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Generalforsamling 2020 
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00-20.00

HOTEL PARK · Viaduktvej 28 · 5500 Middelfart

Jævnfør foreningens vedtægter § 7 stk. 4

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning
(findes nedenfor)

3. Foreningens regnskaber
Udvalgte hoved- og nøgletal findes her i årsberetningen.
Lederne Søfarts fulde regnskaber bliver uddelt på gene-
ralforsamlingen og kan tillige rekvireres ved henvendelse 
til foreningen. Bestyrelsen indstiller regnskabet for året 
2018/2019 til godkendelse.

4. Budgetorientering og kontingentfastsættelse
Budget for 2019 – 2020 fremlægges til orientering. 
Kontingent fastsættes. Bestyrelsen indstiller til en kontin-
gentforhøjelse på 100,50 kr. pr kvartal gældende fra oktober 
2020.

5. Bestyrelses- og revisorvalg
Bestyrelsesvalg: Det digitale valg er afsluttet ved general-
forsamlingen. 
   Medlemmer, der ikke har stemt, kan stemme under dette 
punkt.

Kandidater:
1. Ola Brødremoen (32), Marine  Surveyour, Wesmans AS.
2. Mike Leonhart Pedersen (29),  2. stmd, Meridian Spirit.
3. Thomas Strange (42), lods, Danish Pilot Service.
4. Preben Zimmer (54), skibsfører, Svitzer A/S.
5. Jens Lundgaard, Towmaster  Trainee, Mærsk Drilling.

I valggruppe IV er tre pladser på valg for 4 år (2020-2024).
Desuden er der én ledig plads i valggruppe II for to år (2020 
til 2022).

De kandidater, der får flest stemmer, får de tre pladser i 
valggruppe 4.
    Den kandidat, der herefter får flest stemmer, får pladsen 
i valggruppe II.

Revisorvalg: Bestyrelsen indstiller, at Beierholm fortsætter 
som revisor.

Bilagskontrollanter: Der skal vælges to bilagskontrollanter.

6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

7. Eventuelt

Lederne Søfarts

Indskrivning fra kl. 13.00

PROGRAM

14.00 til ca. 15.00: Generalforsamling

15.00 -15.30: Kaffepause

Ca. 15.30 til 17.30: Tre oplæg: 
Esvagt, Scandlines og Molslinjen

18.00: Foreningen er vært ved en middag.

DAGSORDEN
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Året er gået i den rigtige retning for vores forening. Det har været et spændende 
år, hvor specielt de nye rammer i Ledernes Hovedorganisation har præget hver-
dagen. En del af året er gået med at omstille sekretariatet fra at være et mindre 
sekretariat i egne lokaler til at være en del af en større organisation med flere 
muligheder, en organisationskulturel rejse af de større.  

Det går den rigtige vej
Bestyrelsens beretning:

SEKRETARIATET

FAGBLADET
Foreningens fagblad har i årets løb be-
lyst en række vigtige sager. Blandt an-
det har vi skrevet om beskatning og 
bopælspligt ved arbejde på skibe under 
fremmedflag – blandt andet Cypern.

Vi har skrevet om fremtidens tekno-
logi – blandt andet droner, batteri- og 
hybriddrift og autonome skibe, og vi 
har i flere omgange rundet ø-færgerne.

Spørgsmålet om flere kvinder til søs 
og kønschikane har været oppe i en del 
artikler. Den glædelige nyhed om at Ge-
org Stage og skoleskibet Danmark nu 
sejler to årlige togter har også været 
behandlet. Liberalisering af Lodsvæse-
net har været rundet i flere af bladene. 
Energibesparelser og miljø har været et 
tilbagevendende tema. Havneudvidel-

ser, miljøarbejde på havne og arbejdet 
på havne er et tilbagevendende emne. 

Vi har bragt en lang række kronik-
ker og vi har portrætteret en lang række 
medlemmer. På det internationale plan 
har vi blandt andet skrevet om konflik-
ten i Hormuz Strædet og om pirater.

