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Representantforslag 52 S (2022-2023) fra stortingsrepresentantene Geir 
Jørgensen, Mímir Kristjaánsson og Hege Bae Nyholt om å harmonisere 
permitteringsreglene mellom havbruk og annen industri  
Jeg viser til brev fra Stortingets arbeids- og sosialkomité av 02.12.22. Komiteen ber meg 
vurdere representantforslag 52 S (2022–2023): 

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer i folke-
trygdloven og gjøre endringer i dagpengeforskriften for å fjerne unntaket fra ordinære
permitteringsregler, som lov om lønnsplikt under permittering, for fiskeforedling av laks,
ørret og regnbueørret.

2. Stortinget ber regjeringen vurdere om havbruksnæringen fortsatt skal være unntatt
ordinære permitteringsregler, som lov om lønnsplikt under permittering.

Svar: 
Det gjelder særlige regler i forbindelse med permittering av ansatte i fiskeindustrien. 
Særreglene er begrunnet med at råstofftilgangen innenfor denne næringen er mindre 
forutsigbar enn i andre næringer. De viktigste særreglene som gjelder i fiskeindustrien er: 

• Etter lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) har arbeidsgivere
generelt lønnsplikt de første 15 dagene av permitteringsperioden.
Permitteringslønnsloven gjelder ikke ved permittering av ansatte i fiskeindustrien, og
dermed har arbeidsgiverne her ingen slike dager med lønnsplikt.

• Generelt er det tre ventedager før dagpengeutbetalingene til de permitterte starter. For
permittering i fiskeindustrien gjelder det ingen slike ventedager.

• For å ha rett til dagpenger er det generelt et krav at arbeidstiden må være redusert med
minst 50 prosent. For permitterte i fiskeindustrien er kravet at arbeidstiden er redusert
med minst 40 prosent.
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Side 2 
 

Fiskeindustrien har endret seg mye de siste tiårene, og det er ulikheter mellom den 
tradisjonelle fiskeindustrien og den delen av industrien som bearbeider laks og ørret. For det 
ene har bearbeidingsindustrien i økende grad mottatt sitt råstoff (fisk) fra havbruk 
(oppdrettsfisk) og mindre grad fra fiskeri (villfisk). NOU 2019: 18 Skattelegging av 
havbruksvirksomhet illustrerte den store betydningen av oppdrettsnæringen: I 2018 hadde 
oppdrettsnæringen samlet en bearbeidingsverdi på 32 mrd. kroner, mens bidraget fra villfisk 
til sammenligning var 13 mrd. kroner. For det andre har det blitt færre og større bedrifter, og 
de store bedriftene har fått større kontroll over hele næringskjeden, fra oppdrett, via slakting 
og foredling til salg, eksport og markedsføring. I sum mener jeg disse endringene har gjort 
rammebetingelsene mer stabile, forutsigbare og kontrollerbare i den delen av næringen som 
benytter oppdrettsfisk som råstoff. Den delen av næringen som baserer seg på villfanget fisk, 
står fortsatt overfor mindre forutsigbar råstofftilgang enn andre næringer.  
 
Som svar på representantenes spørsmål 1, mener jeg det er behov for å gjennomgå og 
vurdere om særreglene i permitteringsregelverket er godt tilpasset næringens behov og 
situasjon. Jeg vil derfor ta initiativ til en gjennomgang av særreglene for bruk av 
permitteringer i fiskeindustrien, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustri 
som benytter villfanget råstoff og bedrifter som baserer seg på oppdrettsfisk. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vært i kontakt med Arbeids- og velferds-
direktoratet og drøftet muligheten for å praktisere et slikt skille ved behandling av dagpenge-
saker knyttet til permitteringer. Per i dag mangler etaten tilstrekkelig informasjon og 
kunnskap til å skille mellom bedrifter i fiskeindustrien. En gjennomgang må også vurdere om 
og hvordan slik informasjon kan innhentes på en mest mulig hensiktsmessig måte.  
 
Når det gjelder representantenes spørsmål 2, vil jeg understreke at særreglene i 
permitteringsregelverket først og fremst er ment å gjelde nettopp for den delen av næringen 
som driver bearbeiding og foredling av fisk og sjømat, dvs. bedrifter som baserer driften på 
leveranser av fisk og sjømat. I dagpengeforskriften § 6-7 fremgår dette tydelig; «(…) bedrifter 
for tilvirkning av saltfisk, tørrfisk og klippfisk, frysing av fisk, produksjon av fiskehermetikk og 
annen produksjon av sjømat- og fiskevarer, og i fiskeoljeindustrien». I havbruksnæringen er 
behovet for permitteringer langt mindre enn i deler av fiskeindustrien, og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet registrerer svært få permitteringer i denne delen av næringen.  
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