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1. MANNSKAPSSEKSJONEN - LITT HISTORIE 

 

 1.1. BAKGRUNN 

   
Norges Fiskarlags sitt arbeid med å lage like regler 

for oppgjør mellom båteier og mannskap startet så 

tidlig som i 1947. Da etablerte Landsmøtet et 

oppgjørssystem mellom mannskap og båteiere 

basert på normalavtaler. Disse anga i 

prosentfordelingen mellom båtens andel og 

mannskapets andel ut ifra båtlengde, brukstype og 

antall mann. Med andre ord de samme prinsipper 

som fortsatt ligger til grunn for dagens 

oppgjørsavtaler. 

 

Normavtalene var rettslig sett bare anbefalinger til 

Fiskarlagets medlemmer. Det var derfor ikke på 

grunnlag av en rettslig forpliktelse at disse ble fulgt, 

med fordi man som medlem av Fiskarlaget var 

forpliktet i forhold til Fiskarlaget. Lojaliteten til, og 

respekten for fiskernes eget faglags autoritet var 

bærebjelken i ordningen. 

 

Dagens tariffsystem, ble etablert i 1971. Ønsket var 

å etablere en rettslig bindende avtale mellom 

mannskap og båteier. Fiskarlagets landsmøte i 1969 

fant at den naturlige løsningen var å etablere en 

tariffavtale og et apparat rundt denne som var i 

samsvar med reglene i Arbeidstvistloven.  

 

Lovverket forutsatte en arbeidsgiver- og en 

arbeidstakerorganisasjon. Disse måtte være både 

likeverdige og selvstendige. Løsningen ble 

etableringen av Båteierseksjonen og 

Mannskapsseksjonen. 

 

Den grunnleggende samarbeidsavtalen mellom 

seksjonene, Hovedoverenskomsten ble inngått den 

23. juni 1971. Senere samme år ble den første 

Fiskerioverenskomsten, samt de første 

oppgjørsavtaler for de ulike fiskeriene, inngått. 

 

Mannskapsseksjonens tilknytningsform til 

hovedlaget har endret seg gjennom tiden. Fra å ha 

vært en integrert del av Norges Fiskarlag, har 

tilknytningen blitt gradvis løsere. I forbindelse med 

at Norges Fiskarlag fikk nytt finansieringssystem i 

1994, fikk Mannskapsseksjonen egen økonomi og 

egne vedtekter som ikke lenger kunne overprøves 

av Landsstyret i Norges Fiskarlag. Imidlertid var 

det fortsatt Landsmøtet i Norges Fiskarlag som 

fastsatte størrelsen på tariffavgiften til seksjonene. 

Ved en revisjon av vedtektene til Norges Fiskarlag 

og seksjonene i 2007 ble dette endret. I dag er det 

seksjonene selv som fastsetter sine medlemsavgifter 

og seksjonene har ingen forpliktelser overfor 

Norges Fiskarlag sitt Landsmøte.  

 

Mannskapsseksjonen har tidligere vært registrert 

som et undernummer av Norges Fiskarlag i 

Brønnøysundregisteret. I 2015 besluttet 

Mannskapsseksjonen at organisasjonen skulle 

registreres med nytt organisasjonsnummer. Dette 

ble effektuert i 2016.  

 

Mannskapsseksjonens bånd til Norge Fiskarlag er i 

dag er at Mannskapsseksjonens medlemmer også er 

medlemmer av Norges Fiskarlag. Vi har derfor et 

tett og nært samarbeid og samarbeider blant annet 

med føringen av medlemsregistre. Det forhold at 

Mannskapsseksjonens er en selvstendig 

organisasjon, innebærer at det er 

Mannskapsseksjonens egne medlemmer som 

gjennom sine tillitsvalgte styrer organisasjonen.  

 

 

1.2. FORMÅL 

 

Mannskapsseksjonen er en politisk uavhengig 

tarifforganisasjon for arbeidstakere i fiske som er 

medlemmer av Norges Fiskarlag. Den omfatter 

både lott- og prosentfiskere, samt fiskere avlønnet 

med hyre eller kombinasjoner av disse former for 

godtgjørelse.  Medlemmer av Norges Fiskarlag som 

tilsettes på fiskefartøyer er automatisk medlem av 

Mannskapsseksjonen. 

Mannskapsseksjonen, Norges Fiskarlag, har 

følgende formål: 

 

* å ivareta sine medlemmers interesser i 

forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold 

med arbeidsgiver eller sammenslutning av 

arbeidsgivere i fisket. 
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* å ivareta sine medlemmers interesser i 

lønns- og arbeidstvister og medvirke til at 

eventuelle tvistesaker løses mest mulig 

effektivt. 

 

* å ivareta sine medlemmers interesser 

innenfor alle tariffområder. 

 

 

* å arbeide aktivt for at Norges Fiskarlag 

skal være en udelelig og solidarisk 

organisasjon for alle fiskere. 

* å arbeide aktivt for at representanter fra 

mannskapssiden være representert i Norges 

Fiskarlags styrende organer og andre 

organisasjoner som tjener medlemmenes 

interesser. 
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2. STYRENDE ORGANER OG PERSONALE 

 

2.1 MANNSKAPSSEKSJONENS HOVEDFORHANDLINGSUTVALG 

  

Hovedforhandlingsutvalget er 

Mannskapsseksjonens øverste myndighet. Den 

består av 9 tillitsvalgte representanter, valgt fra 7 

valgområder. Disse velges ved indirekte valg. 