Året indeholdt også afslutningen 
på foreningens arbejde med rapporten 
”Et godt samarbejde mellem sø og land” 
ved forsker Nanna Thit. Foreningen er 
stolt over at have stået fadder til et så 
vigtigt arbejde, der har inkluderet over 
halvdelen af vores aktive medlemmer. 
Det er et godt eksempel på, at forenin-
gen råder over branchens største data-
base inden for beskæftigelsen af skibs-
officerer.

Foreningen satte i årets løb kræn-
kelser til søs på dagsordenen. Ved 
hjælp af et analysefirma stod for-
eningen bag en omfattende forun-
dersøgelse af problemets egentlige 
udbredelse og var i foråret vært 
ved en konference, hvor undersø-
gelsens resultater blev præsente-
ret for et stort antal fremmødte 
fra branchens faglige- og interes-
seorganisationer. Søfartens Ar-
bejdsmiljøråd har sidenhen star-
tet kampagnen ”Be a Buddy not 
a Bully”.

I første kvartal blev Sune Blinkenberg ansat som ny daglig le-
der af foreningen, og den praktiske del af sammenlægningen 
blev sat i værk. Foreningens sekretariat blev hen over somme-
ren tilpasset den nye hverdag i Ledernes Hovedorganisation. 
For at give plads til et ekstra årsværk som faglig sekretær blev 
kommunikationsafdelingen reduceret fra 2½ årsværk til ét års-
værk fordelt på to deltidsansatte. Fremadrettet betyder det, at 
sekretariatet vil bestå af en direktør, to faglige sekretærer, en 
kommunikationschef og en redaktør. 

Processen med at rekruttere en ekstra faglig sekretær er fort-
sat i gang. 

Vores højt skattede skatterådgivning er det første genra-
tionsskifte i foreningen, idet vores nuværende ekspert, Jytte 
Hjorth går på pension. Hendes afløser er fundet og bliver en 
del af det ansættelsesretslige juridiske team i Ledernes Hoved-
organisation. 

Området vil også fremadrettet have høj prioritet, da det ska-
ber stor værdi for foreningens medlemmer.

KRÆNKELSER 
TIL SØS
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LODSOMRÅDET
Der har været høj aktivitet på lodsområdet. I 2018 
indgik Lederne Søfart en ny overenskomst med det 
statsejede lodseri DanPilot. Overenskomsten skabte 
ro og lettede arbejdspresset for vores lodskollegaer, 
der i en årrække havde oplevet effekten af den stats-
lige effektivisering og optimering. 

Desværre var forståelsen af denne overenskomst 
ikke den samme på DanPilots side som hos Lederne 
Søfart. 

I første halvdel af året blev der afholdt en række 
mæglingsmøder, og vores repræsentanter fra Dan-
ske Lodser gjorde en stor indsats for at få enderne til 
at mødes. Desværre sandede processen til og endte 
i to faglige voldgifter, hvoraf hver part henholdsvis 
tabte og vandt én faglig voldgift. 

Den af voldgifterne, som faldt ud til forenin-
gens fordel, og som omhandlede fortolkningen af 
to-mandslodsninger, var også den vigtigste for vo-
res medlemmer.



HVILETID 
PÅ FÆRGER
Midt i sommerferien blev det mildest talt 
stormvejr i færgekredsene. Søfartssty-
relsen udsendte en orientering, hvor de 
specificerer hviletidsreglerne for de søfa-
rende på færgerne. Herunder at det ikke 
er tilladt at registrere hviletid inden for 
hvert kalenderdøgn. 

Sidstnævnte er årsagen til stormen, da 
der i bekendtgørelse om søfarendes hvile-
tid § 5, stk. 4 står, at Søfartsstyrelsen efter 
anmodning fra rederen kan give tilladelse 
til netop denne metode til optælling af ar-
bejdstid, og at de i flere tilfælde har givet 
tilladelsen. 

Sammen med Færgerederierne og 
Færgesekretariatet har foreningen ar-
bejdet på at komme frem til en løsning, 
der kan sikre, at vores medlemmer også 
i fremtiden kan nyde godt af de gunstige 
arbejdsforhold, som kalenderdøgnsmeto-
den giver mulighed for. Arbejdet forsæt-
ter ind i 2020.

