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Informasjon til sjøfolk om Sjomannsfondct av 1918
Sjolhlk med lang fartstid kan søke om premie
1. mars2019.

—

deles ut hvert r i juni. og soknadsfristen er

Vaiges Rederfbrbunds Sjwnanns/ondav 1918 deler hvert år Ltt en premie på kr. 8.000 til
sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år innen 1juli det året de søker. Fondet ble
opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til
et fast fond til minne om norske sjofolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en
påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk tbr “Kølafondet”, I
2018 ble 120 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2017 var det 126.
Vi vil takke for all velvillig hjelp vi har fått opp gjennom årene med å fonidle informasjon
til sjøfolk om muligheten til å søke om denne premien. Vi vil sette stor pris på om dere også
i år kan være behjelpelig med å dele ut vedlagte soknadsskjema til sjøfolk som ønsker å
søke. Det vil heller ikke i år bli annonsert i avisene. Sjømannsfondets styre ønsker i stedet at
det skal informeres gjennom alle NAV-kontorer, i tillegg til alle rederi- og
sj oniannsforeninger.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om alder. fartsiid. fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene
ligger vedlagt i dokumentet kvalifikasjonskrav,
Premien er skattepliktig. men man behover ikke lenger legge ved skattekort. da
opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis.
Vennligst gjør søkerne oppmerksom på at premien utbetales kun én gang. man kan altså
ikke søke flere ganger.
Vi her dere også informere om at søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening
eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende
disse til Sjomannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan
søknaden evt. sendes gjennom NAV. Søknaden kan også sendes til Sjomannsfondssivret
direkte. adressen står i soknadsskjemaet.
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Mange trenger litt veiledning når de skal fylle ut skjemaet. Det er tint om dere i slike tilfeller
påser at søker fyller ut alle felt i søknaden og legger ved nødvendig dokumentasjon for
fartstiden; vi ønsker helst oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn, kopi av fartsbok er også
mulig å legge ved.
Søknadsskjemaet og kvalifikasjonskrav kan også lastes ned fra w\\w.legatsiden.no (skriv
S/o;nannsjànd i søkefeltet).
Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter “gammel” ordning (kr. 2000.- over 4 år), og ikke
har fått beløpet 4 ganger, kan søke på nytt for å få resterende beløp tildelt. Det er ikke mange
som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen,
kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.
Søknadene behandles bare én gang i året, etter søknadsfristens utløp 1 .mars hvert år. Vi
oppbevarer søknader som kommer mellom rundene.
Hvis samlet inntekt ikke overstiger kr. 225.000,- pr. år (sats for 2018). kan det senere år
søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Det kommer ny sats for 2018.
Søknader sendes på eget skjema innen 1. oktober. Se www.legatsiden.no, og søk på
Hjelpefönd. Kopi av siste års skatteoppgjør må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om
fartstid. men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.
For at vii fremtiden kan sende dette brevet elektronisk ber vi om dere sender meg deres
epostadresse.

På forhånd tusen takk for hjelpen!
Vedlegg:

Søknadsskjema
Kval itikasj onskrav

Med hilsen
Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918
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Ida Spenning ZahI
Telefon: +47 97748821
E-post: isz@rederi.no

_________

Søknad om premie av
NORGES REDERFORBUNDS SJØMANNSFOND AV

1918

Ennsendes til distriktets rederiforening, eventuelt sjomannsforening innen 1. mars for videre
forsendelse til Sjomannsfondsstyret, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo. Premien kan søkes av
norske sjøfolk som 1. juli d.å. er fylt 62 år og har en samlet fartstid på minst 30 år med
registreringspliktige norske skip over 200 bruttotonn.
PREMIEN ER SKATTEPLIKTIG. Man behover ikke lenger legge ved skattekort, da
opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Oppgi fullstendig fodselsnummer, 11 sifre.
Fra og med 2006 utgjorde premien et engangsbelop på kr. 8.000,-.
Sokerens navn
Adresse
Sted
Evt. e-postadresse:

