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Høringsinnspillfra Hadsel kommune

Hadsel kommune tar utgangspunkt i at dette gjelder evigvarende ressurser som eies av
fellesskapet i Norge. Sjømatnæringen er svært viktig for sysselsetting langs kysten og
verdiskapningen nasjonalt. Mange lokalsamfunn langs kysten er tuftet på fiskeriene.
Samfunnets forventninger til fiskeri- og sjømatnæringen er svært høye, og det må
tilrettelegges for å imøtekomme disse forventningene. Torskekvotene er over dobbelt
så store i dag som i år 2000. økningen i kvoter har i liten grad kommet de anlegg som
er omhandlet av «pliktsystemet» til gode. Hadsel kommune mener at dette må komme
kystsamfunnene til gode.
Hadsel kommune og staten har investert langt over 100 millioner kroner i
havneutbygging på Melbu for å sikre Norway Seafood AS og tilhørende trålerflåte gode
forhold og betingelser. Vi blir nå igjen utfordret på hvordan de 4
industritrålertillatelsene som er hjemmehørende i Hadsel skal forvaltes. Vi mener at
forvaltningen må skje på en måte som kommer lokalsamfunnet Melbu og Hadsel
kommune til gode, da det var på den bakgrunn tillatelsene ble gitt. Eier av flåten må
leve opp til samfunnsforpliktelsene som fulgte med.
Vi forutsetter at Stortinget ønsker at disse spesielle trål-tillatelsene skal følge den
opprinnelige intensjonen de ble gitt under, nemlig å gi trygge arbeidsplasser på land.
Dermed må forpliktelsene som i sin tid ble gitt følges.

De opprinnelige forutsetningene/konsesjonsvilkårene var:
*Råstoffet fra trålerne skulle landes på Melbu i samsvar med de vilkår og
forutsetningene som lå til grunn.
*Ingen ombordproduksjon, all tilvirkning på landsiden.
*Ved brudd på disse vilkårene skulle tillatelsene bli trukket tilbake.
*Ved nedbygging av industrivirksomheten på land ville ervervstillatelsen og tråler-
konsesjonene kunne bli trukket tilbake.
*Trålerne skulle ikke kunne skilles (selskapsmessig) fra industrivirksomheten på Melbu.

Vi vet at i dag er mange av forpliktelsene og forutsetningene vannet ut. Hadsel
kommune og Melbusamfunnet har mistet flere hundre arbeidsplasser. Lokalsamfunnet
står igjen som taper.
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Det er viktig at samfunnskontrakten som de nevnte trålertillatelsene ble gitt på ikke blir
utvannet eller forsvinner, men at vi klarer å få aktivitet og ringvirkninger av nevnte
konsesjoner.
Landanleggene må vise til aktivitet og det må være klare selskapsmessige forbindelser
mellom trålerne og landanleggene. Det skal ikke være mulig å organisere seg vekk fra
forpliktelsene.
Staten må sørge for at «pliktene» etterleves, slik at det råstoffet storsamfunnet har
stillet til rådighet, gir arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt.

Vi ønsker:
Treffsikre forpliktelser som etterleves.

**) Tilbudsplikten må omgjøres til reell leveringsplikt, slik intensjonen var
**) Leveringsplikten må ligge fast, men konsernsamarbeid om råstofftype

for å bedre produksjonen tillates. Det forutsettes råstoffordeling i hht.
forpliktelsene.
**) Definere aktivitetsplikten. (Antall ansatte , permitteringer mv )
**) Pliktsystemet skal tjene samfunnet , ikke enkeltaktører eller eiers

lønnsomhet alene.

Hadsel kommune ber om at følgende stimuleringstiltak vurderes:
Stimuleringstiltak for å vri leveransene over fra fryst til ferskt råstoff.
Vurdere å gi industritrålerne utvidet fangstfelt ved fiske og levering av ferskt
råstoff
Stille til disposisjon forskningsmidler til utredning av et moderne, hurtiggående
«ferskfisktrålerkonsept». (Benyttes som føringsfartøy i deler av fangståret)
Stille til disposisjon forskningsmidler til ytterligere utredning og forskning på
«levendefangstkonsept, inkludert levendelagring.
Levendelagring; regelverket for avklimatisering med mer må tilpasses og
evalueres slik at det er gjennomførbart, men samtidig tar nødvendig hensyn til
dyrevelferd, miljømessig - og sikkerhetsmessige faktorer.
Økt markedsinnsats
Videreføre ferskfiskbonus / Levendefangstbonus. Må være mulig å tilpasse
naturgitte lokale forhold som vær, sesong m.v.
Vurdere endringer i kvoteåret for å sikre helårlig leveranser og arbeidsplasser

Spesifikt for aktivitetsplikten mener Hadsel kommune at
- Det må settes klare grenser for når aktivitetsplikten brytes.

Dette kan gjøres ved :
Det settes grenser for delvis/helt permitteringer
Spesifikt regelverk for delvis permittering- deler av arbeidsstokken
krav om f.eks annen virksomhet v/permitteringer (kursing- videreutdanning

mv)

- Hvis aktivitetsplikten brytes må det være klare reaksjonsformer som er
utvetydige.

Med vennlig hilsen

Siv Dagnyik
ordfører
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