I foråret 2018 vedtog Folketinget at 
DIS-skatteordningen skulle udvides 
til også at gælde for ansatte på en 
række specialskibe i offshore-sek-
toren. 

Et år senere havde EU-kommis-
sionen også godkendt udvidelsen 
men sat som krav, at DIS-skatteord-
ningen skulle gælde i hele EU og 
ikke kun i Danmark. 

Den øvelse har givet en del ud-
fordringer hos såvel rederne som 
hos Lederne Søfart. Skatteministe-
riet udarbejdede et kompliceret lov-
værk, som kom i høring hen over 
sommeren. Lederne Søfart sendte 
et udførligt høringssvar, hvor vi 
som eneste organisation påpegede, 
at lovforslaget ville kræve alle ik-
ke-EU borgere afskediget fra deres 
stillinger inden for den internati-
onale færgefart, som for eksempel 
ForSea og Scandlines. 

Dette ville ikke bare have ramt 
de af vores udenlandske med-
lemmer, der har boet i Danmark i 
mange år, men som ikke har fået 
dansk statsborgerskab, men da 
Grønland og Færøerne ligeledes er 
uden for EU, ville det have afskåret 
dem fra at sejle i dansk internatio-
nal færgefart. 

Udvidelsen af DIS-skatteordnin-
gen til også at gælde for en række 
specialskibe i offshore-sektoren er 
positivt for beskæftigelsen, men 
den måde, ordningen er skitseret 
til at skulle gælde i hele EU på, er 
ikke en fordel for den danske be-
skæftigelse. Det forventes derfor, 
at DIS-skatteordningen vil blive et 
prioriteret område ikke bare for Le-
derne Søfart, men for hele branchen 
i de kommende år. 

DIS-UDVIDELSEN

RÅDGIVNING

For at sikre foreningens internationale position deltog direktøren i årets generalforsamling i den 
internationale skibsførerforening IFSMA, hvor han blev valgt ind i bestyrelsen som Vice President. 
IFSMA har sit sekretariat i London og har siden 1975 haft status som rådgivende organ til IMO. 

Ydermere arbejder IFSMA op imod ILO og var med ved bordet da MLC blev dannet.

INTERNATIONALT ARBEJDE

Skatterådgiveren har haft ca. 750 henvendelser fra ca. 400 medlemmer.
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Administrationsudgifterne er reduceret  
med 1,3 mio. kr. i forhold til 2018-2019.

Udgifter til personale er reduceret 
med 5,3 mio. kr.

Samlede driftsudgifter reduceret 
med 7,6 mio. kr.

Årets resultat viser et underskud 
på 701.870 kr.

Foreningen har haft to faglige voldgifter

Det fulde regnskab uddeles ved generalfor-
samlingen og kan rekvireres fra foreningen.

ØKONOMI

Direktør Sune Blinkenberg Formand Bjarne Cæsar

 

1453 
JURIDISKE SAGER:

Rådgivning 393

Job og Karriere 334

Ansættelse øvrige 204

VEU 127

Kontrakt 83

Opsigelse 81

Efterløn 62

Support 46

A-kasse ydelser 36

Ferie 33

Sparring 30

Konkurs 24

I alt 1453
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1900 
HENVENDELSER

Det ansættelsesretslige team hos Ledernes Ho-
vedorganisation blev i foråret tilført yderligere 
kompetencer inden for det maritime felt i form 
af jurist Pia Beck Nielsen, der har maritim erfa-
ring fra blandt andet Maskinmestrenes Forening. 

Ud over foreningens faglige og politiske ar-
bejde har LH håndteret godt 1500 indkomne sa-
ger fra medlemmerne i årets løb. I tillæg til de fag-
lige sager har foreningens skatteekspert modta-
get og ekspederet rundt 400 henvendelser vedrø-
rende medlemmernes personlige skatteforhold. 
Det er flotte tal, der både vidner om foreningens 
kapacitet men også om medlemmernes engage-
ment og brug af foreningen. 

