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Vedlegg:
1 Høringssvar på havbruksfondet fra NFKK
2 Høring
3 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet
4 Høringssvar på havbruksfondet fra NFKK
Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 04.02.2016
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommune slutter seg til høringsuttalelse som Nettverket for kyst- og fjordkommuner og
Sjømat Norge har laget, datert 06.01.2016.
Enstemmig.
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Bakgrunn for saken
I Meld. St. 16 (2014-2015) "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett" (heretter "havbruksmeldingen") presenterer regjeringen et nytt system for
justering av kapasiteten i oppdrettsnæringen basert på miljøindikatorer, handlingsregler og en
inndeling av kysten i produksjonsområder. Næringskomiteen har i sin innstilling til meldingen
gått inn for at 80 prosent av vederlaget for tildeling av ny kapasitet skal tilfalle kommunal
sektor, mens statens andel skal være 20 prosent. Videre er regjeringen bedt om å opprette et
havbruksfond som skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av vederlaget på
alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet.
Saksopplysninger
Departementet avholdt et innspillsmøte 16. oktober hvor Nettverk for fjord- og
kystkommuner (NFKK), Sjømat Norge og Norsk industri deltok. Norske sjømatbedrifters
landsforening (NSL) og Kommunenes Sentralforbund var også invitert. Departementet åpnet
samtidig for skriftlige innspill via hjemmesiden, hvor det ble mottatt innspill fra NFKK,
Sjømat Norge, NSL, Steigen kommune og Troms fylkeskommune.
Høringsinstansenes innspill må være departementet i hende senest 18. februar 2016.
Vurdering
Det er organisasjonene Sjømat Norge og Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) som har
utarbeidet en felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet i saken. Departementet
etablerer en fast ordning for å fordele vederlaget som skal betales for ny kapasitet som tildeles
havbruksselskapene. Pengene skal slik øke inntektsgrunnlaget for kystkommuner med
havbruksvirksomhet.
I forslaget som nå er ute på høring fra myndighetene heter det at 80 prosent av pengene som
selskapene betaler inn for å få øke produksjonskapasiteten skal gå til lokalsamfunnene, og 20
prosent til staten. Men organisasjonene mener i utgangspunktet at alle inntektene som
havbruksbedriftene betaler inn skal gå til lokalsamfunnene, og at dette ville gitt den mest
rettferdige fordeling av fremtidige inntekter fra innbetalte vederlag.
Havbruksnæringens aller viktigste bidrag er de mange arbeidsplassene og verdiskapingen som
bedriftene direkte og indirekte skaper, men det vil være svært positivt at bedriftene på denne
måten også kan bidra direkte til kommuneøkonomien på de stedene de driver sin virksomhet.
Organisasjonene er opptatt av den store betydningen norsk havbruk har i dag både lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I høringsuttalelsen heter det at det er viktig å sikre at
kystsamfunn forblir attraktive bo- og arbeidsplasser, noe som er en forutsetning for en
videreutvikling av havbruksnæringen. Organisasjonene Sjømat Norge og NFKK representerer
majoriteten av selskaper som driver havbruksvirksomhet og av kommuner som har
havbruksaktivitet.
Rådmannen innstiller på at Hitra kommune slutter seg til uttalelsen som Nettverket for kyst- og
fjordkommuner og Sjømat Norge har laget.
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