 

 

Valgperioden er 4 - fire år med halvparten på valg 

annet hvert år. 

 

Hovedforhandlingsutvalget hadde følgende 

sammensetning i 2019 og 2020: 

 

Valgdistrikt    Medlem    Varamedlemmer 

   

FISKARLAGET  Ken-Ivan Pettersen  Christian Figenschou  

NORD    Honningsvåg   9750 Honningsvåg 

    2016 – 2019   2016 - 2019

 

Ken-Ivan Pettersen   Christian Figenschau 

         9750 Honningsvåg  9760 Nordvågen 

         2020 – 2023    2020 – 2023 

         

      Dag Hugo Lorentzen 

      9180 Skjervøy 

      2020 – 2023 

 

Henrik Henriksen   Christian Figenschou 

    9373 Botnhamn   9760 Nordvågen 

    2018 – 2021   2018 – 2021      

     

        Kjell Vidar Forsberg 

                                                                9750 Honningsvåg 

        2018 - 2021 

 

NORDLAND   Jan Petter Børresen  Arne Gunnar Nilsen 

    8360 Bøstad   8300 Svolvær 

    2016 – 2019   2016 – 2019 

    2020 - 2023 

                Per-Roger Vikten 

               8372 Gravdal 

               2020 -2023 

         

               Joakim Karlsen 

      8475 Straumsjøen 

      2020 - 2023 

 

    Oddbjørn Valter Larsen   Johnny Skog 

    8403 Sortland   8475 Straumsjøen 

    2018 – 2021   2018 - 2021  

 

       Harald Linchausen 

        8320 Skrova 

        2018 – 2021 
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Valgdistrikt   Medlem    Varamedlemmer 

  

        Lone Nikolaisen 

        8064 Røst 

        2018 – 2021 

 

        Per-Roger Vikten 

        8372 Gravdal 

        2016 - 2019 

 

FISKARLAGET  Ola Bjørsvik   Sten Ståle Høvik 

MIDT-NORGE   7740 Steinsdalen   7900 Rørvik 

    2014 - 2017   2014 – 2017 

    2018 – 2021   2018 - 2019 

    

        Jan Ketil Buarø 

        7742 Yttervåg 

        2014 – 2017 

        2018 - 2019 

 

MØRE- OG   Lars E. Halvorsen  Asbjørn Slotsvik 

ROMSDAL   6530 Averøy   6057 Ellingsøy 

    2018 – 2021   2018 - 2021 

    

        Pål Arne Måløy 

        6633 Gjemnes 

        2018 – 2021 

 

        Lars Ivar Gjerseth 

        6265 Vatne 

        2018 – 2021 

 

SOGN &   Thomas Hjønnevåg  Ruben Fedøy 

FJORDANE   5353 Straume   6987 Bulandet 

    2016 – 2019   2016 – 2019 

2020 - 2023 

        Even Norheim 

        6987 Bulandet 

        2016 – 2019 

        2020 - 2020 

 

        Ole Andrew Trovåg 

        6928 Kolgrov 

        2016 – 2019 

        2020 – 2023 

 

FISKARLAGET  Geir Kenneth Eriksen  Sammy Olsen 

VEST    4270 Åkrehamn   5430 Bremnes 

    2016 – 2019   2016 – 2019 

2020 -2023   2020 -2023 
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Valgdistrikt   Medlem    Varamedlemmer  

 

Kristoffer Trellevik 

        5382 Skogsvåg 

2016– 2019 

 

      Ingmar Taranger 

        5384 Torangsvåg 

2020 -2023 

  

FISKARLAGET   Finn Roar Johansen  Trond Christian Edvardsen 

SØR    1676 Kråkerøy   4521 Spangereid 

    2018 – 2021   2018 – 2021 

 

        Kasper Nilsen   

        1684 Vesterøy 

        2018 – 2021 

 

 

2.2 MANNSKAPSSEKSJONENS ARBEIDSUTVALG

 

Mannskapsseksjonens arbeidsutvalg har ansvar for 

den løpende forvaltingen av Mannskapsseksjonens 

virksomhet. Arbeidsutvalget velges av og blant 

Hovedforhandlingsutvalgets representanter. 

 

Arbeidsutvalget har fire representanter. 

Arbeidsutvalget velges for en periode på to år. 

 

Arbeidsutvalget hadde følgende sammensetning i 

2019 og 2020: 

 

Representanter   Vararepresentanter 

 

2019: 

Jan Petter Børresen, leder   Finn Roar Johansen  

Ken-Ivan Pettersen, nestleder Henrik Henriksen   

Lars E. Halvorsen   Ola Bjørsvik 

Geir Kenneth Eriksen  

   

2020: 

Jan Petter Børresen, leder   Finn Roar Johansen  

Ken-Ivan Pettersen, nestleder Henrik Henriksen   

Lars E. Halvorsen   Ola Bjørsvik 

Geir Kenneth Eriksen  

    

      

2.3 DIVERSE RÅD OG UTVALG 

 

Medlem.    Varamedlem 

 

Faglig råd for naturbruk: 

Audun Stautland     Jan Petter Børresen 

 

I 2019 og 2020 ble Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg oppnevnt både til Forsikringsutvalg og vedtektsutvalg. 
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2.4 MANNSKAPSSEKSJONENS ADMINISTRASJON 

 

Daglig leder:  Audun Stautland 
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3. MANNSKAPSSEKSJONENS VIRKSOMHET 

 

3.1 TARIFFARBEIDET 

 

Mannskapsseksjonens viktigste oppgave er å 

vedlikeholde og forbedre tariffavtalen som er 

inngått mellom tarifforganisasjonene 

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen. 