Det skal bemærkes, at dette høje niveau blev 
opretholdt imens foreningens sekretariat blev 
omstruktureret.



OK 

Hovedoverenskomsten, som er en sammen- 
skrivning af de tidligere Basis-, specialskibs- samt 
bugseroverenskomster med rederiforeningen er 
næsten fuldt implementeret. Vi har et par hæn-
gepartier, som er udestående og som der fortsat 
arbejdes på, således at alle medlemsrederier un-
der Rederiforeningen kan genforhandles på et 
2019-grundlag.

DANSKE REDERIER 
(DRO2)

NOS Northern Offshore Services er fortsat udestående, 
idet rederiet har svært ved at indstille sig på, at de 
som et svensk/dansk rederi og medlem af en rederi-
forening skal følge de centralt aftalte overenskomster. 

Forståelsen for den nye lønstruktur, aftalt i over-
enskomsten, besværliggøres af, at man i rederiet 
endnu ikke har ændret deres bonussystem og lønsy-
stem, således at det stemmer overens med overens-
komsten.

Det er Lederne Søfarts målsætning, at overens-
komsten skal være fuldt implementeret, inden vi 
påbegynder OK2020.

Rederiet og Lederne Søfart havde ellers forhandlet en ny over-
enskomst på plads for perioden. De har imidlertid skiftet le-
delsen ud, således at sønnen har overtaget ledelsen. Den nye 
ledelse mente, at overenskomsten var for dyr og har siden 
meldt sig ind i Rederiforeningen. Rederiet skal som følge af 
indmeldelsen i Rederiforeningen foretage mange tilpasninger 
til hovedoverenskomsten. Så, da rederiet formentlig troede, at 
alt var meget nemmere, er de blevet overraskede. Faktisk så 
meget, at de har afbrudt alle kommunikationslinjer for såvel 
Rederiforeningen som Lederne Søfart.

Det ser ud til, at vi med rederiforeningens hjælp har fået 
kontakt til rederiet, og at vi sammen kan få foretaget de nød-
vendige tilpasninger. I første omgang skal der ske en efterre-
gulering på lønnen, da ingen har fået lønstigninger i overens-
komstperioden.

Det er Lederne Søfarts målsætning, at overenskomsten skal 
være fuldt implementeret, inden vi påbegynder OK2020.

Den nye overenskomst med fridagsoptjening er nu 
fuldt implementeret og fungerer efter hensigten. Op-
tjeningsfaktoren er til stadig debat, men var et kom-
promis for at undgå for store lønreduktioner i forhold 
til den gamle overenskomst. Rederiet har selvbestaltet 
indført en reduktion af den samlede fridagsoptjening, 
idet rederiet hver måned nedskriver den akkumule-
rede frihed med 0,4 fridage pr. måned. Dette sker un-
der påskud af, at de regner i 360 løndage om året og at 
optjeningsfaktoren er beregnet ud fra 365 dage.

Det er til trods for flere møder ikke lykkedes at blive 
enige. 

Det er Lederne Søfarts målsætning, at rederiet æn-
drer holdning og at de efterregulerer de fratrukne fri-
dage for hele overenskomstperioden. I lighed med de 
andre udestående rederier ønsker vi, at overenskom-
sten skal være fuldt implementeret, inden vi påbe-
gynder OK2020.

MARITIME MANAGEMENT 
(SOLTIN) ESVAGT
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OK

Desværre fik vi meddelelsen om, at Blue Star Line var gået kon-
kurs. Dette skete efter, at et andet rederi havde budt og vundet 
opgaver, som Blue Star Line også havde budt på. Mere end 100 
medarbejdere fik en fyreseddel, hvoraf ca. 30 var navigatører. 
Vi fik herefter travlt i foreningen, da alle kravene skulle anmel-
des til Lønmodtagernes Garantifond. Alle krav blev anmeldt til 
tiden. Desværre skete der mange fejl i forbindelse med udbeta-
lingen, da LG ikke kvalitetstjekkede deres sagsbehandling. Der 

blev således fratrukket skat af DIS-lønnen og de indberettede 
feriepenge. Vi valgte at besøge LG i Frederikshavn, hvor det viste 
sig, at man i forbindelse med den tidligere regerings udflytning 
af statsinstitutioner kun havde medarbejdere med meget kort 
anciennitet ansat, og som aldrig havde haft med en konkurs af 
et rederi at gøre. Med lidt undervisning og support skulle alle nu 
gerne have fået de korrekte godtgørelser.

