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Høringsnotat om endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk

Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) av 10. november 2010 om
ovennevnte.

Dagens ordning med arbeidsledighetstrygd for fiskere ble innført i 1990 og omfatter
hovedsaklig alle yrkesfiskere på blad B i fiskermanntallet (fiske som hovedinntekt).
Rett til a-trygd gjelder i en rekke tilfeller der fartøy blir satt ut av drift, herunder ved
havari, forlis, sykdom eller ved pålegg fra kontrollerende myndigheter. Dagbeløpet er
pt. på 360 kroner. Det blir utbetalt a-trygd for 6 dager per uke, og inntil 40 uker per år.
FKD foreslår en prinsipiell endring av dagens ordning ved at dagpengesatsen settes til
2,4 promille av dagpengegrunnlaget, jf arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven.
FKD foreslår at dagpengegrunnlaget i den nye ordningen baseres på tidligere inntekt
fra fiske og fangst, og at full stønadsperiode begrenses til 104 uker.

Det legges opp til en videreføring av fiskernes yrkesmessige status, herunder at
ordningen med produktavgift på førstehåndsomsetningen av fisk fortsatt skal finansiere
a-trygden for fiskere. FKD anslår med utgangspunkt i tall fra 2008, at en inntektsbasert
ordning vil medføre økte utgifter på 13,2 mill. kroner. Dette utgjør 0,1 prosentpoeng
økning i produktavgiften. Forslag om en overgangsordning ut 2011 der fisker kan velge
mellom dagpenger etter gammel ordning og ny ordning tilsvarer 3 mill. kroner i økte
utgifter til ordningen og en ytterligere økning på 0,05 prosentpoeng i produktavgiften i
2011. Dersom forslaget blir vedtatt, legger FKD opp til å fremme forslag om
budsjettmessige endringer i forbindelse med samleproposisjonen som fremmes i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011.
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Finansdepartementet har ingen merknader til forslaget.
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