 

Tariffavtalen består av tre hovedelementer: 

 

1. Hovedoverenskomsten som er en 

rammeavtale. Den inneholder føringer om 

hvilke avtaler tariffpartene ønsker å inngå 

med hverandre. Den angir hvilke 

prosessuelle retningslinjer som partene 

skal følge når de vil inngå ny, eller 

forandre en eksisterende avtale. Her finner 

man blant annet regler om oppsigelser av 

avtaler, løpetid for avtaler og hvordan man 

skal løse eventuelle tvister mellom 

tarifforganisasjonene. 

 

2. Fiskerioverenskomsten er den sentrale 

tariffavtalen som båteiere og mannskap 

skal følge. Den inneholder felles regler 

som gjelder for alle typer fiskeri. Her er for 

eksempel reglene for oppsigelse og 

oppsigelsesfrister tatt inn. Likeledes er det 

her det er regulert hvilke inntekter og 

kostnader som skal inngå i 

oppgjørsavregningen mellom mannskap og 

båteier. Her finner man videre reglene om 

hvor ofte mannskapet skal få oppgjør, krav 

på eventuelle forskudd, regler om 

innsynsrett i båteiers lottoppgjør og hvilke 

forsikringsavtaler som båteier plikter å 

tegne for sitt mannskap. 

 

3. Tariffavtalens tredje element er 

Oppgjørsavtalene. Dette er spesifikke 

tabeller som viser hvordan verdien av de 

enkelte fangster skal fordeles mellom 

rederi og mannskap. Her er det ulike 

tabeller for ulike fiskerier. Tabellene er 

detaljerte, og tabellene gjenspeiler både 

størrelsen på båten og antall mannskap 

som er benyttet. 

 

I Oppgjørsavtalene er det også regler for 

hyresatser og ekstralott for 

nøkkelmannskap som mottar ytelser utover 

vanlig lott. Reglene om lærlinger og 

opplæringsstillinger er også inntatt her. 

Det er også spesialregler knyttet til 

kvotekjøp og nybåtkjøp. 

  

  

3.2 TARIFFORHANDLINGER 

  

Tariffavtalen er en løpende avtale mellom 

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen. Dersom 

en part ønsker å foreta endringer, kan det fremmes 

krav om endring annet hvert år. Hvis slik krav 

fremmes, blir det avholdt tarifforhandlinger samme 

år.  

 

I praksis blir det alltid fremmet krav fra begge 

parter slik at det alltid avholdes tariff-forhandlinger 

annet hvert år. Tarifforhandlinger avholdes alle år 

som slutter med partall. 

 

De krav som partene ønsker å fremmes, må 

oversendes motparten innen utgangen av august 

måned. Partene har da en frist på tre måneder med å 

iverksette reelle forhandlinger. Dersom partene 

fremmer til sammen så mange krav at 

gjennomføringen av tarifforhandlingen vil bli for 

omfattende, kan partene avtale å avholde et 

silingsmøte. Dette er et møte i forkant av 

tarifforhandlingene hvor man går igjennom 

hverandres krav og prøver å forhandle ned antall 

krav. Formålet er å sile ut mindre vesentlige krav. 

Hver av partene kan imidlertid kreve å få fremmet 

alle sine krav under tarifforhandlingene. 

 

I perioden har arbeidet knyttet til tarifforhandlinger 

vært mer omfattende enn på flere år. 

 

Tarifforhandlingene i 2018 resulterte i at tre av de 

fremsatte kravene ble behandlet i voldgiftsnemnd 

hvor dom ble avsagt 10. mai 2019.  
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I 2020 krevde Båteierseksjonen endring av 

tariffavtalen utenfor de ordinære 

tarifforhandlingene på grunn av endringer i 

sjømannspensjonen. Dette ble avvist av 

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen krevde 

dette avgjort ved voldgiftsrett. 

Voldgiftsrettsbehandlingen kom ikke opp for retten 

i 2020, men ble henvist behandling i 2021. 

 

De ordinære tarifforhandlingene i 2020 fant sted i 

Geiranger   19. – 23. oktober.    Forhandlingene 

endte med brudd og begge parter meddelte at de 

ville be om mekling og eventuell 

voldgiftsnemndsbehandling av de uløste kravene.  

Ved utløpet av 2020 var videre behandling av de 

uløste kravene fortsatt uavklart.

 

 

3.3 INFORMASJON OM TARIFFAVTALEN OG ANDRE ARBEIDSRETTSLIGE 

FORHOLD 

 

 Mye av arbeidstiden til Mannskapsseksjonens 

administrasjon går med på å informere om hvordan 

mannskap og båteiere skal forholde seg til 

tariffavtalen eller andre arbeidsrettslige regler. 

 

For Mannskapsseksjonen er dette et meget viktig 

arbeid. Kunnskap om tariffene og hvordan disse 

skal leses, er avgjørende for å få riktig oppgjør. 

Videre vil kunnskap hindre unødvendige 

diskusjoner og uoverensstemmelser på de enkelte 

båtene.  

 

 

Det anses som positivt at man får mange 

henvendelser fra regnskapsførere og båteiere om 

hvordan vi tolker Fiskerioverenskomsten. Det betyr 

forhåpentligvis at de fleste arbeidsgiverne er 

ansvarsbevisste og ønsker å sikre sine ansatte de 

rettigheter de har krav på.  

