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Høringsbrev  -  Forslag om prinsipiell endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere

Vi viser til mottatt høringsbrev vedrørende prinsipiell endring av arbeidsledighetstrygd for
fiskere.

Norsk Sjømannsforbund er svært tilfreds med forslaget til endring av arbeidsledighetstrygden
for fiskere som nå er sendt ut på høring.

Fiskerne har siden ordningen med arbeidsledighetstrygd ble innført i 1990 hatt en egen
spesiell ordning med faste dagsatser i stedet for inntektsavhengig dagsats.

Vårt forbund har ved flere anledninger tatt opp denne forskjellsbehandlingen av arbeidstakere,
uten at man har lykkes i forsøk på likebehandling.

Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag nedsatte tidligere i år et utvalg som skulle
utarbeide forslag til endringer i gjeldende arbeidsledighetstrygdeordning for fiskere, samtidig
tiltrådte Garantikassen for fiskere utvalget.

Utvalget arbeidet rimelig raskt og presenterte et samordnet og omforent forslag til endring av
dagens ordning.
Formålet med endringene som ble foreslått, var å harmonisere regelverket og ytelser i
fiskernes a- trygdeordning, til det som gjelder for øvrige arbeidstakere.

Mellom partene Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag var det enighet om, at det var
av stor betydning for resultatet av endringene, at næringen selv skulle finansiere de økte
utgifter endringene ville medføre.
Noe man mener er ivaretatt gjennom ikke å endre bestemmelsene om at fiskernes a-
trygdeordning som skal finansieres gjennom en eventuell økning av produktavgiften.

Dette medfører at endringene som foreslås i organisasjonenes forslag, ikke fører til utgifter for
staten.
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Norsk Sjømannsforbund er tilfreds med departementets raske behandling, av denne for
fiskerne en så viktige sak.
I likhet med departementet ser Norsk Sjømannsforbund, at en samlet behandling av våre
forslag ville ha medført, at endringene ikke kunne ha trådt i kraft etter forutsetningene.
Vi sier oss tilfreds med at departementet har valgt å dele behandlingen av forslagene i to
seksjoner, slik at en likestilling i forhold til beregningsgrunnlaget for a-trygd i følge denne
høringen behandles først, og kan gjøres gjeldende fra 01.01 2010.

Norsk Sjømannsforbund støtter departementets forslag til videre prosess i arbeide med å
harmonisere fiskernes a-trygdordning med regelverket som gjelder for andre arbeidstakere.

Med vennlig hilsen
Norsk Sjømannsforbund
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