
From: To:Fiskeridepartementet 17/01/2011 11 :08 #755 P.001/001

A-
Kirkegata 8

4611 KRISTIANSAND
Tlf: 381121804 Fax: 38021992 Mail: sor fiskarl etno

Norges Fiskarlag
Boks 1233 Sluppen
7462 TRONDHEIM

TELEFAX

TB
Ark.: 3.2.0

15.01.2011

HØRINGSNOTAT OM ENDRING AV ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD FOR FISKERE OG
FANGSTFOLK

Nevnte sak ble styrebehandlet i dag og med følgende vedtak:

"Fiskerlaget Sør er i utgangspunktet skeptisk til den endring av A-trygden for fiskere som
skisseres i høringsnotat fra Fiskeri- og kystdepartementet.  Grunnen til dette er at de som
har den svakeste økonomien,  de med lavest inntekt,  vil komme dårlig ut med en slik
ordning. Det er de svakeste som rammes.

Det er tross alt mange fiskere som har lav inntekt til tross for stor innsats både i tid og
innsats,  og kanskje spesielt i kystgruppen.  Med den skisserte endring vil disse få vesentlig
mindre dagpenger i A-trygd enn i dag, og dessuten en mindre dag pr. uke. På en uke vil
dette kunne utgjøre en reduksjon i trygden fra kr. 2160 til kr. 907.  På Skagerrakkysten kan
det forekomme lange isvintre hvor fiskeflåten blir innefrosset, og A-trygden er for mange den
eneste inntekt.  Dersom dette varer i 3 måneder vil tapet bli nærmere kr. 15.000 i forhold til
dagens ordning.  En slik endring kan derfor oppfattes som både kynisk og lite sosial.

A-trygden med lik sats for alle er en solidarisk løsning hvor alle stilles likt. Ordningen for
fiskere blir finansiert av en avgift på omsetning av vår felles fiskeressurs,  samfunnets
ressurs.  Inntekten til den enkelte fisker er mye avhengig av fartøyets driftsgrunnlag,  hvilke
fiskeri som drives og hvor store kvoter fartøyet har.  Inntekten er nødvendigvis ikke avhengig
av innsatsen. Mange med høy inntekt har kanskje mindre tid i fiske enn andre med lav
inntekt.

At enkelte tilsynelatende kan gå flere år på A-trygd uten å fiske, og andre uheldige sider
med dagens regler,  må kunne fanges opp og rettes på innenfor dagens ordning og er ikke
noe argument for en endring som skissert.

Fiskerlaget Sør vil imidlertid kunne støtte den skisserte endring i A-trygden dersom dagens
sats opprettholdes som en minstesats,  og at det utbetales trygd i 6 dager i uken slik som i
dag. Videre må antall stønadsuker være likt,  uavhengig av inntekt.  Minstesatsen må justeres
i samsvar med grunnbeløpet.  Om nødvendig så mener Fiskerlaget Sør at satsen i
produktavgiften må kunne økes for å sikre at ordningen ikke får slike uheldige utslag som
påpekt."

Meci hi

Trygve  ørnerem
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