 

Mannskapsseksjonen tilstreber å holde et godt 

faglig nivå på det arbeidet som utførers.   

 

 

 

3.4 BISTAND I TVISTESAKER 

 

Mannskapsseksjonen får mange henvendelser fra 

medlemmer som trenger hjelp i forhold til sin 

arbeidssituasjon. De aller fleste henvendelsene er 

knyttet til lottoppgjør. Problemstillingen her 

spenner fra saker hvor man kun trenger hjelp til å 

lese og forstå hvordan arbeidsgiver har beregnet 

lotten, til saker hvor arbeidsgiver ikke utbetaler 

skyldig lott. I tillegg er det enkelte saker knyttet til 

oppsigelser/avskjed. 

 

Den bistanden som ytes, er tilpasset den enkeltes 

behov og sakens art. Ofte er det tilstrekkelig å 

snakke med partene, andre ganger må det legges 

ned betydelig arbeid i å forsøke å nøste opp hva 

som har skjedd. De aller fleste sakene lar seg løse 

seg i minnelighet. Det er heldigvis kun unntaksvis 

at Mannskapsseksjonen finner grunn til å gå til 

rettslige skritt for å sikre et medlems interesser. 

 

Enkelte saker er mer krevende enn andre. Dessverre 

har man ikke klart å komme til gode forlik i alle 

saker. Også i beretningsperioden har 

Mannskapsseksjonen måtte søke rettsapparatets 

bistand.  

 

Mannskapsseksjonen har samarbeid med flere 

meget kompetente advokatfirmaer.

 

3.5 UTADRETTET VIRKSOMHET 

  

Mannskapsseksjonen samarbeider tatt med Norges 

Fiskarlag for å sikre ansatte fiskeres interesser 

ovenfor omverdenen. Mannskapsseksjonen deltar 

derfor i arbeid som vil kunne ha betydning for våre 

medlemmer på lengre sikt. Dette omfatter oppgaver 

som å svare på høringssaker, til aktivt å forsøke å 

endre gjeldene regelverk. 

 

 



11 
 

Årsberetning Mannskapsseksjonen 2019 og 2020 

Også i denne perioden har arbeidet med å sikre 

gode arbeidsbetingelser for alle fiskere på norske 

fartøy, uavhengig av nasjonalitet, vært viktig. 

 

Det er avgjørende at alle som jobber om bord på 

norske fiskefartøy, får rettmessig oppgjør for sin 

innsats. Dette er ikke bare spørsmål om 

menneskeverd, rettferdighet og solidaritet i forhold 

til den enkelte fisker. Dette er også spørsmål om 

hvilke rammebetingelser man ønsker i norsk fiskeri.  

 

Dagens reguleringer av næringen forutsetter 

rettferdige konkurranseforhold. Dersom noen jukser 

og oppnår uberettigede økonomiske fordeler, vil 

juksemakerne oppnå konkurransemessige fortrinn 

som vil gå utover hele fiskerinæringen. 

 

Mannskapsseksjon har i perioden lagt ned ressurser 

ved deltakelse i Faglig råd for videregående 

opplæring i naturbruk, deltakelser i ulike 

faggrupper og ulike samarbeidsgrupper med  

andre organisasjoner.  

 

3.6 MEDLEMSKONTAKT 

 

Mannskapsseksjonen prøver å være så tilgjengelig 

som mulig til sine medlemmer. I tillegg til alltid å 

være tilgjengelig på telefon, er vi representert på 

årsmøtene til alle regionlag. Ved behov avholdes 

det tema- og informasjonsmøter lokalt. Alle 

lokallag har en stående oppfordring til å invitere oss 

til lokallagsmøter for informasjon og 

meningsutveksling. 

 

Mannskapsseksjonen har deltatt på alle valg som er 

foretatt på distriktsnivå. Det er gitt råd og bistand til 

enkelte lokallag som har tatt direkte kontakt med 

oss.  

 

Frem til koronarestriksjonene ble innført i mars 

2020, reiste seksjonen ut og besøkte medlemmer på 

rederinivå, deltok på medlemsmøter i både lokale 

fiskarlag og i regionslag – samt deltok på 

skolebesøk. 

 

3.7 ANDRE FORHOLD 

 

Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg og 

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg har 

avholdt til sammen 9 formelle møter i 2019 og 13 i 

2020.  Av disse var 4 møter i 2019 telefon eller 

videomøter og 9 møter i 2020 var pr. telefon eller 

video. 

 

Selv om aktivitetsnivået i seksjonen var høyt i 

2020, påvirket reise og møterestriksjoner 

Mannskapsseksjonens muligheter til fysisk å delta 

på medlemsmøter mv. Fra mars 2020 og ut året var 

det enten påbudt eller tilrådt av offentlige 

helsemyndigheter med hjemmekontor for 

administrasjonen i Trondheim.
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4. MANNSKAPSSEKSJONENS VEDTEKTER 

 
Mannskapsseksjonens vedtekter ble endret i 2019. Endringen er at vararepresentantene fra hvert valgdistrikt ikke 

lengre er personlige varamenn, men inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene. 

Bakgrunnen for endringen var utfordringene med at både representanter og vararepresentanter fra et distrikt var 

opptatt i sesongfiskerier samtidig - slik at ingen hadde anledning til å delta på tillitsmannsmøter.  

Gjeldene vedtekter, siste endret 22. november 2019, lyder: 

 

 

§ 1  Formål 

 

§ 1-1 Mannskapsseksjonen er en politisk 

uavhengig tarifforganisasjon for 

medlemmer av Norges Fiskarlag. 