BLUE STAR LINE 

KOMMUNALE FÆRGER  

LÆSØFÆRGEN 

Der er i det forgangne år sket en fornyelse af lokalaftalerne for de 
store kommunale færgerederier, Ø-færgen,  Ærøfærgerne og Samsø 
Rederi. Lønnen er ikke til diskussion, da denne forhandles centralt, 
men et service-tjek på, hvordan arbejdstiden er skruet sammen, og 
hvad der er dækket af de forskellige tillæg, er blevet drøftet.

Læsø Kommune har meddelt, at de ændrer selskabsform for Læsøfærgen. 
Dette betyder, at ledelsesstrukturen og finansieringen ændrer sig, men 
ikke de ansættelsesmæssige og overenskomstmæssige forhold.

SEJERØFÆRGEN 

Rederiforeningen har med organisationerne aftalt, at hovedove-
renskomsterne DIS og DAS skulle gennemgå et servicetjek med 
henblik på en anden opbygning og struktur. Den nye gennem-
skrevne overenskomst skal danne grundlag for overenskomst-
forhandlingerne i 2020.

Søfartsstyrelsen gav alle inden for færgefarten et chok og 
sved på panden, da man fra styrelsens side meddelte, at man 
ikke længere ville acceptere hviletidsregler baseret på døgnet. 

Derved blev der lagt op til, at mange rederier ville få store 
problemer med deres fartplaner, tørnplaner og på sigt også re-
kruttering af medarbejdere, da man vil være nødsaget til at for-
korte vagterne med flere mødeinddage til følge. Ved årets slut-
ning sunder Søfartsstyrelsen sig stadig over den massive kritik 
de fik fra erhvervets parter.

FÆRGEREDERIERNE
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Vi har med Kalundborg Kommune haft de ind-
ledende drøftelser om, sammen med FOA, at 
forhandle en lokalaftale i lighed med vores lo-
kalaftale for Ø-færgen, Ærøfærgerne og Samsø 
rederi. Lederne Søfart har forhandlingsretten 
for skibsførerne og FOA har for styrmændene. 
Der er således et behov for en koordinering af de 
to forskellige aftaler. I det nye år vil vores tals-
mand blive koblet på, således at vi kan få nogle 
konstruktive forhandlinger.



Forberedelserne til overenskomstforny-
elserne i 2020 er i fuld gang. Vi har gen-
nem talsmandsgruppen indsamlet en 
del ønsker og krav, som nu skal gennem-
drøftes og vurderes.

De endelige overenskomstkrav for-
muleres først lige inden, vi skal udveksle 
dem med arbejdsgiverne. Vi vil her skele 
til, hvad der aftales på Industriforliget og 
senere Transportforliget, som for os er de 
mest toneangivende.

Der synes at være et gensidigt ønske om at sikre de ansatte på VTS Øre-
sund og og VTS Fehmern en reel overenskomstdækning. Det undersøges, 
hvorvidt det kan lade sig gøre at lade alle blive omfattet af den oven-
nævnte overenskomst, eller om der skal udarbejdes en helt ny aftale.

Bestyrelsen vil gerne takke vores talsmænd i de forskellige re-
derier og alle de, der med jævne mellemrum informerer for-
eningen om de ansættelsesmæssige ændringer, der sker i de 
forskellige rederier. Jeres informationer er uvurderlige i forhold 
til foreningens muligheder for at kunne agere i forhold til re-
derierne.

