på mannskapet i henhold til Garantikassens avregning. Kopi av oppgjørsavregningen sendes
mannskapets tillitsmann. Tilskuddet kan ikke transporteres til tredjemann. Tilskuddet skal utbetales til
hver enkelt av mannskapet, uavkortet etter forskuddstrekk av skatt, påleggstrekk og/eller forsørgelses-
bidrag. Den som forestår utbetalingen kan ikke, uten skriftlig avtale, kreve motregning med krav på
fisker, selv om dette vedrører utgifter i forbindelse med fisket. 

2. Den som forestår utbetalingen, skal innen den fastsatte tidsfrist sende mannskapets kvitteringer eller
annen betryggende dokumentasjon for utbetalt tilskudd, til Garantikassen. 

3. Garantikassen kan foreta utbetaling av tilskudd direkte til fisker hvis slik anses mer hensiktsmessig
eller i tilfelle den som disponerer fartøyet har opptrådt i strid med forskrifter og regelverk for øvrig. 

Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 7). 

§ 7. TREKK I TILSKUDD 
1. Den som disponerer fartøyet er pliktig til å foreta visse lovbestemte trekk i tilskuddet, jf. § 6 nr. 1. 
Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 8). 

§ 8. KONTROLL/ANSVAR VED URIKTIGE OPPLYSNINGER 
1. Garantikassen gjennomfører kontroll i forbindelse med innvilgning av tilskudd. 
2. Avviker opplysningene som fremkommer under kontrollen fra de gitte opplysninger, vil den som

disponerte fartøyet bli gitt mulighet til å uttale seg i saken før videre beslutning tas. 
3. Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger fra fiskeren skal

betales tilbake til Garantikassen eller kan trekkes i fiskerens fremtidige ytelser fra Garantikassen. 
Konstateres det grove brudd på disse forskrifter, kan styret benytte følgende reaksjonsmåter: 

a) skriftlig advarsel, 
b) utelukkelse fra de ordninger som Garantikassen administrerer i inntil to år, 
c) politianmeldelse. 
Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 9). 

§ 9. KLAGE 
Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages til Fiskeridirektoratet. Klagen fremsettes for
Garantikassen for fiskere. Klagen må være innkommet til Garantikassen for fiskere senest to måneder
fra den dato oppgjøret eller avvisningen er avsendt fra Garantikassen for fiskere. Hvis den fastsatte
frist av praktiske grunner ikke kan overholdes må en foreløpig klage sendes før fristens utløp. 

Tilføyd ved forskrift 5 sep 1997 nr. 960. Trer i kraft 1 jan 1998 jf forskrift 23 sep 1997 nr 1020, 27 feb
2004 nr. 436 (tidligere § 10). 

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 1990. Forskrift av 22. desember 1989 nr. 1277 oppheves. 

Databasen sist oppdatert 14. mai 2004
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6.4 Forskrifter for refusjon av Co2-avgift på mineralolje

§ 1. FORSKRIFTENES OMFANG OG VIRKEOMRÅDE. VILKÅR
CO2 - avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over
merkepliktige norske fiskefarkoster, refunderes dersom båteier/ høvedsmann er oppført i fiskermanntallets
blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Ordningen omfatter ikke mineralolje som er bunkret
avgiftsfritt. Refusjon som er utbetalt på grunnlag av uriktige og/ eller mangelfulle opplysninger fra søkeren,
skal tilbakebetales Garantikassen for fiskere. Ved overtredelse av denne forskriften, kan Finans-
departementet eller den det bestemmer beslutte at overtrederen ikke lenger skal kunne nyte godt av
refusjonsordningen.

§ 2. RENTER
Det blir beregnet en fast rente av refusjonsbeløpet. Finansdepartementet fastsetter den til enhver tid
gjeldende rentesats.

§ 3. SØKNAD OM REFUSJON. SØKNADSFRISTER
Søker som oppfyller vilkårene i § 1, kan søke om refusjon av innbetalt avgift på mineralolje inntil 12 ganger
i kalenderåret. Søknaden sendes Garantikassen for fiskere på fastsatt skjema. Siste frist for innsending av
søknad er 28. Februar året etter bunkringsåret. Dersom fristen av praktiske grunner ikke kan overholdes,
kan det gis utsettelse med innsending av søknad dersom Garantikassen gis varsel før fristens utløp.

§ 4. KONTROLL
Garantikassen for fiskere kan foreta nødvendig kontroll av de gitte opplysninger, herunder kreve at søkeren
fremlegger dokumentasjon for søknaden. Når det gjelder kontroll forøvrig, vises til forskrift om avgift på
mineralolje fastsatt av Finansdepartementet 26. November 1979, ß 10.

Refusjon utbetales med forbehold om korrigering etter at det er foretatt kontroll/revisjon av søknaden.

§ 5. KLAGE
Vedtak truffet av Garantikassen for fiskere kan påklages innen 2 måneder. Klageinstansen er Toll- og
avgiftsdirektoratet. Forøvrig gjelder lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

§ 6. UTFYLLENDE BESTEMMELSER
Finansdepartementet eller den det bestemmer, kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og
gjennomføring av forskriften.

§ 7. IVERKSETTELSE. OVERGANGSBESTEMMELSER
Denne forskrift trer i kraft fra 1. Januar 1989, men slik at innbetalt avgift for mineralolje bunkret etter 1.
juli 1988, kan søkes refundert i medhold av ovennevnte regler innen 28. februar 1989. 
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