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AD HØRING OM ENDRING AV ARBEIDSLEDIGHETSTRYGDEN FOR FISKERE OG 

FANGSTFOLK 

 

Det vises til departementets høringsbrev av 10 november 2010 i anledning forslag til endringer av 

arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk. 

 

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund avgir en felles 

uttalelse. 

 

Som departementet innleder med, kom forslaget om endringer i A-trygsordingen for fiskere og fangstfolk  

etter initiativ fra Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag, som i 2009 nedsatte et hurtigarbeidende utvalg 

for å se nærmere på dagpengeordningen for fiskere. Utvalgets arbeid resulterte i konkrete endringsforslag for 

 a –trygde ordningen med sikte på å tlpasse fiskernes rett til arbeidsledighetstrygd til samfunnets generelle 

regler for A-trygd ellers. 

 
       Vi vil spesielt nevne følgende viktige endringer: 

 

 Innføring av minsteinntekt for å kunne søke om dagpenger. 

 Endring fra fast kronebeløp pr dag til ytelse på 2,4 promille av dagpengegrunnlaget 

      pr dag. 

 Bare inntekt av fiske skal inngå i dagpengegrunnlaget 

 Dagpengegrunnlag over 2G gir rett til 104 ukers stønad. Inntakr mellom 1,5 og 2G gir rett til 52 ukers 

stønad. 

 Reduksjon i antall dager dagpenger kan innvilges fra 6 til 5 dager i uken. 

 

Forbundene er svært tilfreds med at departementet deler det syn, at gjeldende forskrift om A-trygd for fiskere er 

moden for en større strukturell endring. Ordningen med A-trygd for fiskere for fiskere bør være forbeholdt 

heltidsfiskere, noe som også gjenspeiles i innføring av et minsteinntektskrav for å motta denne ytelse. Våre forbund 

finner det rimelig at departementet foreslår at dagpengegrunnlaget og inntekt som skal inngå i krav til minsteinntekt 

begrenses til å omfatte inntekt fra fiske og fangst.  

Når man tar hensyn til det faktum at næringen selv finansierer sin A-trygd ordning gjennom produktavgiften, og at 

formålet med ordningen er å kompensere for bortfall av inntekt i fiske, finner vi det rimelig at bare inntekt av fiske 

og fangst skal danne grunnlag for beregningen av dagpenger. 
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Forbundene konstaterer at utredningen av de økonomiske  konsekvenser av en modernisering av A-trygdordningen 

for fiskere ikke medfører vesentlig større utgifter for ordningen. Vi mener at utredningen av de økonomiske 

konsekvenser viser, at Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag langt på vei har fått rett i, at en normalisering 

av fiskernes A-trygdordning ikke ville medføre større økonomiske belastninger. Man har med minimal økning i 

produktavgiften klart å etablere et sikkerhetsnett for heltidsfiskere, som er sammenliknbar med det sikkerhetsnett 

andre arbeidstakere tar som en selvfølge. 

 

Under arbeidet med forslag til A-trygdordning for fiskere er det notert at det fra enkelte har vært hevdet at denne 

forbedring av ordningen vil kunne ”invitere” til misbruk i form av samarbeid mellom båteier og fisker om 

”midlertidige oppsigelse”.  

Vi deler ikke denne bekymring. Et viktig element i moderiseringsforslaget var at regelverket om A-trygd for fiskere  

skulle tilpasses A-trygdordningen i arbeidslivet ellers. 

 

Forbundene  forutsetter: 

 

 at fisker skal være reelt oppsagt fra sin arbeidsplass 

 at fisker som er oppsagt og innvilget A-trygd skal være disponibel for arbeidslivet 

 at fisker som ikke tar tilvist arbeid mister sin rett til dagpenger 

 misbruk eller forsøk på misbruk medfører utestengelse fra ordningen 

 

Det medfører også at vi ikke støtter Fiskebåtredernes Forbund sitt syn om at det legges opp til en evaluering 

i 2012. Skulle det vise seg siden at ordning mot formodning skulle avstedkomme betydelig misbruk, må det være 

opp til politisk ledelse å vurdere justeringer, eventuelt etter krav fra næringen. Å legge opp til evaluering bringer 

inn tanker om midlertidighet, noe vi er i mot. 

 

Vi støtter også departementets vurderinger i forhold til mulighet for uttak av alderspensjon fra folketrygden og at 

dagpengeordningen for fiskere og fangstfolk harmonerer med den alminnelige dagpengeordning. Det skal derfor 

ikke gjøres fratrekk i dagpenger ved mottak av alderspensjon. 

 

Forslaget om en overgangsordning mellom gammel og ny A-trygd støttes. 

 

Forbundene er svært tilfreds med at det nå foretas en moderisering av A trygden for fiskere og fangstfolk. Vi har 

ingen merknader forøvrig til teksten slik den fremkommer i forslaget fra departementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat 
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