Værdien af talsmandsordninger skal og må ikke undervurderes.
Bestyrelsen opfordrer til, at man i alle rederier får taget en drøf-
telse om at vælge en talsmand, der kan bistå rederiet såvel som 
Lederne Søfart i at få behandlet nogle af de mere generelle for-
hold, som ikke i praksis kan håndteres på det individuelle ni-
veau. Hvis man mangler input eller inspiration, kan forenin-
gens sekretariat være behjælpelig.

OK2020
VTS ØRESUND 
OG VTS FEHMERN

TAK til alle talsmænd og foreningsmænd M/K

Foreningen har bistået en del medlem-
mer som bisidder ved tjenstlige samta-
ler. Foreningen er meget opmærksom 
på, at rollen som bisidder er vigtig, men 
især indholdet af de tjenstlige samta-
ler og grænserne for, hvornår man som 
arbejdsgiver skal eller ønsker at give en 
advarsel. De berørte medlemmer har 
alle udtrykt tilfredshed med vores del-
tagelse.

Vi har bistået Slagelse Kommunes 
havnefogeder med at indgå en lokalaf-
tale, som sikrer ordnede løn og ansæt-
telsesforhold. Alle er nu klar over, hvad 
der gensidigt forventes, ligesom der er 
kommet styr på arbejdstiden.

Vi har indledende drøftelser om mu-
ligheden for at indgå en lokalaftale for 
Helsingør Havn. Forhandlinger opstar-
tes i løbet af januar 2020.

HAVNEFORHOLD

Efter mere end et års forhandlinger med Forsvarets Personale Styrelse (FPS) 
ser det nu ud til, at vi er i mål.

Omstruktureringen i Forsvaret, hvor man har dannet 3. eskadre, har 
medvirket til, at man forud for denne omstrukturering skulle skaffe be-
sparelser. Dette førte til, at man for VTS Storebælt ændrede bemandingen, 
således at man fjernede vagtholdslederen og gik fra fire personer til kun tre 
personer. Dette skete uden, at vi som faglig organisation blev involveret, 
og det skabte selvsagt et stort problem omkring troværdigheden hos vores 
modpart, som skulle bearbejdes.

Det, som VTS Storebælt (arbejdsgiveren) ville opnå, var, at man på sigt 
kunne spare ca. 60.000 kr./årligt (funktionstillæg) på nyansatte operatører, 
samtidig med, at man ville spare den ekstra person.

I den indgåede aftale har vi forsøgt at sikre funktionstillægget, således 
at det altid vil komme til udbetaling. Vi har fået nej til at lægge det ind i 
basislønnen, men har i stedet fået det ind i en særskilt lokalaftale, som har 
et opsigelsesvarsel, der svarer til løbetiden for overenskomsten. Normalt 
kan lokalaftaler opsiges med 3 måneders varsel.

Overordnet har vi opnået en sikring af vores løn, en pensionsstigning 
fra 16,5 pct. til 18 pct. (12/6) samt opnået kompensationerne for enten 
rådighedsvagt (MAS) eller kronetillæg for skift til kvartalsnorm for VTS.

Aftalerne er nu i den endelige godkendelsesfase hos FPS og hos vores 
talsmænd, som forventes at godkende aftalerne.

VTS OG MAS

OK 
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Der har været ca. 750 henvendelser fra med-
lemmer i årets løb, nogle flere gange, naturlig-
vis – svarende til ca. 400 medlemmer.

Det samlede resultat for 
medlemmerne er på ca. 3.000.000 kr.

Beskatning af 
forsikringer

Søfartens Ledere fik en henvendelse fra 
et medlem tilbage i juli 2016. Efter min 
tiltrædelse den 15. august skrev jeg den 
24. august 2016 til Skat og bad om genop-
tagelse af skatteansættelserne for 2014 
og 2015. 

Forholdet er det, at søfolk, der arbej-
der på DIS, bliver beskattet af den del af 
arbejdsgiverens indbetaling til PFA, som 
PFA bruger til at dække sundhedsforsik-
ring og gruppelivsforsikring. 

