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Sametingets innspill til høring av arbeidsledighetstrygd for fiske og 
fangsfolk 

 
Fiskeri- og kystdepartementet har nå på høring saken om endring av arbeidsledighetstrygd for fiskere. 
Saken var sist på høring i 2009 og da uttalte Sametinget følgende: 
 

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

 
Dagens a-trygd ordning går ut på at fiskere som helt eller delvis har inntekt i form av lott blir i dag regnet 
som selvstendige næringsdrivende skatte- og trygderettslig. For fiskere finansieres ytelsene fra folketrygden 
delvis gjennom en produktavgift, og ikke gjennom arbeidsgiveravgift slik som for andre yrkesgrupper. Selv 
om det i enkelte fiskerier har blitt mer vanlig å avlønne deler av arbeidsgodtgjørelsen i form av hyre, står 
lottsystemet og fiskernes yrkesmessige status fortsatt sterkt i næringen. Dagens a-trygd i fiske 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. Dagbeløpet 
er på 360 kr. Det blir utbetalt dagpenger for 6 dager per uke, og inntil 40 uker per år. Satsen ble sist endret 
i 2007, fra kr. 315,- per dag. 
 
Sametinget har i saken anledning vært i kontakt med Bivdi, Fjordfiskernes forening og Norges 
Kystfiskarlag. Bivdi har fremmet et forslag om at også fiskere på blad A må ha mulighet til å få 
arbeidsledighetstrygd.  Arbeidsledighetstrygd for fiskere blir i dag finansierte av bl.a innbetaling av 
produktavgiften. Alle som lever fisk – også de som er registrert på blad A – får et trekk i fangstoppgjøret 
på 2,9 % (sist justert den 13.12.2010). Slik produktavgiften og arbeidsledighetstrygden i dag fungerer så 
betaler fisker på blad A en avgift (produktavgiften) som bl.a. inngår i finansieringen av 
arbeidsledighetstrygd, uten rett til å benytte arbeidsledighetstrygdeordningen for fiskere.     
 
Forslaget som Bivdi her reiser er interessant ettersom det er mange fiskere i samiske områder som driver 
fiske i kombinasjon med annen næring, og er registrert på blad A i fiskermanntallet. Disse omfattes i dag 
ikke av ordning med ledighetstrygd for fiskere, selv om de er med på finansiere a-trygd ordningen for 
fisker gjennom produktavgiften. Som følge av Kystfiskeutvalgets innstilling er det å anta at antall personer 
som ønsker å fiske i samiske områder, vil øke. Mange av disse vil bli å finne på blad A, og dermed ikke 
være omfattet av ordningen som gir rett til trygd ved ledighet i arbeid/fiske. A- trygd er i dag en sosial 
ordning som alle i Norge bør og må ha rettighet til.  
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Sametinget anser ordningen med arbeidsledighetstrygd for fiskere og fangstmenn som en viktig og naturlig 
sosial ordning som må gjelde for alle som deltar i fiske og fangst. Av erfaring vet vi at det er mange i 
samiske områder som har tradisjon i å drive fiske i kombinasjon med andre næringer. Dette gjør at det er 
mange fiskere i disse områdene er registrert på blad A.  

 
Sametinget støtter hovedlinjene i Fiskeri- og kystdepartementets høringsforslag om endring av 
arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstmenn. Sametinget går videre inn for at arbeidsledighetstrygde-
ordningen for fiskere på blad A blir utredet og senere gjort gjeldende for fiskere som bor i områder som er 
omfattet av Sametingets ordning med søkerbaserte tilskudd til næringsvirksomhet 
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