Mannskaps-seksjonen er som 

tarifforganisasjon selvstendig og 

uavhengig av resten av Norges Fiskarlag. 

Norges Fiskarlags administrasjon og 

øvrige organer som for eksempel 

Landsmøtet/Landsstyret, har ingen 

instruksjonsmyndighet over 

Mannskapsseksjonen.  

 

 

§ 1-2 Medlemmer av Mannskaps-seksjonen er 

arbeidstakere i fisket, uavhengig av om av-

lønningen består av lott- og prosentfiske, 

hyre eller kombinasjoner av disse former 

for godtgjørelse. Medlemmer av Norges 

Fiskarlag som tilsettes på fiskefartøyer er 

automatisk medlem av Mannskaps-

seksjonen. 

 

Medlemskap kan nektes enkeltpersoner når 

det foreligger tungtveiende saklige grunner 

for det. 

 

 

§ 1-3 Mannskapsseksjonens formål er: 

 

a. å ivareta sine medlemmers interesser i 

forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold 

med arbeidsgiver eller sammenslutning av 

arbeidsgivere i fisket. 

b.  å ivareta sine medlemmers interesser i 

lønns- og arbeidstvister og medvirke til at 

eventuelle tvistesaker løses mest mulig 

effektivt. 

c.  å ivareta sine medlemmers interesser 

innenfor alle tariffområder. 

d.  å arbeide aktivt for at Norges Fiskarlag 

skal være en udelelig og solidarisk 

organisasjon for alle fiskere. 

e. å arbeide aktivt for at representanter fra 

mannskapssiden skal være representert i 

Norges Fiskarlags styrende organer og 

andre organisasjoner som tjener 

medlemmenes interesser. 

 

 

§ 1-4 Når en overenskomst er inn-gått med en 

arbeidsgiver eller arbeidsgiver-

sammenslutning i fisket, plikter ethvert 

medlem av Mannskapsseksjonen å 

overholde overenskomstens bestemmelser. 

 

 

§ 2  Hovedforhandlingsutvalget 

 

§ 2-1 Hovedforhandlingsutvalget (HU) er 

Mannskaps-seksjonens øverste myndighet. 

 

 

§ 2-2 Hovedforhandlingsutvalget har følgende 

oppgaver: 

 

a. Fastsette Mannskaps-seksjonens vedtekter. 

b. Fastsette medlemskontingent. 

c. Godkjenne årsberetningen for foregående 

år. 

d. Godkjenne regnskap for foregående år. 

e Fastsette budsjett. 

f. Velge revisor.  

g. Fastsette reise- og diettgodtgjørelse, samt 

godtgjørelser for tapt arbeidsinntekt m.v. 

for tillitsvalgte representanter i HU og AU. 

h. Fastsette godtgjørelse for tillitsmennene. 

i. Trekke opp retningslinjer for AU sitt 

mandat og virksomhet. 

j.  Godkjenne alle protokoller. 

k. Oppnevne valgnemnd. 

l.  Godkjenne alle 

forhandlingsresultater/avtale. 
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m.  Velge leder og nestleder av HU. 

n.  Velge Arbeidsutvalg.  

o. Oppnevne og endre fast varamannsliste. 

 

 

§ 2-3 Hovedforhandlingsutvalgets 

sammensetning: 

 

Hovedforhandlingsutvalget i 

Mannskapsseksjonen består av 9 

representanter fra følgende valgområder: 

 

I Fiskarlaget Nord,  

2 representanter 

II Nordland Fylkes Fiskarlag, 

 2 representanter 

III Fiskarlaget Midt-Norge, 

1 representant 

IV Møre og Romsdal Fiskarlag, 

  1 representant 

V Sogn og Fjordane Fiskarlag, 

1 representant. 

VI Fiskarlaget Vest, 

1 representant. 

VII Fiskerlaget Sør, 

1 representant 

 

I tillegg til de faste representantene skal de 

velges 3 vararepresentanter fra hvert 

valgområde. Disse skal inngå i en felles 

varamannsliste for alle de faste 

representantene. 

 

Rekkefølgen på varamannslisten skal være 

fast og skal utformes slik at man søker å 

unngå at et valgområde ikke er representert 

i HU. Det bør også tas hensyn til erfaring 

med ulike brukstyper mv. 

 

§ 2-4 Hovedforhandlingsutvalgets funksjonstid: 

 

a Hovedforhandlingsutvalget skal møtes 

minst en gang hvert år. Tid og sted for 

møtet/møtene fastsettes av arbeidsutvalget. 

b Hovedforhandlingsutvalgets representanter 

velges for en periode på 4 år. 

c Valg av leder og nestleder gjelder for en 

periode på to år. 

 

 

§ 2-5 Hovedforhandlingsutvalget vedtak: 

  

a Vedtektsendringer kan gjøres med 2/3 

flertall av et fulltallig 

Hovedforhandlingsutvalg.  

Endringsforslaget må for å kunne tas opp 

til realitets-behandling være tilstilet hvert 

enkelt medlem skriftlig l - en - måned før 

Hoved-forhandlingsutvalget trer sammen. 

Vedtektsendringer skal ligge innenfor 

formåls-bestemmelsen i § 1-1 og  

§ 1-2. 

b. Medlemsavgift fastsettes med samme 

flertall som vedtektsendringer. 

c. Andre saker avgjøres med simpelt flertall 

av de avgitte stemmer. Oppnår et forslag 

ikke over halvparten av de avgitte 

stemmer, er forslaget forkastet. 

d. HU er vedtaksfør når til sammen minst 6 

representanter og/eller vararepresentanter 

er til stede. 