Det har i øvrigt vist sig, at det ikke er 
gruppelivsforsikring, men kritisk sygdom 
forsikring, som der ikke findes en specifik 
indberetning til. 

Konsekvensen af, at de to beløb bliver 
beskattet, er, udover skatten, at kompen-
sationen fra Udligningskontoret bliver 
formindsket. 

Jeg har gennem de nu 3½ år været i 
dialog med Skat og PFA og har været til 
møder om problemet. Skat har løbende 
givet udtryk for, at de måske godt kunne 
se, at jeg havde ret i, at beløbene ikke 
skulle beskattes, men der skete ikke no-
get fra Skats side. 

Ombudsmanden
Da vi ikke havde fået en afgørelse og der-
for ingen mulighed for at klage, så jeg 

mig nødsaget til at klage til ombudsman-
den over sagsbehandlingen. Dette skete 
den 15. februar 2019, og så kom der lidt 
fremdrift i sagen, - det er åbenbart no-
get, man har respekt for i Skattestyrelsen. 

Jeg har rykket utallige gange over åre-
nes løb og har hele tiden fået lovning på 
en afgørelse til et bestemt tidspunkt, som 
dog hele tiden er flyttet. 

Aktuelt har vi fået en beklagelse fra 
Ledelsessekretariatet i Skattestyrelsen 
over den lange sagsbehandlingstid den 6. 
januar 2020. Det fremgår heraf, at der vil 
blive udsendt et styresignal, der beskri-
ver beskatningen og som giver retnings-
linjerne for mulighed for genoptagelse 
for tidligere år. Det tilstræbes, at styre-
signalet sendes i høring ultimo februar 
2020, hvorefter sagen om genoptagelse 
vil blive behandlet. Da høringsfristen 
er 3 uger, vil der ikke ske noget før end i 
marts/april måned. 

Medhold
Der lægges altså op til, at vi får medhold i, 
at sundhedsforsikring og kritisk sygdom 
ikke skal beskattes. Dette vil få betyd-
ning for samtlige, der sejler på DIS. For 
det medlems vedkommende, som vi har 
bedt om genoptagelse for, vil der utvivl-

somt ske genoptagelse for årene 2014 og 
senere år. Dette vil sandsynligvis også 
ske for samtlige andre i samme situa-
tion. Det vil sige, at der vil komme skat 
til udbetaling, som er mindre beløb for 
den enkelte, men som vil være et stort 
beløb samlet. 

Udligningskontoret
For så vidt angår Udligningskontoret, så 
vil der også blive tale om genoptagelser 
af beregningen af kompensationerne. 
Disse kan imidlertid kun genberegnes 
tre år tilbage, idet de tidligere år er for-
ældet i det regi. Det vil sige, at hvis der 
sker ændring i skatteansættelsen senest 
1. maj 2020, vil der komme yderligere 
beløb til udbetaling i kompensation fra 
Udligningskontoret for 2016 og senere 
år, medens 2016 vil være forældet efter 
den 1. maj 2020. 

Skats ekstraordinært lange sagsbe-
handlingstid vil derfor medføre tab for 
søfolkene for årene 2014 – 2016 incl. og 
en tilsvarende besparelse for rederne.  

Status på sagen om beskatning af sundhedsforsikring 
og gruppelivsforsikring.

Af Lederne Søfarts skatterådgiver, Jytte Hjorth

VTS OG MAS
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Samfunds-
ansvar og 
grønne 
hensyn
Vi arbejder også ambitiøst med at frem-
tidssikre vores investeringer, når det 
handler om at medtænke hensyn til 
klima, miljø og sociale forhold. Det gør vi 
naturligvis, fordi vi gerne vil være med til 
at fremme en bæredygtig samfundsud-
vikling. Men vi gør det også for at sikre 
vores investeringer over for de risici, der 
er knyttet til at investere i selskaber, som 
ikke overholder god skik eller lever op til 
kundernes stigende forventninger om at 
tage samfundsansvar, herunder bidrage 
til den grønne omstilling.

