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Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt av 
fylkestinget i Nordland 05.12.2019: 
 

Samfunnskontrakt for havbruksnæringen   
 
Fylkestinget i Nordland har merket seg «NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet» som 
overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 4. november. Fylkestinget i Nordland mener 
det er viktig å jobbe videre med å styrke samfunnskontrakten og båndene mellom lokalsamfunn og 
næring. 
 
Fylkestinget i Nordland mener det er prinsipielt viktig at de som driver næring på fellesskapets 
ressurser også skal være forpliktet til å legge igjen verdier i lokalsamfunnet. Samfunnskontrakten 
må tilsi at de som høster av våre felles naturressurser, det seg være kraft, mineraler, fisk eller 
arealer til havbruket gir noe tilbake til lokalsamfunnene og de kommunene som legger til rette for 
det. Dette er også avgjørende for å sikre næringer som høster av naturressurser lokal legitimitet og 
tilslutning.  
 
Fylkestinget er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for 
havbruksnæringen skal få faste og forutsigbare inntekter når det stilles arealer til disposisjon, også 
når det ikke er vekst. Det bør bygges videre på havbruksfondet, i kombinasjon med en moderat 
produksjonsavgift, og hvor hoveddelen går til vertskommunene. Dette bør derfor utredes videre 
med sikte på å bidra til å styrke samfunnskontrakten mellom en viktig distriktsnæring og 
lokalsamfunnene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Knut Petter Torgersen 
fungerende fylkesordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 
Nærings- og 
fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 
Kopi til:    
Anna-Karina Brandal    
Bent-Joacim Bentzen   SELVÆR 

Dagfinn-Henrik Olsen 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2018-2021 
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Kopi til:    

Ebbesen Margunn 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Eirik Sivertsen 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Hanne Dyveke Søttar 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Hild-Marit Olsen    
Ingelin Noresjø    

Jonny Finstad 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Kari Anne Bøkestad Andreassen Forvikveien 102 8976 VEVELSTAD 
Kirsti Saxi    

Mona Fagerås 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Sandra Tønne    

Siv Mossleth 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Svein Eggesvik    
Tomas Norvoll    

Willfred Nordlund 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 

  

Åsunn Lyngedal 
Stortingsrepresentant for 
Nordland 2017-2021 
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