 

 

§ 3  Arbeidsutvalget 

 

§ 3-1 Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den 

løpende forvaltingen av 

Mannskapsseksjonens virksomhet. 

 

 

§ 3-2 Arbeidsutvalget har følgende oppgaver: 

 

a. Lede seksjonen og forvalte seksjonens 

midler etter seksjonens vedtekter og HU 

sine vedtak.  

b. Utarbeide budsjetter for 

Mannskapsseksjonens virksomhet. 

c. Holde seg orientert om virksomhetens 

økonomiske stilling og påse at 

virksomheten, regnskap og 

formuesforvaltning er under betryggende 

kontroll. 

d. Utarbeide årsberetning. 

e. Utarbeide revidert regnskap. 

f. Føre tilsyn med daglig ledelse. 

g. Foreta ansettelser og oppsigelser av 

ansatte, herunder fastsette lønns- og 

arbeidsbetingelser, samt stillingsinstrukser. 

h. Gi innstilling til HU vedrørende fastsetting 

av medlemsavgift. Medlemsavgiften skal 

fastsettes som en tariffavgift. For å sikre at 

den totale medlemskostnaden for Norges 

Fiskarlags medlemmer er på et forsvarlig 

nivå, må AU innhente tilrådning fra 
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Norges Fiskarlag og Båteierseksjonen før 

innstillingen til HU gis.  

i. Oppnevne forhandlings-utvalg og 

forhandle frem avtaler. Slike avtaler skal 

godkjennes av HU. 

j. Oppnevne representanter til 

samarbeidsutvalget med Norges Fiskarlag. 

 

 

§ 3-3 Arbeidsutvalgets sammensetning: 

 

a. Arbeidsutvalget i Mannskapsseksjonen 

utgår av HU og består av 4 representanter 

og 3 vararepresentanter. 

b. Leder og nestleder i 

Hovedforhandlingsutvalget skal være med 

i Arbeidsutvalget og ha de samme 

funksjoner her. 

c. Ved valg av AU skal det tas geografiske 

hensyn. 

 

 

§ 3-4 Arbeidsutvalgets funksjonstid: 

 

a. Arbeidsutvalgets representanter velges for 

en periode på 2 år og følger valgperioden 

for leder og nestleder i HU. 

b. Arbeidsutvalget skal tre sammen når en av 

representantene krever det, eller hvis 

administrasjonen ber om det. Tid og sted 

for møte, fastsettes av leder med mindre 

ikke flertallet av representantene krever 

annet. 

 

 

§ 3-5 Arbeidsutvalget vedtak: 

 

a. For at Arbeidsutvalget skal være 

vedtaksfør, må 3 av 4 representanter/vara-

representanter være til stede.  

b. Alle vedtak treffes som flertallsvedtak, 

unntatt når annet er bestemt. 

c. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 

d. Innstilling til HU vedrørende fastsetting av 

medlemsavgift skal være enstemmig. 

 

 

§ 4   Valgbarhet 

 

§ 4-1 Valgbarhet til Hovedforhandlingsutvalget: 

 

a. Representanter og vararepresentanter må 

ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag 

og oppfylle de til enhver tid gjeldene krav 

for slikt medlemskap. 

b.  Fast ansatt mannskap er valgbare selv om 

de driver egen båt på friturer. 

Valgte tillitsverv i fiskernes organisasjoner 

eller i råd og utvalg som er i 

Mannskapsseksjonens interesse, kan 

godskrives som driftstid som mannskap. 

c. Mannskap som er medeiere i fiskefartøy 

med ansatt mannskap, er ikke valgbare til 

Mannskapsseksjonens 

Hovedforhandlingsutvalg. Dette gjelder 

uavhengig av om fartøyet er personlig eid, 

eller er organisert som AS, DA ANS, KS, 

P/R eller lignende. Ved indirekte eierskap 

gjennom aksjefond, gjelder ikke denne 

regelen. Likeledes kan HU dispensere i 

tilfeller hvor det eies aksjer i børsnoterte 

aksjeselskap som også driver med annen 

virksomhet enn fiskeri. Forutsetningen for 

dispensasjon er at vedkommende ikke kan 

ha innflytelse på rederi-virksomheten, 

samtidig som det er utvilsomt at 

vedkommendes nærings-interesser er som 

ansatt mannskap.  

d. Ingen kan førstegangsvelges før de har 

vært gyldig medlem av Mannskaps-

seksjonen i minimum ett år. 

e. Ingen kan førstegangsvelges som fast 

representant etter fylte 70 år. 

f. Ingen er lenger valgbar når vedkommende 

kommer til å fylle 72 år før vervet skal 

tiltres. 

g. Ingen bør ha samme verv mer enn i 12 år. I 

denne sammenheng anses vervene som 

leder eller nestleder som ett verv, og vervet 

som menig medlem av seksjonen som et 

annet verv. 

 

 

§ 4-2 Bortfall av valgbarhet under valgperiode 

 

Endrer en representant til 

Mannskapsseksjonen status slik at 

vedkommende ikke lengre oppfyller de 

vilkår som er gitt for å inneha tillitsvervet 

jf. §§ 4-1 og 4-2, opphører vedkommendes 

funksjon som tillitsvalgt. Den enkelte 

tillitsvalgte plikter å varsle 

administrasjonen eller Arbeidsutvalget 

hvis en slik situasjon oppstår. 
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§ 5 Valg til Mannskapsseksjonens      

Hovedforhandlingsutvalg 

 

§ 5-1 Valg. 