Telefon
Fodselsnr. (11 sifre)
Skattekomniune
Nåværende stilling
Siste stilling om bord

I hvilken monstringskrets er sokeren innført?
Samlet fartstid med norske skip: (spesifiseres p side

2)

Mottar sokeren pensjon av Pensjonstrygden for Sjonienn?
For hvor mange pensjonsgivende fartsmåneder er sokeren
beregnet pensjon av Pensjonstn’gden for Sjomenn?
Bankkonto

(Må oppgis for overføring av premie)

Til bekreftelse av de gitte opplsninger vedlegges folgende papirer eller bekreftet avskrift
(sertifikat, sjofartsbok eller opplysninger fra Pensjonstrygden for Sjømenn):
1.
2.
3.
Sled/dato

Søkerens underskrift

Undertegnede rederiforening, sjoniannsforening, skipperforening eller NAV attesterer herved
søknaden:
Sted/dato

UnderskriftJ/ Stempel

KVALLFIKASJONSKRAV VED UTDELING AV PREMIER FRA
NORGES REDERFORBUNDS SJØMANNSFOND AV 1918

For at premie fra dette fond skal kunne oppnås, må følgende kvalifikasjoner oppfylles:
Søkeren må være norsk, ha fylt 62 år senest 1. juli det året man søker, og ha en samlet fartstid
på minst 30 år med norske skip, vanligvis beregnet til 288 mndr. effektiv fartstid og for
hvalfangere 240 mndr.
Ved fartstidens beregning skal en ta med all fart, såvel mønstret som umonstret. utenriks som
innenriks med registreringspliktig norsk fartøy på 200 bruttotonn og derover og skipseneste
til orlogs som ikke utføres i egenskap av fast ansatt offiser eller underoftiser. Fart med
hvalfimger skal regnes med. Tjeneste på fangst- og fiskefartøyer medregnes hvis man ellers
har minst 15 års utenriksfart og for øvrig fart over Lengre avstander. Fartstiden må legitimeres.
F.o.m 2006: Søkerne vil nå få utbetalt et engangsbelop på kr. 8.000.-. Premien er
skattepliktig. Det kan bare søkes én gang.
Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ‘gammel” ordning (kr. 2000.- over 4 år). og som
ikke har fått beløpet 4 ganger. kan ta kontakt med Norges Rederi forbund Ihr å få tilsendt eget
skjema. tIL 22 40 15 00. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen. kan man ikke søke
om kr. 8.000 etter den nye ordningen.

Premien vil bli utbetalt i mai/juni.
Vær oppmerksom på følgende:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Soknadsfristen er 1. mars.
Fartstiden beregnes ved å legge sammen de enkelte år. der sokeren har fart en
vesentlig del av året. Fartstidskravet vil stort sett svare til en effektiv fartstid av
minst 24 år for alminnelige sjøfolk og for hvalfangere minst 20 år eller at de har
vært knyttet til hvalfangsten 36 sesonger.
Når det gjelder redningsskovtenes besetning. mä disse ha 15 års dokumentert
utenriksfart og minst 15 âr med redningsskøvter for å få premie.
Den tiden en aktiv kaptein eller maskinist tilser skip og/eller dets maskin under
bygging. prøver, reparasjoner osv, regnes med i fartstiden. Derimot regnes ikke
som fartstid rederienes fast ansatte inspektorers tjenestetid.
Som attestasjon av fartstiden godtas bevitnelse av troverdige folk på stedet, hvis
sjøfartsbok og andre papirer ikke kan skaffes.
Sjøfolk som har hyre utelukkes ikke fra å få premie. hvis de oppfyller
betingelsene.
Det innskjerpes at skjemaene må ‘lles nøyaktig ut.
Man behover ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk
fra Skatteetaten. Husk å oppgi personnummer.
—

9.

Hvis samlet inntekt ikke overstiger ca. kr. 225.000.- pr. år (sats 2018, kommer
hvert år) kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederi forbunds
Hjelpefond. Det må sendes inn søknad hvert år.

Norges Rederforhunds Sjørnannsfond av 1918
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