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HØRING FORVALTNINGSREFORMEN
Innledningsvis vil vi i vår høring peke på at sjømatnæringen er en vesentlig norsk
eksportnæring, og at de forvaltningsmessige grep som gjennomføres må sikre næringen
forbedrede konkurransevilkår, en mer effektiv saksbehandling, og styrket
konkurranseevne globalt. Vi noterer oss at de forslag som omfatter endringer i
forvaltningen på sjømatsektoren er mer vesentlige og mer gjennomgripende enn
endringene er for annen konkurranseutsatt norsk næringsliv. FHL ber derfor om at det
foretas en vurdering av om de forslag som er lansert er tjenlig for vår sektor.

Vi vil i vår høring konsentrere oss om de saker som direkte berører vår sektor. Dette
gjelder endringer i havbrukspolitikken, politikk knyttet til havbeite,
distriktskvoteordningen, forvaltningen av kongekrabbe og vernepolitikken. Generelt kan
det innvendes mot forslaget at det ikke overføres politiske oppgaver til de nye regionene,
men primært oppgaver av administrativ karakter. En forutsetning for at selve reformen
skal lykke vil forutsette at det overføres mer realpolitiske avgjørelse til regionene. Det
kan imidlertid synes som om regjeringen ikke ønsker å delegere slike oppgaver, og at det
søkes kompensert ved å flytte forvaltningsmessige oppgaver over fra statlige tilsyn på
regionalt nivå, og over til de folkevalgte regionene.

Overflytting av administrative oppgaver medfører at vi får en mindre enhetlig forvaltning,
noe som kan bidra til å svekke rammevilkårene til næringslivet. Det fører også til at
typisk administrative oppgaver gies en unødvendig politisering. I all hovedsak er det
utvelgelse av enkeltpersoner og enkeltbedrifter som foreslås lagt til det regionalt
folkevalgte nivå. Et eksempel på dette er forslaget om at tildelinger av
oppdrettskonsesjoner skal legges til de nye folkevalgte regionene. De politiske
oppgavene knyttet til fordeling av vekst mellom nye oppdrettskonsesjoner og økt MTB
beholdes i departementet. Tilsvarende beholder departementet politiske oppgaver
knyttet til hvilke kriterier som skal gjelde for tildeling. Det er selve utvelgelsen av hvem
som skal få tildelt konsesjoner på basis av politiske prioriteringer gitt fra departementet
som foreslås overført til de nye regionene. Dette er ikke et politisk spørsmål, men en
typisk forvaltningsmessig oppgave. Erfaringene fra Distriktskvoteordningen viser at
fylkeskommunene er for nært brukerne til å ta effektive beslutninger når det gjelder
utvelgelse på enkeltaktør og enkeltområdenivå. Det vil også være en stor fare knyttet til
at utvelgelse på aktørnivå i sterk grad styres av andre interesser enn det
næringsmessige. FHL advarer derfor generelt mot hovedvekten av de forslag som
foreslås innenfor marin sektor. Hvis målet er en mer effektiv forvaltning av
sjømatsektoren, og raskere saksbehandling er dette forslag som FHL advarer mot at blir
gjennomført.

Overf rin av vern o areal olitikk til re ionene
Et av de saksfelt hvor det vil være naturlig at realpolitiske oppgaver flyttes fra stat til
nytt folkevalgte nivå er overordnet arealdisponering. I dag utøves i stor grad



arealforvaltningen av ulike statlige sektormyndigheter, noe som medfører at
kommunenes realpolitiske handlingsfrihet er sterkt begrenset. Dette gjelder ikke minst
innenfor vernepolitikken hvor Direktoratet for Naturforvaltning er gitt vesentlige
oppgaver på politisk nivå. Fremfor å flytte rent forvaltningsmessige oppgaver over til de
nye regionene, så ville en overflytting av slike politikkfunksjoner bidratt til å sikre økt
politisk styring. Det vil også bidra til at kommunene i større grad kan disponere
arealpolitikken. Flere verneprosesser er kritisert fordi de i for liten grad har evnet å sikre
medvirkning fra brukerne og beboerne i områdene som er berørt. En overføring av disse
oppgavene fra Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannens miljøvernsavdeling
ville sikret en betydelig sterkere medvirkning, og også sikret at vi kunne fått til et mer
kompetansebasert vern med fokus på bruk og vern.

Forvaltnin srealterte o aver kn ttet til tildelin en av n e konsesjoner for laks o rret
I høringsnotatet foreslås det at de politiske funksjoner knyttet til veksten i
havbruksnæringen beholdes på nasjonalt nivå. Dette innebærer at det er departementet
og den politiske ledelsen som vurderer rammene for vekst, og konsekvensene av vekst
sett i lys av forhold som markedsadgang. FHL er enig i at de overordnede funksjoner
fortsatt bør ligge på statlig nivå.

For å gi det nye folkevalgte organ en funksjon så foreslås det at de forvaltningsrelaterte
oppgavene flyttes fra Fiskeridirektoratet til regionene. FHL er negativ til denne
endringen, og mener at det vil føre til at utvelgelse på aktørnivå blir unødvendig
politisert. FHL frykter at en slik utvelgelsen vil medføre at vi kan få ulike rammevilkår i
ulike regioner, og dermed ulike konkurransevilkår mellom norske bedrifter. Det vil også
føre til at vi får en ytterligere sen saksbehandlingstid ved at det kobles inn nok en
forvaltningsenhet som skal vurdere nye konsesjoner, lokalitetsbruken etc. Oppdretterne
må i tillegg til kommunene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystverket forholde seg til
enda en myndighet. Dette representerer økt arbeidsbyrde, og en ikke utbetydelig
kostnad for bedriftene. Hovedutfordringen er tvert i mot å sikre at vi får en raskere, mer
enhetlig og mindre politisert saksbehandling av slike spørsmål.  FHL fraråder  derfor at
denne endringen gjennomføres.