 

a. Valg av representanter til 

Mannskapsseksjonens 

Hovedforhandlingsutvalg skjer innenfor de 

definerte geografiske områdene i § 2-3. 

b. Halvparten av representantene er på valg 

annet hvert år. 

c. For hver representant velges det minst tre 

personlige vararepresentanter. 

§ 5-2 De som deltar i valget og som stiller til 

valg, må tilfredsstille kravene til 

valgbarhet, jf. § 4 

 

 

§ 5-3 Gjennomføring av valgene: 

   

a. Medlemslagene i Norges Fiskarlag 

(regionlagene) er tekniske arrangører av 

valgene som fortrinnsvis skal 

gjennomføres i tilknytning til avholdelse 

av årsmøtet i det aktuelle valgområdet.  

b. Selve valget skjer ved at 

Mannskapsseksjonens medlemmer trer 

sammen i eget seksjonsmøte. Valget er 

åpent for alle medlemmene i valgområdet 

som hver har en stemme.  

c. Valget avgjøres med simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

d. Medlemslaget (regionlaget) oversender 

valgprotokollene til Mannskapsseksjonen 

når valget er avholdt. 

e. Valgarrangør skal avklare om de som 

stiller på valgmøtet tilfredsstiller kravene 

til valgbarhet, jf. § 4 og § 5-2. 

f. Valgprotokollen skal godkjennes av 

Mannskaps-seksjonens Hoved-

forhandlingsutvalg. 

g. Valgene finner sted hvert fjerde år. I 

valgområdene I og II, dvs. Fiskarlaget 

Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag, er 

valget forskjøvet slik at annet hvert år er en 

av representantene på valg. 

 

I valgområder med 2 representanter, bør 

det tas hensyn til geografiske forhold.

  

 

§ 5-4 Innkalling til valg 

 

En måned for valget finner sted, skal 

teknisk arrangør tilskrive alle lokallag og 

opplyse om tid og sted for valget. I brevet 

skal alle Mannskapsseksjonens 

medlemmer oppfordres til å møte opp og 

delta på valget. Lokallaget skal 

videreformidle denne informasjonen til 

sine medlemmer. 

 

 

§ 5-5  Supplerende valg 

 

a. Dersom et valgområde blir uten 

representant og/eller vararepresentanter i 

en valgperiode, kan AU oppnevne 

representant og vararepresentanter for den 

resterende del av valgperioden. 

b. Oppnevningen skal godkjennes av HU. 

 

 

§ 6  Tariffarbeid 

 

§ 6-1 Medlemmer av Mannskaps-seksjonen kan 

i hvert enkelt lokallag/distriktsfiskarlag arrangere 

lokale og regionale tariffkonferanser. Rapport fra 

disse lokale/regionale tariffkonferansene 

oversendes Mannskapsseksjonen. 
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Mannskapsseksjonen 

 

BERETNING REGNSKAP 2019 

 

Virksomhet 

Mannskapsseksjonen er en landsomfattende politisk uavhengig tarifforganisasjon for 

arbeidstakere i norske fiskerier som er medlem av Norges Fiskarlag. Virksomheten har 

kontor i Trondheim. 

 

Mannskapsseksjonen er tilknyttet Norges Fiskarlag, men er som tarifforganisasjon gjort 

selvstendig og stilt uavhengig av resten av Norges Fiskarlag.  

 

Mannskapsseksjonens høyeste myndighet er Mannskapsseksjonens 

Hovedforhandlingsutvalg. Den løpende kontroll av Mannskapsseksjonens virksomhet utøves 

av Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg. 

 

Hovedforhandlingsutvalget i Mannskapsseksjonen bestod av 9 representanter valgt fra 7 

valgområder.  

 

Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg består av 4 tillitsmenn valgt av og blant 

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg.  

 

Hovedforhandlingsutvalget bestod av Jan Petter Børresen (leder), Ken-Ivan Pettersen 

(nestleder), Henrik Henriksen, Oddbjørn Valter Larsen, Ola Bjørsvik, Lars E. Halvorsen, 

Thomas Hjønnevåg, Geir Kenneth Eriksen og Finn Roar Johansen.  

 

Arbeidsutvalget bestod av Jan Petter Børresen (leder), Ken-Ivan Pettersen (nestleder), Lars 

E. Halvorsen og Geir Kenneth Eriksen.  

 

 

Fortsatt drift 

Mannskapsseksjonens driftsinntekter baseres på tariffavgift. Denne utgjorde i 2019 0,085 %. 

Denne innfordres i fellesskap med tariffavgiften til Båteierseksjonen. I 2019 er den felles 

tariffavgiften 0,17 % og Mannskapsseksjonens andel av denne er 50 %. 

 

Styret vurderer at fortsatt drift er forsvarlig. Styret er av den mening at regnskapet gir et 

rettvisende bilde av driften i 2019 og stillingen pr. 31.12.2019. 

 

 

Arbeidsmiljø 

Mannskapsseksjonens administrasjon består av en heltidsansatt medarbeider. 

  

Mannskapsseksjonen er samlokalisert med Norges Fiskarlag. Arbeidsmiljøet anses som 

godt. Hensynet til likestilling er ivaretatt. 
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Miljø 

Mannskapsseksjonens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Resultatregnskapet viser at driftsinntektene i 2019 var på kr. 5 503 154, mot kr. 4 960 727 i 

2018. Hovedårsaken til økningen antas å være en kombinasjon av lav kronekurs, god 

etterspørsel og gode fiskekvoter. 

