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Tilskudd til sikkerhetskurs for fiskere
 

Fiskeri- og kystdepartementet gir økonomisk støtte til fiskere som tar sikkerhetskurs for 

fiskere. Fra 1.juli er ordningen endret. Tilskuddet til ambulerende opplæringsfartøy 

faller bort. I stedet blir det gitt  delvis støtte til de som tar kurs på sikkerhetssentrene.  

 

Hva er nytt?  Fram til nå har Fiskeri- og kystdepartementet gitt tilskudd til driften av 

ambulerende sikkerhetsopplæring på opplæringsfartøy, som har gitt en redusert 

egenandel for fiskere som har tatt sikkerhetskurs på opplæringsfartøyet. Fra 1. juli vil 

det gis et fast tilskudd til alle fiskere uansett hvor kurset tas. Kravet er at 

sikkerhetssenteret må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. 

 

Fremgangsmåten er enkel:  

 fiskeren velger et sikkerhetssenter etter eget ønske 

 melder seg på sikkerhetskurs 

 betaler en egenandel til sikkerhetssenteret 

 

Hvor mye egenandelen blir avhenger av hva kurset opprinnelig koster på det 

sikkerhetssentret som velges. Sikkerhetssenteret vil få refundert en fast andel av 

kurskostnadene fra staten når fiskeren har gjennomført og bestått kurset.  Hvis fiskeren 

er  22 år eller yngre blir støtten høyere, og egenandelen tilsvarende lavere.  

 

Det er noen krav som må oppfylles for å få støtte. For å få støtte må den som tar kurset 

være fisker, dvs. stå i fiskermanntallet blad A og B eller oppfylle kravene for å stå der.  

Støtte til grunnkurs vil i tillegg gis til personer som har fått jobb på fiskefartøy eller som 

aktivt søker om å få jobb på fiskefartøy. Elever som tar fiske og fangst kan også få støtte 

dersom opplæring ikke skal dekkes av skoleeier. Se mer om kriteriene i teksten som 

følger. 

 

For å få midlene utbetalt må sikkerhetssenteret ta kontakt med økonomiseksjonen hos 

Fiskeridirektoratet.  

 

Reisestøtte 
Det gjennomføres en prøveordning  med reisestøtte. Selv om fiskere får tilskudd til 

kurs uansett hvor kurset tas, vil reisestøtte beregnes basert på at kurset tas på det 

sikkerhetssenteret som ligger nærmest der fiskeren bor. For å få reisestøtte må 
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reisetiden til senteret være mer enn 1 ½ time en vei med bil, båt eller buss. Det 

beregnes en egenandel før det utbetales støtte. Det gis ikke støtte til overnatting.  

 

Reisestøtte gis direkte til fiskeren. For å få støtte må fiskeren selv kontakte 

økonomiavdelingen hos Fiskeridirektoratet. Dette må gjøres innen 3 måneder etter 

kurset er gjennomført og bestått. Se mer om kriteriene i teksten som følger. 

 
 
 

Kriterier for å få tilskudd til kurs og reise 

 

Det er krav om at alle fiskere på fartøy som driver ervervsmessig fiske eller fangst 

skal ha gjennomgått grunnleggende sikkerhetsopplæring. Fra 1. juli 2013 ble ny 

fagplan for sikkerhetsopplæring for fiskere iverksatt. Fiskeri- og kystdepartementet 

har besluttet at tilskuddsmidlene til sikkerhetsopplæring for fiskere over 

departementets budsjett fra 1. juli 2013 skal benyttes til: 

1. En generell støtte til gjennomføring av sikkerhetsopplæring for fiskere på 

godkjente sikkerhetssentre. 

2. En begrenset reisestøtte der kriteriene for dette er oppfylt.   

 

Målgruppen for støtte til gjennomføring av sikkerhetskurs 

Fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett fartøystørrelse, unntatt 

fiske i ferskvann. Det gis ikke støtte til maskin- og dekksoffiserer på fiskefartøy med sertifikat i 

henhold til STCW- konvensjonen og som skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser for 

opprettholdelse av gyldig sertifikat. 

