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Forskrift  om arbeidsledighetstrygd i fiske

BEAIVI/DATO

17.11.2009

Fiskeri- og kystdepartementet har etter forslag fra Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund tatt opp
saken om revidering av ordningen med arbeidsledighetstrygd for fiskere. Forslaget innebærer at
arbeidsledighetstrygd for fiskere går over til samme beregningsgrunnlag for dagpenger som for
arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven.

Dagens ordning med arbeidsledighet for fiskere ble innført 1990 og er regulert i forskrift av 26. Januar
1990 om arbeidsledighetstrygd i fiske. Ordningen omfatter alle yrkesfiskere på Blad B, eller som fyller
betingelsene for opptak, og som har vært sysselsatt ombord i merkeregistrert fartøy på 6 meter eller mer.
Garantikassen for fiskere administrerer ordningen.

Retten til a-trygd gjelder i en rekke tilfeller der fartøy blir satt ut av drift for eksempel ved havari, forlis,
sykdom eller ved pålegg fra kontrollerende myndighet. Ordningen omfatter også fiskere som blir oppsagt,
ledige etter sykdom eller militærtjeneste og fiskere som blir ledige etter salg og kondemnering av fartøy. I
tillegg vil fiskere ha rett til dagpenger dersom det iverksettes streik eller lockout av partene innenfor
fordedlings- og produksjonssektoren på land som hindrer fiskerne i å levere fangst eller drive fiske.

Forslaget som fremmes innebærer en prinsipiell endring av dagens ordning med a-trygd for fiskere der
dagpengesats settes til 2,4 promille av dagpengegrunnlaget (jfr. Arbeidsledighetstrygd etter
folketrygdloven), istedenfor en fast sats for alle. Forslaget viderefører også ordningen med at
produktavgiften finansiere arbeidsledighetstrygd for fiskere. Forslaget må utredes nærmere slik at alle
konsekvensene av de foreslått endringene blir klarlagt.

Sametinget går inn for at dagpengeordningen ved ledighet i fiske blir revidert, slik at ordningen blir i tråd med utviklingen
som ellers skjer i samfunnet. Sametinget støtter derfor Fiskeri- og kystdepartementets forslag om å utrede den foreslåtte
ordningen om arbeidsledighet i fiske.
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