  

Sum driftskostnader var i 2019 kr. 3 820 973, mot kr 3 977 301 i 2018. Dette skyldes i 

hovedsak reduserte personalkostnader. 

 

Finansinntekter var kr. 32 286,-. 

Årets resultat ble kr. 1 714 339,-. 

 

 

Fremtidig utvikling 

Mannskapsseksjonens fremtidige utvikling er avhengig av vår medlemsoppslutning, 

kvotestørrelser og råstoffpris. 

 

Seksjonen har i sitt budsjett for 2020 lagt til grunn at inntektene vil ligge på kr.  

4 952 392. 

  

Kostnadsmessig er det budsjettert med kr. 4 429 985. Dette tilsier et resultat på driften i 2020 

på 522 707. Korrigert for finansinntekter, viser budsjettet et samlet overskudd på kr. 527 607. 

 

 

Resultat disponering 

Årets resultat godskrives konto for egenkapital. 

 

 

 

 

Trondheim 31.12.2020/3.4.2020 

 

 

 

 

 

Jan Petter Børresen  Ken-Ivan Pettersen   Lars E. Halvorsen  

 

 

Geir Kenneth Eriksen       Audun Stautland 

 

 

 

 

 



18 
 

Årsberetning Mannskapsseksjonen 2019 og 2020 

A  



19 
 

Årsberetning Mannskapsseksjonen 2019 og 2020 

 



20 
 

Årsberetning Mannskapsseksjonen 2019 og 2020 

 

Mannskapsseksjonen 
 
BERETNING REGNSKAP 2020 
 
Virksomhet 
Mannskapsseksjonen er en landsomfattende politisk uavhengig tarifforganisasjon for 
arbeidstakere i norske fiskerier som er medlem av Norges Fiskarlag. Virksomheten 
har kontor i Trondheim. 
 
Mannskapsseksjonen er tilknyttet Norges Fiskarlag, men er som tarifforganisasjon 
gjort selvstendig og stilt uavhengig av resten av Norges Fiskarlag.  
 
Mannskapsseksjonens høyeste myndighet er Mannskapsseksjonens 
Hovedforhandlingsutvalg. Den løpende kontroll av Mannskapsseksjonens virksomhet 
utøves av Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg. 
 
Hovedforhandlingsutvalget i Mannskapsseksjonen bestod av 9 representanter valgt 
fra 7 valgområder.  
 
Mannskapsseksjonens Arbeidsutvalg består av 4 tillitsmenn valgt av og blant 
Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg.  
 
Hovedforhandlingsutvalget bestod av Jan Petter Børresen (leder), Ken-Ivan 
Pettersen (nestleder), Henrik Henriksen, Oddbjørn Valter Larsen, Ola Bjørsvik, Lars 
E. Halvorsen, Thomas Hjønnevåg, Geir Kenneth Eriksen og Finn Roar Johansen.  
 
Arbeidsutvalget bestod av Jan Petter Børresen (leder), Ken-Ivan Pettersen 
(nestleder), Lars E. Halvorsen og Geir Kenneth Eriksen.  
 
 
Fortsatt drift 
Mannskapsseksjonens driftsinntekter baseres på tariffavgift. Denne utgjorde i 2020 
0,085 %. Denne innfordres i fellesskap med tariffavgiften til Båteierseksjonen. I 2020 
er den felles tariffavgiften 0,17 % og Mannskapsseksjonens andel av denne er 50 %. 
 
Styret vurderer at fortsatt drift er forsvarlig. Styret er av den mening at regnskapet gir 
et rettvisende bilde av driften i 2020 og stillingen pr. 31.12.2020. 
 
 
Arbeidsmiljø 
Mannskapsseksjonens administrasjon består av en heltidsansatt medarbeider. 
  
Mannskapsseksjonen er samlokalisert med Norges Fiskarlag. Arbeidsmiljøet anses 
som godt. Hensynet til likestilling er ivaretatt. 
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Miljø 
Mannskapsseksjonens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Resultatregnskapet viser at driftsinntektene i 2020 var på kr. 5 915 763, mot kr. 
5 503 154 i 2019. Hovedårsaken til økningen antas å være en kombinasjon av lav 
kronekurs, god etterspørsel og gode fiskekvoter. 
  
Sum driftskostnader var i 2020 kr. 4 043 938, mot kr 3 820 973 i 2019. Dette skyldes i 
hovedsak at det var tarifforhandlinger i 2020. 
 
Finansinntekter var kr. 15 617. 
Årets resultat ble kr. 1 887 442. 
 
 
Fremtidig utvikling 
Mannskapsseksjonens fremtidige utvikling er avhengig av vår medlemsoppslutning, 
kvotestørrelser og råstoffpris. 
 
Seksjonen har i sitt budsjett for 2021 lagt til grunn at inntektene vil ligge på kr.  
4 950 000. 
  
Kostnadsmessig er det budsjettert med kr. 4 216 569. Dette tilsier et resultat på 
driften i 2021 på 733 431. Korrigert for finansinntekter, viser budsjettet et samlet 
overskudd på kr. 744 051. 
 
 
Resultat disponering 
Årets resultat godskrives konto for egenkapital. 

 
 
 
 

Trondheim 31.12.2020/5.7.2021 
 
 

 
 
 
Jan Petter Børresen  Ken-Ivan Pettersen   Lars E. Halvorsen
  
 
 
Geir Kenneth Eriksen       Audun Stautland 
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