
  

 

    

  

 

 

Tilskudd til sikkerhetskurs for fiskere i 2015
 

Nærings- og fiskeridepartementet gir tilskudd til fiskere som tar grunnleggende 

sikkerhetskurs for fiskere. Midlene tildeles etter bestemte kriterier. 

 

Fremgangsmåten er enkel – fiskeren:  

 velger etter eget ønske et sikkerhetssenter som er godkjent for å gi 

sikkerhetskurs for fiskere  

 melder seg på sikkerhetskurs 

 betaler egenandel til sikkerhetssenteret 

 

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

sikkerhetssentret som velges. Sikkerhetssenteret vil få refundert et tilskudd fra staten 

hvis fiskeren ellers oppfyller tildelingskriteriene og har gjennomført og bestått kurset.  

Tilskuddet fra staten + eventuell egenandel (fra kursdeltakeren) kan til sammen ikke 

overstige kursets totalpris (må dokumenteres av sikkerhetssenteret). 

 

Det er noen krav som må oppfylles for å få tilskudd: Den som tar kurset må være fisker 

på et norsk fiskerfartøy dvs. stå i fiskermanntallet blad A og B eller oppfylle kravene for 

å stå der. Hvis fiskeren ikke står i fiskermanntallet, må det dokumenteres at 

kursdeltakeren enten har fått jobb som fisker eller aktivt søker om å få jobb som fisker 

på et norsk fiskefartøy. Se mer om kriteriene i teksten som følger og i Regelverk for 

tilskudd til sikkerhetskurs for fiskere. 

 

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

Fiskeridirektoratet.  
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Kriterier for å få tilskudd til kurs 

 

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

minimum skal ha gjennomgått grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. 

Nærings- og fiskeridepartementet har i 2015 besluttet å videreføre tilskudd til fiskere 

på norske fartøy som tar sikkerhetskurs for fiskere. Det gis ikke tilskudd til andre 

typer kurs.  

 

Målgruppen for tilskudd til gjennomføring av sikkerhetskurs 

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

fiske i ferskvann. Det gis ikke tilskudd 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 tilskudd 

 

Krav til kurssenteret 

 Kurssenteret må før oppstart av kurset være godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å avholde 

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 

 Kurset må være tilrettelagt for fiskere og følge den til enhver tid gjeldende fag-/emneplan 

for Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere vedtatt av Sjøfartsdirektoratet (må 

dokumenteres av sikkerhetssenteret) 

 

Krav til kursdeltakeren  

 Kursdeltakeren må være bosatt i Norge og fisker på norsk fiskefartøy dvs 

o være registrert i Fiskeridirektoratets Manntallregister (blad A og B)eller 

o oppfylle kravene til å stå i Fiskeridirektoratets Manntallregister (blad A og B) eller 

o ha fått arbeid som fisker på norsk fiskefartøy (må dokumenteres)eller 

o søker aktivt om arbeid som fisker på norske fiskefartøy (må dokumenteres) 

 Kursdeltakeren må bestå kurset 

 

Det gis ikke tilskudd til nytt grunnkurs for personer som tidligere har tatt grunnkurs. Det vil si 

at der hvor grunnkursets gyldighet er utløpt på grunn av ikke gjennomført repetisjonskurs, vil 

det ikke bli utbetalt nytt tilskudd til grunnkurs.  

 

Fiskeren kan selv velge å ta Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere på et hvilket som helst 

sikkerhetssenter så lenge senteret før oppstart av kurset er godkjent for å gi Grunnleggende 

sikkerhetskurs for fiskere – tilskuddet følger fiskeren og ikke kursstedet. 

 

Tilskudd i budsjettåret 2015 

Tilskuddet til kurset skal komme fiskeren til gode. Sikkerhetssenteret må dokumentere at 

tilskuddet fra staten + eventuell egenadel (betalt av fiskeren) i sum ikke overstiger kursets 

totalpris. Det tas forbehold om at tilskudd per kursdeltaker kan reduseres dersom antall 

kursdeltakere blir høyere enn beregnet og disponible tilskuddsmidler ikke strekker til.  
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Tilskuddsbeløp (grunnkurs) 

 Hver kursdeltaker som oppfyller kriteriene gis tilskudd med inntil 10 300,- kroner. 

  

For fiskere t.o.m. 22 år på kurstidspunktet 

 Hver kursdeltaker som er 22 år eller yngre på kurstidspunktet og som ellers oppfyller 

kriteriene gis tilskudd med inntil 13 000,- kroner. 

 

For fiskere som er 22 år eller yngre må alltid fødselsdato oppgis. 

 

Utbetaling  

Midlene dekkes over kapittel 919 post 72 Tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere og utbetales av 

Fiskeridirektoratet v/økonomiseksjonen. Tilskuddet utbetales ikke direkte til fiskeren. 

Kurssenteret får tilskuddet refundert ut fra antall fiskere som har gjennomført og bestått kurset. 

En forutsetning for utbetaling er at den enkelte kursdeltaker oppfyller kriteriene for mottak av 

tilskudd. 

 

Det kan etter avtale utbetales et a-konto beløp mot innsending av påmeldingsliste. For mye 

utbetalt (som følge av at fiskeren ikke møtte opp eller ikke bestod kurset eller ikke oppfylte 

kriteriene for mottak av tilskudd) blir avregnet mot neste utbetaling til det aktuelle senteret. 

Nærings- og fiskeridepartementet ved Fiskeridirektoratet kan kreve tilbakebetalt midler som er 

utbetalt på feilaktig grunnlag.  

 

Fiskeridirektoratet følger opp og kontrollere at kriteriene for tildeling er oppfylt. 

 

Det forutsettes at kriteriene i Regelverk for tilskudd til sikkerhetskurs for fiskere etterkommes. 

 

Tilskuddsposten er ikke overførbar dvs. at midlene må være utbetalt i 2015. Fiskeridirektoratet 

ved Økonomiseksjonen gir informasjon om aktuelle frister.   

Sikkerhetssenteret må sende anmodning om utbetaling av tilskudd innen 2 måneder etter at 

kurset er avsluttet, men ikke senere enn at det er mulig å utbetale midlene i 2015. 

 

Kontaktperson i Fiskeridirektoratet:  

Odd-Jørgen Josephsen (direktetlf. 970 68593, evt. sentralbord 03415). 

 

Kontaktperson i Nærings- og fiskeridepartementet:  

Randi Marie Lokøy Holtungen, tlf. 91912742 

 

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 eller 

Yrkesfisker.no 

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/
http://www.sjofartsdir.no/Yrkesfisker/sikkerhetsopplaring-for-fiskere/
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