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SAK 7 

 
 
FINANSKRISEN OG NORSK FISKERINÆRING 
 
Styret foreslår at Representantskapet gjør følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar innledningen ved adm. direktør Finn Bergesen jr i 
Næringslivets Hovedorganisasjon til orientering. 
 

1. Representantskapet konstaterer at den internasjonale finanskrisen har 
forårsaket store vansker i eksportmarkedet for deler av norsk 
fiskerinæring, med betydelige avtaksproblemer og inntektsbortfall til 
følge for fiskerne. 

 
2. Pelagisk sektor er så langt ikke rammet av alvorlige problemer med 

utspring i finanskrisen. Med fortsatt betydelig usikkerhet om krisens 
videre forløp og den påfølgende økonomiske vekst, er det imidlertid en 
helt åpen sak om ikke også pelagisk sektor vil støte på problemer i en 
senere fase. 

 
3. Representantskapet vil uttrykke anerkjennelse for den forståelse for 

næringens situasjon og den resolutte handling som er blitt utvist i 
forbindelse med finanskrisen fra det politiske miljø i alminnelighet og 
regjeringen i særdeleshet. Det internasjonale handelsregime som 
Norge er en del av legger sterke begrensninger for den enkelte nasjons 
handlefrihet i forhold til de tiltak man ellers kunne ønske iverksatt for å 
redusere virkningene av finanskrisen. Det er på denne bakgrunn 
prisverdig at det overfor fiskerinæringen tidlig ble tilbudt en statlig 
garantiordning hvor pelagisk sektor ble tilgodesett med kr 250 mill. 

 
4. Da det stadig er betydelig risiko for at finanskrisens konsekvenser vil 

komme til å ramme også pelagisk sektor, legger representantskapet til 
grunn at pelagisk sektor opprettholder garantibevilgningen på kr 250 
mill. 

 
5. Representantskapet konstaterer at den statlige garantiordningen har en 

form som skaper garantimessig konflikt med kredittforsikring. Dette har 
den følge at kredittforsikringsselskaper ikke godkjenner at en fordring er 
dekket av statlig garanti sammen med kredittforsikring. Samtidig er det 
et krav knyttet til den statlige garantien at denne kun kan gis i 
tilknytning til annen sikkerhet. Kredittforsikring baseres på sin side på 
klare standarder for risikovurdering og reassuranse. 
Representantskapet anmoder på denne bakgrunn om at formen på den 
statlige garantiordningen blir endret til selvskyldnergaranti med prioritet 
bak kredittforsikring. 


