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Permitteringsregelverk for fiskeindustrien – Covid19 

Sjømat Norge viser til Deres brev datert 16. april (ref. 20/1094-2), som svar på vår tidligere 

henvendelse på e-post datert 17. mars. 

I brevet konkluderes det med at ansatte i fiskeindustrien ikke omfattes av de nye stønadsreglene 

om lønnskompensasjon fra folketrygden i 18 dager, med den begrunnelse at fiskeindustrien er 

unntatt fra permitteringslønnsloven. 

Vi finner det urimelig at ansatte i fiskeindustrien ikke skal gå inn under de samme stønadsreglene 

som øvrige næringsliv, når årsaken til permittering er koronarelatert. Dette er en helt særegen 

situasjon som må kunne sees adskilt fra de ordinære permitteringssituasjonene.  

Når det offentlige først har gått inn for å lette konsekvensen av koronasituasjonen, ikke bare for 

bedriftene, men også for de ansatte, finner vi det urimelig at ikke ansatte i fiskeindustrien 

omfattes av dette. Permitterte i andre bransjer er nå sikret en ytelse på nivå med full lønn (inntil 

6G) i 18 dager etter utløpet av arbeidsgiverperioden som er redusert til 2 dager. Permitterte i 

fiskeindustrien får ikke en tilsvarende lønnskompensasjon, og opplever en urimelig avkorting sett 

opp mot arbeidstakere i andre sektorer. 

Etter det vi erfarer så har flere av fiskeindustribedriftene som har vært nødt til å permittere vært i 

kontakt med NAV, og fått opplyst at stønaden på 18 dager også gis til fiskeindustrien. Dette har 

blitt gjort i forkant av permitteringene, og det er kommunisert til arbeidstakerne at dette er 

gjeldende vilkår. En bedrift har til og med forskuttert lønn i henhold til dette. Det er svært uheldig 

at departementet ser ut til å ha en annen oppfatning av saken, og det skaper allerede betydelig 

støy og kraftige reaksjoner. 

Vi vil også minne om at fiskeindustrien rammes, i likhet med andre næringer, rammes hardt av 

koronapandemien, med fallende etterspørsel, bortfall av viktige markedssegmenter og 

utfordringer med å opprettholde aktivitetsnivået i virksomhetene. Vi finner det svært vanskelig å 

forstå at tilgangen på full lønnskompensasjon ser ut til å hvile på en formalitet i 

permitteringslønnsloven, og vi er tvilende til om dette er i tråd med intensjonene i Stortingets 

vedtak om å lage en midlertidig ordning som sikrer permitterte en ytelse på nivå med full lønn 

(inntil 6G) i 18 dager etter utløpet av arbeidsgiverperioden. 
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Mot denne bakgrunn ber vi om at Arbeids- og sosialdepartementet revurderer sitt standpunkt i 

saken, og tar nødvendige steg for å sikre at også permitterte i fiskeindustrien sikres en ytelse på 

nivå med full lønn i 18 dager. 

Med hilsen 

 

Sjømat Norge 

 

Geir Ove Ystmark 

administrerende direktør 
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