 

Kriterier for å få støtte 

 Kurssenteret må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å avholde sikkerhetskurs for 

fiskere 

 Kurset må følge den til enhver tid gjeldende fagplan vedtatt av Sjøfartsdirektoratet 

 Kurset må være bestått 

 

For grunnkurs skal støtteberettige tilfredsstille minst et av følgende kriterier:  

 Fisker som er registrert i fiskermanntallet (blad A og B) 

 Oppfylle kravene til å stå i fiskermanntallet (blad A og B) 

 Elev som tar faget ”fiske og fangst” eller tilsvarende på videregående skole og som ikke 

har rett på å få dette dekket av skoleeier 

 Person som har fått arbeid på fiskefartøy (må dokumenteres) 

 være aktiv arbeidssøkende om arbeid på fiskefartøy  

(må dokumenteres/sannsynliggjøres) 

 

For repetisjonskurs 

 Fisker som er registrert i fiskermanntallet (blad A og B) 

 Oppfylle kravene til å stå i fiskermanntallet (blad A og B) 
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Det gis ikke støtte til nytt grunnkurs for personer som tidligere har tatt grunnkurs. Det vil si at 

der grunnkurs er utløpt på grunn av ikke gjennomført repetisjonskurs, vil det ikke bli utbetalt 

ny støtte til grunnkurs.  

 

Fiskeren kan selv velge å ta kurset på et hvilket som helst godkjent sikkerhetssenter – 

tilskuddet følger fiskeren og ikke kursstedet. 

 

 

Tilskudd i budsjettåret 2013 

Tilskuddet kan ikke overstige kursets fullpris. Det tar forbehold om at tilskuddet kan reduseres 

dersom antall kursdeltakere blir høyere enn beregnet og disponible tilskuddsmidler ikke 

strekker til.  

 

Tilskudd til kurs 

Grunnkurs:    Hvert kurs gis tilskudd med inntil  10 300,- kroner 

Grunnkurs (under 22 år): Hvert kurs gis tilskudd med inntil  13 000,- kroner 

Rep-kurs:    Hvert kurs gis tilskudd med inntil    2 500,- kroner 

 

Utbetaling  

Midlene utbetales av Fiskeridirektoratet v/økonomiseksjonen. Tilskuddet utbetales ikke 

direkte til fiskeren. Kurssenteret får utgiftene refundert ut fra antall fiskere som har 

gjennomført og bestått kurset. Det kan etter avtale utbetales en a-konto beløp mot innsending 

av påmeldingsliste. For  mye utbetalt (som følge av at fiskeren ikke møter eller består kurset 

eller oppfyller kriteriene for mottak av tilskudd) blir avregnet mot neste utbetaling til det 

aktuelle senteret.  

 

En forutsetning for utbetaling er at kursdeltakeren oppfyller kriteriene for mottak av tilskudd. 

 

Fiskeridirektoratet skal følge opp og kontrollere at kriteriene for tildeling er oppfylt. 

 

Tilskudd til reise 

Det kan etter følgende kriterier tildeles reisestøtte: 

 personer som har over 1 ½ timer reisetid (én vei med bil/buss/båt) 

 reisetiden beregnes fra bostedsadresse og til nærmeste sikkerhetssenter. 

 

Med bostedsadresse menes adressen som personen er registrert med i Folkeregisteret. 

 

Det er en forutsetning for reisestøtte at kurset er bestått og at utgiftene gjelder reise til 

nærmeste kurssted. Det beregnes en egenandel på 1 500 kroner. Utover dette dekker staten 

inntil 4000 kroner. Fiskeren får tildelt reisestøtte etter regning som sendes Fiskeridirektoratet. 

Det er kun faktiske reisekostnader som dekkes, ikke kosttillegg mv. Kravet må fremsettes 

innen 3 måneder etter gjennomført og bestått kurs. Ved reise med fly legges billigste alternativ 

til grunn. Det gis ikke støtte til overnatting (hotell mv). 
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Utbetaling 

Midlene utbetales av Fiskeridirektoratet v/økonomiseksjonen.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet kan kreve tilbakebetalt midler som er 

utbetalt på feilaktig grunnlag.  

 
Kontaktperson i Fiskeridirektoratet: Hans Solen, tlf. 971 35 724 

Kontaktperson i Fiskeri- og kystdepartementet: Randi Marie Lokøy Holtungen, tlf. 222 46 416 

 
Tromsø maritime skole vil være behjelpelig med informasjon om når og hvor det avholdes 

sikkerhetskurs for fiskere. 

 

Spørsmål om fagplan og godkjenning av sikkerhetssenter rettes til Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. 

Spørsmål om dispensasjonsmuligheter rettes inntil videre til Tromsø maritime skole 

Ny fagplan: se Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. 

For mer informasjon om sikkerhetsopplæring: se Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

 

http://www.sjofartsdir.no/Global/Sjofolk/Utdanning/Reviderte%20emneplaner%20STCW%202010/Emneplan%20grunneleggende%20sikkerhetsoppl%C3%A6ring%20for%20fiskere.pdf
http://www.sjofartsdir.no/sjofolk/utdanning/reviderte-emneplaner-stcw-2010/

