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Forslag til innretning på Havbruksfondet- høringsuttalelse 
 

 

Vedtak 

Det er positivt at Departementet nå etablerer en fast ordning for forvaltning av vederlaget for 

ny kapasitet og øker inntektsgrunnlaget for kystkommuner med havbruksvirksomhet. Dette er 

viktig for å sikre at kystsamfunn forblir attraktive å bo i og skaffe nye arbeidsplasser, som er 

en forutsetning for en videreutvikling av havbruksnæringen.  

 

Kommunene er opptatt av den store betydningen norsk havbruk har i dag både lokalt, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med Norges naturgitt forutsetninger for å drive med 

havbruk, levende kystsamfunn langs kysten og gode kunnskapsmiljøer så er det all grunn til å 

tro at potensialet for å styrke denne posisjonen ytterligere er stor. Den negative økonomiske 

utviklingen vi har sett i det siste innenfor oljesektoren, samt økende arbeidsledighetstall, 

understreker ytterligere hvor viktig det er å stimulere utviklingen av andre næringer hvor 

Norge har et internasjonalt konkurransefortrinn.  

 

I Stortingsmeldingen for Havbruk ble det vist til etableringen av en ordning som skulle gi en 

økt økonomisk overføring til kommuner med oppdrettsaktivitet. I Stortinget sin behandling av 

meldingen fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunenes 

og fylkeskommunenes inntekter fra vederlagene fra nye konsesjoner og vekst på eksisterende, 

samt legge frem en vurdering av de mest tjenlige fordelingsnøklene for å sikre en rimelig 

fordeling av inntektene til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.»  

 

Havbruk som distriktsnæring har en meget stor andel av arbeidsplasser i lokalsamfunn langs 

kysten. Det er viktig at lokalsamfunn gjøres mer attraktive for å sikre sysselsetning og 

bosetning. Bidraget fra vederlaget for vekst vil således være et viktig bidrag til kommunene 

for at de kan videreutvikle seg med gode tilbud, og med det også legge til rette for videre 

vekst i havbruksnæringen og verdiskaping for storsamfunnet. 

 

 Høringsnotat viser til at den siste tildelingsrunden, med frist 31.12.2016 for innløsning 

av vederlaget for vekst, ikke vil inngå i den nye ordningen.  

Sør-Helgeland Regionråd har ingen forståelse for dette, og mener bestemt at den 

kapasitetsøkningen som tildeles etter innføring av denne nye ordningen må inkluderes 



i det nye havbruksfondet, og komme til utbetaling til kommunene senest innen 

utgangen av første kvartal 2017. 

 Tildeling av midler fra Havbruksfondet må ikke medføre en avkortning av andre 

tilskudd/inntektsoverføringer fra staten til kommunene. 

 Tillatelser til Fou – undervisning og visning beslaglegger også areal.   

Sør-Helgeland Regionråd ber om at departementet finner en løsning hvor også disse 

tillatelsene omfattes av ordningen i havbruksfondet. 

 Mange lokaliteter ligger slik til at deler av lokaliteten og eller fortøyningene kommer 

inn i nabokommunen. 

Sør-Helgeland Regionråd finner det rimelig at MTB mellom disse kommunene deles i 

forhold til det arealet de beslaglegger og ikke bare i den kommunen lokaliteten er 

registrert. 

 Sør-Helgeland Regionråd ber om at midler fra de ”Grønne konsesjonene” får samme 

betingelser som i havbruksfondet – midlene kan brukes fritt – ingen bindinger. 

 

 

Nasjonalt – regionalt havbruksfond 

 

 Sør-Helgeland Regionråd vedtar at det etableres regionalt Havbruksfond, med 

inndeling etter produksjonsområder. 

 

 

Fordeling mellom fylker – kommuner – stat 

 

Staten har tidligere tatt hele vederlaget for tildelinger, under siste tildeling er 

fylkeskommunene blitt tilgodesett. 

 

Stat og fylke har fått store inntekter fra tidligere tildelinger, men har hatt relativt lite utgifter 

med å tilrettelegge for havbruksnæringen. 

Tildeling av grønne konsesjoner er også kommunene tilgodesett. 

 

Det vil derfor være rimelig at kommunene får størsteparten av midlene fra havbruksfondet da 

det er kommunene som har utgiftene med å tilrettelegg for ny vekst. 

 

 Sør-Helgeland Regionråd vedtar følgende fordelingsnøkkel: 

o 90% til kommunene 

o 10% til fylkene 

 

 

Incentiveffekten  

 

Sør-Helgeland Regionråd er av den oppfatning at, hvis inntektene fordeles etter 

eksisterende MTB, vil det ikke i stor nok grad stimulerer til klarering og/eller utvidelse av 

nye egnede lokaliteter. 

 De kommunene som har mye MTB fra før får mestepartene av midlene fra 

 havbruksfondet.  

 De kommunene som legger ut nytt areal vil få lite igjen for det. 



 Skal en ivareta incentivet til å få tilgang til nytt areal – noe som er hensikten med 

havbruksfondet, bør det settes av en viss prosent av inntekten til de kommunene som 

legger ut nytt areal. 

 

For å ivareta incentiveffekten vedtar Sør-Helgeland Regionråd følgende fordelingsnøkkel: 

 50% (av 90%) av inntektene til havbruksfondet som kommer fra klarering og/eller 

utvidelse av nye egnede lokaliteter tilfaller disse kommunene. 

 Den resterende 50% (av 90%) av inntektene til havbruksfondet fordeles etter lokalitets 

MTB pr. kommune 

 

 

Størrelse og frekvens på utbetalinger 

 

 Det er skissert 3 modeller for utbetaling 

 Umiddelbar utbetaling 

 Fast utbetaling 

 Prosentvis utbetaling 

 

Sør-Helgeland Regionråd vedtar at det foretas umiddelbar utbetaling fra havbruksfondet, med 

følgende begrunnelse: 

 

 Ingen utfordringer med forvaltning sentralt, lite eller ingen administrasjon. 

 Kommuner og fylkeskommuner kan få renter på sin andel av inntektene. 

 Det er forvaltningsmessig enkleste alternativet som sikrer at midlene kommer i bruk 

umiddelbart. 

 Midlene kan disponeres fritt av kommunene – også til drift 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


