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MELDING OM VEDTAK - HØRING NOU 2006:16 - STRUKTURVIRKEMIDLER I
FISKEFLÅTEN
Lenvik formannskap behandlet i møte 19.09.2006 sak 173/06. Følgende vedtak ble
fattet:
Formannskapets vedtak/uttalelse (punktvis avstemming):
1. Lenvik kommune viser til NOU 2006:16 "Strukturvirkemidler i fiskeflåten" og til
uttalelse fra Troms Fylkeskommune 11. september og gir slik uttalelse:
- Lenvik kommune anbefaler videreføring av ordningen med strukturkvoter, men
at disse får en tidsavgrensing på 15 år for deretter å bli tilbakeført til gruppa slik
flertallet i Myrvang-utvalget har gått inn for.
- enstemmig.
- Lenvik kommune anbefaler ikke innføring av ressursrenteavgift.
- enstemmig.
- Lenvik kommune anbefaler at Finnmarksmodellen videreføres, og at
lengdegruppen 0-10 meter består.
- vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
- Ut fra behov for stabilitet i næringa anbefaler Lenvik kommune at det ikke
gjennomføresen evalueringav ordningen allerede etter 2 år.
- enstemmigvedtatt.
- Det anbefales videreføring av eksisterende system med regionale
bindinger på torskerettighetene i kystflåten. Og kommune er
oppmerksom på at det i dag er mulig å overføre rettigheter mellom
regioner ved flytting og de uheldige konsekvenser dette medfører. Mulige
tiltak som begrenser disse effektene bes vurdert.
- enstemmig vedtatt.
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- Lenvik kommuneer skeptisktil om kondemneringsordningen
for fartøy
under 15 meter er en fornuftigbruk av offentligemidlerog ber regjeringen
vurdere behovfor videreføringav ordningen.
- enstemmigvedtatt.
- Distriktskvoteordninga
avvikles.
- vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
- Dagens deltakerforskriftbeholdes.
Ordningfor samfiske mellomfartøy med hjemmelslengde< 10 m utvides.
- vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
2. Antallet personermed fiske som hovedyrkei Lenvikkommuneer redusertfra 281 i
1994 til 191 i 2005 og antalletfiskebåterer redusertfra 294 til 164 i samme
periode. Og som følge av dette vil en peke på at virkemiddelapparatetmå
innrettesslik at denne utviklingenikke forverresytterligereda dette vil kunne få
svært negative konsekvenserfor de mest fiskeriavhengigedelene av kommunen.
- vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
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