I 2020 vil vi tage yderligere skridt for 
at styrke vores investeringer, så vi er godt 
polstret til en fremtid med skærpet fokus 
på klima og miljø, og hvor afkastet fort-
sat vil blive udfordret af det historisk lave 
renteniveau. 

Med de gode afkast i 2019 afrun-
des et årti, hvor det har været en 
særdeles indbringende forretning 
at spare op til pension. Har man 
eksempelvis sparet op i den anbe-
falede investeringsprofil, profil C, 
så vil man kunne glæde sig over et 
tiårigt akkumuleret afkast på 130 
pct. Der er altså tale om mere end 
en fordobling af opsparingen alene 
på grund af afkastet.

PFA er naturligvis glade for at 
kunne få medlemmernes opspa-
ring til at vokse, men det er samti-
dig vigtigt for PFA, at det sker uden 
at løbe unødvendig risiko. 

Det vil også være tilfældet 
fremadrettet; for ser man på de 
senere års høje afkast, så er de i 

høj grad skabt på baggrund af en 
enorm pengetilførsel fra verdens 
centralbanker, og uden at der er 
oplevet en tilsvarende vækst i re-
aløkonomien. Derfor kan det ikke 
udelukkes, at der lige nu skubbes 
en regning foran os. Hvornår den 
i givet fald skal betales er som al-
tid svært at spå om, men i PFA er 
vi meget opmærksomme på denne 
risiko, og derfor har vi opbygget en 
bred og robust investeringspor-
tefølje, så medlemmernes opspa-
ringer er mindre sårbare over for 
eventuelle rutsjeture på finans-
markederne.

ET GYLDENT ÅRTI 
FOR PENSIONS-
OPSPARINGEN

Det blev et rigtigt godt investeringsår, hvor medlemmerne kan glæde sig over afkast fra 6,4-19,0 
pct., afhængig af investeringsprofil og år til pension. På mitpfa.dk kan man se sin investerings-
profil, afkastet samt værdien af PFA KundeKapital.

PFA PENSION
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25-OG 50-ÅRS NÅLE


25 ÅR I FORENINGEN

Michael Friis-Rødel

Agner Svendsen

Flemming Kirk Jensen

Steen Kolbeck

Henrik Leegaard Hansen

Holger Fink

Eydun Simonsen

Bjarne Peter Langtved

Lars Kjeldsen

Jens Pauli Nielsen

Jørgen Ledet

Henrik Andrup Larsen

Ulrich Berggren Jensen

Henrik Bæk Carstensen

Torben Thomsen

Jesper Vorm

Claus Rosenbeck Jensen

Allan Larsen

Søren Harald Dich

Thomas Peter Bøggild

Hans Jørgen Zaar

Carsten Sigaard

Esteban C. Budrovich Romo

Thomas Erichsen Ratenburg

Peter Brusendal Sørensen

Lone Hvidkjær

Kenneth Kroer Hansen

Michael Hagen Olesen

Simun Bjarni Absalonsen

Bo Pedersen Rosenborg

Høgni Petersen

Martin Eggert Vikmann Jakobsen

Nick Trier Madsen

Andreas Green Skovgaard

Lasse Nellemose Larsen

Svend Uffe Sander-Bjerge

Jens Lehmann Sørensen

Karsten Gert Andersen

Bjørn Olaf Kay

50 ÅR I FORENINGEN

Tage Jensen

Bjartur Niclasen

Niels Bondesen

Aage Christensen

Flemming Jensen

Hans Jørgen Jensen

Finn Brix Østergaard

Søren Billesschou-Hansen

Oli Zakaris A. Martin Hammer

Kresten Gjødesen Larsen

Brent August Salskov-Iversen

Jørgen Rasmussen

Hans Kristensen

Aage Lorenzen

Leif Kronberg Christensen

Søren Bøgh

Poul Andreas Hinsch

Erling Nielsen

Steffen Justesen

Bjarne Hansen

Ole Lønberg Hansen

John Langsted Olsen

Kurt Birger Jørgensen

Torker Johansen

Frederik A. H. Chemnitz

Svend Mølgaard

Niels Ejgil Jørgensen
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