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Fylkestinget 09.10.2006

Fylkesrådets  innstilling:

1. Fylkestinget støtter strukturutvalgets flertallsforslag om at strukturkvotene tidsavgrenses, og
at det ikke innføres ressursrenteavgift i denne omgang. Videre at denne tidsavgrensningen
gjøres gjeldende for allerede tildelte strukturkvoter.

2. Fylkestinget stiller seg i prinsippet positiv til forslaget om å høyne kravet til aktive fiskeres
andel av eierskapet til fiskefartøy og kravet om nasjonalt eierskap til fiskefartøy til 2/3.
Fylkestinget vil likevel understreke viktigheten av å knytte slike tiltak opp mot
overgangsordninger som tar hensyn til at mange aktører innen fiske-/fangstleddet trolig vil ha
finansielle problemer med umiddelbare oppkjøp av nødvendige eierandeler.

3. Fylkestinget støtter forslaget om å fjerne driftsordninga under forutsetning av at det innføres
andre tiltak som kan bidra til å sikre fleksibiliteten i reguleringene, spesielt for flåten under 15
meter.

4. Fylkestinget vil anmode om at det foretas en fullstendig gjennomgang av hvordan kvotefordelingen
mellom regionene har utviklet seg de siste 10 årene.

5. Fylkestinget ber om at det blir gjennomført en analyse av strukturtiltakenes eventuelle
innvirkning på: Fangstadferd, ressursutnyttelse og realisering av fiskerinæringens
verdiskapingspotensial.

Innstillinga fra komite for samferdsel ble lagt fram av komiteleder Hans Petter Meland, SP:

1. Fylkestinget støtter strukturutvalgets flertallsforslag.

2. Strukturkvoter tidsavgrenses og det innføres ikke ressursrenteavgift. Tidsavgrensningen
gjøres gjeldende også for allerede tildelte strukturkvoter.



3. Fylkestinget stiller seg i prinsippet positiv til forslaget om å høyne kravet til aktive fiskeres
andel av eierskap til fiskefartøy og kravet om nasjonalt eierskap til fiskefartøy til 2/3.
Fylkestinget vil likevel understreke viktigheten av å knytte slike tiltak opp mot
overgangsordninger som tar hensyn til at mange aktører innen fiske/fangstleddet trolig vil ha
finansielle problemer med umiddelbare oppkjøp av nødvendige eierandeler.

4. Fylkestinget støtter forslaget om å fjerne driftsordninga.

5. Det må innføres andre ordninger som sikrer at flåten under 15 meter fortsatt kan samarbeide i
de enkelte fiskerier.

6. Fylkestinget anmoder om at det foretas en fullstendig gjennomgang av fiskeripolitikken fra
1990 og at det foretas en evaluering av de nye tiltakene etter to år.

7. Fylkestinget ber om at det blir gjennomført en analyse av strukturtiltakenes eventuelle
innvirkning på: fangstadferd, ressursutnyttelse og realisering av fiskerinæringens
verdi skapningspotensial.

Beate Bø Nilsen, Høyre, fremmet Høyres forslag fra komiteen:

1. Fylkestinget ønsker ikke tidsavgrensede strukturkvoter, men anbefaler videreføring av
ordningen i tråd med samarbeidsregjeringens fiskeripolitikk. Fylkestinget ønsker ikke
innføring av ressursrenteavgift.

2. Fylkestinget stiller seg negativ til forslaget om å høyne kravet til aktive fiskeres andel av
eierskapet til fiskefartøy økes fra 50,1% til 67%. Fylkestinget går inn for å praktisere
nasjonalitetskravet slik kravet i Deltakerloven foreligger i dag.

3. Fylkestinget støtter i hovedsak mindretallets innstilling som består av gruppe 3 (jft. Kap 8.4).

4. Fylkestinget anbefaler at Finnmarksmodellen videreføres med eksisterende inndeling av
lengdegruppene. (Ikke utvidelse av 0-10 meter til 0-11 meter).

5. Fylkestinget vil understreke at fiskerinæringen må ha en avkastning som er tilstrekkelig for å
drive lønnsom næringsvirksomhet.

6. Den enkelte fisker må sikres et økonomisk utkomme av sin innsats som over tid lar seg
sammenligne med utkommet i andre yrker i Norge.

7. Fylkestinget har med forundring merket seg at flertallet i Myrvang-utvalget ikke har villet
realitetsbehandle kapittel 7, der temaet er "Fiske i et samfunnsøkonomisk perspektiv".

8. Fylkestinget registrerer med tilfredshet at fiskeriminister presiserer at "dagens
ressursfordeling mellom kyst- og havfiskeflåten vil ligge fast".

Fylkesrådets  innstiling  til punkt 4 og 5 blir Høyres  innstilling  punkt 9 og 10.
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Votering:
Komiteinnstillinga vedtatt mot 16 stemmer avgitt for Høyres forslag.

Vedtak:

1. Fylkestinget støtter strukturutvalgets flertallsforslag.

2. Strukturkvoter tidsavgrenses og det innføres ikke ressursrenteavgift .  Tidsavgrensningen
gjøres gjeldende også for allerede tildelte strukturkvoter.

3. Fylkestinget stiller seg i prinsippet positiv til forslaget om å høyne kravet til aktive fiskeres
andel av eierskap til fiskefartøy og kravet om nasjonalt eierskap til fiskefartøy til 2/3.
Fylkestinget vil likevel understreke viktigheten av å knytte slike tiltak opp mot
overgangsordninger som tar hensyn til at mange aktører innen fiske /fangstleddet trolig vil ha
finansielle problemer med umiddelbare oppkjøp av nødvendige eierandeler.

4. Fylkestinget støtter forslaget om å fjerne driftsordninga.

5. Det må innføres andre ordninger som sikrer at flåten under 15 meter fortsatt kan samarbeide i
de enkelte fiskerier.

6. Fylkestinget anmoder om at det foretas en fullstendig gjennomgang av fiskeripolitikken fra
1990 og at det foretas en evaluering av de nye tiltakene etter to år.

7. Fylkestinget ber om at det blir gjennomført en analyse av strukturtiltakenes eventuelle
innvirkning på: fangstadferd ,  ressursutnyttelse og realisering av fiskerinæringens
verdi  skapningspoten s ial.

Rett utskrift:
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