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Høring av NOU 2006:16 - strukturvirkemidler i fiskeflåten
Vi viser til Fiskeri- og kystdepartementetsbrev av 21. august2006vedrørendehøring av

NOU 2006:16- strukturvirkemidler i fiskeflåten (Strukturutvalget).
Strukturutvalget ble oppnevnt etter at Fiskeri-og kystdepartementet midlertidig stoppet
adgangen til strukturerering av fiskeflåten gjennom bruk av strukturkvoteordningene
fra 20. oktober 2005. Utvalget har gjennomgått den historiske utviklingen av norsk

fiskeflåte,reguleringssystemetog ulikeordningersom har hatt som primærtformålå
redusere overkapasiteten og øke lønnsomheten i flåten (strukturordninger). Et
mindretall i utvalget har vurdert fiskerinæringen og reguleringsystemet i et

samfunnsøkonomisk perspektiv, med vekt på forholdet mellom fordelingsmessige
hensyn og samfunnsøkonomisk effektivitet.De samfunnsøkonomiskevurderingene er
først og fremst av prinsipiell karakter. De konkrete samfunnsøkonomiske
konskevensene av de enkelte forslag er ikke vurdert. Det øvrige utvalget, som utgjør
flertallet, har ikke realitetsbehandlet kapitlet om fiske i et samfunnsøkonomisk
perspektiv.
Utvalget er delt i sine tilrådninger, Et hovedskille gjelder spørsmålet om strukturkvoter,
Et flertall.på 11 av 15 medlemmer mener at strukturkvoteordninger bør videreføres for
alle fartøygrupper. Et flertall på 8 medlemmer mener at strukturkvotene bør gjøres

tidbegrensede og tildeles for en periode på 15 år. Et mindretall mener at
strukturkvotene ikke bør tidsbegrenes (tilsvarendesystemet som ble innført i 2005 og
suspendert if n, "s
rpausen") og kombineres med at det innføres
ressursrentebeskatning. Spørsmålet om ressursrentebeskatning synes i stor grad å
være knyttet til en diskusjon om fiskeressursene som felleseie, men er også vurdert

som virkemiddel for å stimulere rekrutteringen til næringen ved å bidra til redusert pris
på kvoter. Spørsmålet om ressursrentebeskating lå for øvrig utenfor utvalgets mandat.
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Finansdepartementets merknader
Finansdepartementet
har merket seg utvalgetsvurderinger av fiskerisektoren i et
samfunnsøkonomiskperspektiv. Et hovedtemaer forholdet mellomhensynettil effektiv
ressursbrukog fordelingsmessigemål, samtkonsekvenserav ulike reguleringstiltak.
Fordelingsmessigehensyn som synes å stå sentralti dagens fiskeripolit
ikk er knyttet til
geografisk fordeling av ressurser , aktivitetog inntekt. Tiltak som regulererfordelingen
mellomfartøygrupper , enkeltfartøy og foredlingsbedrifter
kan primært oppfatteså være
avledet av mål knyttet til geografiskfordeling, men framstårogså i visse
sammenhengersom avledetav andreselvstendigemål,jf. diskusjonenom eiendomsrett
og eierkonsentrasjon.
En utredningfra Samfunns-og næringslivsforskning
AS (SNF-rapport
2006/ 05) viser at
ressursrenteni fiskerisektoreni dag er om lag null,men at den potensieltkan utgjøre
om lag 3,5 mrd. kroneruten omfordelingmellomfartøygruppene,og om lag 7 mrd.
kronermed helt fri omsetningav kvoter (også mellomfartøygrupper
). Forskjellen
mellompotensiellog realisertressursrenteutgjøret sanifu nsøkonomisk
effektivitetstap
. Årsakentil dette tapeter overkapasitet(høyere innsatsav arbeid,
kapitalog andreinnsatsfaktorerenn nødvendig). I et samfunnsøkonomiskperspektiv
må graden av "sløsing" vurderes på tvers av fartøygruppene.

Stilpasningene
i fiskeflåtenkombinertmed en mer effektivressursforvaltning
de
siste 15 årene, har vært avgjørendefor økt lønnsomheti næringen. Dette underbygges
av strukturutvalget
. Fiskerisubsidieneer bygget sterktned og deler av havfiskeflåten
generereren betydeligressursrente. Denne ressursrentenbidrarsamtidigtil at verdien
av konsesjoner/ fiskekvoterer høy. I andredeler av flåten, blantanneti kystfiskeflåten,
er lønnsomhetendårlig.
Etter Finansdepartementets syn må det være i samfunnetsinteresse at
fiskeriressurseneforvalteseffektivt slik at den potensielleressursrenteni størstmulig
grad realiseres , bl.a. for å sikre avkastning og inntekter til telleskapet . Spørsmålet om
ressursrentebeskatning dreier seg prinsipielt om fordeling og bør i utgangspunktet
holdes atskilt fra spørsmålet om tiltak for å fremme effektivressursbruk.

Det er lite tilfredsstillende at et flertall i utvalget ikke har realitetsbehandlet kapitlet om
fiske i et samfunnsøkonomiskperspektiv. Dette gjør det vanskeligå vurderegrunnlaget
for ulikeforslagfra disse medlemmene. Finansdepartementet
vil for øvrigta stillingtil
oppfølgingen av utredningen, når resultatet av høringen foreligger.
Med hilsen

Marianne Hansen e.f.
avdelingsdirektør
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