For næringen er det viktig at veksten organiseres slik at bedriftene selv i størst mulig
grad kan planlegge egen vekst. For å nå dettet målet vil det være mer formålstjenlig hvis
veksten fremover fordeles mellom en økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) og
utlysning av nye konsesjoner. Ved at deler av veksten gies i form av økt MTB blir veksten
avpolitisert, sikrer bedriftene større mulighet til selv å planlegge næringsvirksomheten,
samt at vi beholder den nasjonale styringen med vekst målt mot andre forhold som
markedsadgang. De reformbehov næringen registrerer går i en helt annen retning enn
det som foreslås.

Fordelin av havbeitetillatelser til konkrete akt rer
Også i dette forslaget foreslår regjeringen at de politiske og nasjonalt overordnede
rammer beholdes på nasjonalt nivå. Det foreslås også her at det er selve tildelingen på
aktørnivå som skal overflyttes til dit nye folkevalgte  nivå.  Av samme årsaker som
over ,  så er FHL negativ til dette forslaget.

F rsteinstansbehandlin av akvakulturtillatelser som ikke er antallsredusert
Dette er oppgaver av rent saksbehandlingsmessig karakter. En flytting av disse
oppgavene fra Fiskeridirektoratet og over til de nye regionene medfører ikke at regionene
får økt politisk betydning, men bidrar til at vi kan få mindre enhetlig forvaltning, sterkere
politisering av saksbehandling enkeltaktørnivå og redusert saksbehandlingseffektivitet.
FHL fraråder  derfor at denne endringen gjennomføres.

Klarerin av lokaliteter



Klarering av lokaliteter gjøres i dag etter plan- og bygningsloven av de enkelte
kommuner som stiller lokaliteter tilgjengelig. I tillegg foretas det saksbehandling som
koordineres av Fiskeridirektoratet hvor Fylkesmannens miljøvernsavdeling, Mattilsynet,
Kystverket m. fl. avgir innspill. Saksbehandlingen er i enkeltregioner unødvendig lang, og
selv enkle saker har ofte saksbehandlingstid på mer enn 12 måneder. Det er derfor
behov for gjennomgripende tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, og for å gjøre
arbeidet mer fleksibelt for oppdretter. FHL tror ikke at det vil være formålstjenlig å koble
nok et forvaltningsorgan inn i dette arbeidet. Tvert i mot bør det foretas en reduksjon i
antallet enheter som skal fatte vedtak, og det må gjøres tiltak som kan sikre at
Fiskeridirektoratet gies sterkere fullmakter til å kunne avklare slike saker på en rask og
smidig måte.  FHL fraråder  derfor at denne endringen gjennomføres.

Tillatelse til endrin av eksisterende akvakulturtillatelser - utvidelser •usterin mv.
De samme forhold som nevnt ovenfor gjelder også når det gjelder endring av
eksisterende akvakulturtillatelser, utvideleser, justering m.v. FHL vil foreslå at det her
gjøres tiltak som kan sikre at oppdretter uten søknad, men kun med melding kan gjøre
endringer innenfor klarerte rammer. F. eks. bør oppdrett gies mulighet til å justere
plassering av anlegg innenfor klarerte punkter, og dette kun med meling til
forvaltningen. Tilsvarende bør det åpnes for utvidelser så lenge de er innenfor de
miljømessige rammer. Utvidelse innenfor lokalitetens bæreevne bør kunne gjøres med
melding til forvaltningen. Forslaget som legges frem går i stikk motsatt retning, og vil
bidra til ytterligere politisering og mer-byråkratisering av arbeidet.  FHL fraråder derfor
at denne endringen gjennomføres,

"Put and take" i s'øvann med unntak av laks o ørret.
Tilsvarende som i de andre avsnitt, så gjelder dette utvelgelse av enkeltaktør/bedrift.
FHL er derfor negative til forslaget.

Oppsummert på de forslag som berører havbrukssiden så er FHL negative til de
endringer som foreslås. FHL mener at vi vil få:

• Økt skille mellom overordnet tildelende og forvaltende myndighet vil virke negativt
på muligheten til å optimalisere framtidig utnyttelse av sjøområdene, både med
tanke på bæreevne og produktivitet

• Oppdretterne må i tillegg til kommunene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og
Kystverket forholde seg til enda en myndighet. Dette representerer økt arbeidsbyrde,
og en ikke utbetydelig kostnad for bedriftene.

• En deling av kontroll og forvaltningsoppgavene vil helt klart redusere den operative
kompetansen i forvaltningsleddet. Fragmenteringen av oppgaver vil selvfølgelig også
i seg selv svekke det enkelte fagmiljø og dets evne til å opprettholde
spesialkompetanse innen akvakultur.

• Høringsnotatet slår selv fast at saksbehandlingstiden vil øke
• Hele forslaget er et skritt i motsatt retning i forhold til de positive erfaringene i

"Trøndelagsmodellen"

Distriktskvoteordnin en
FHL var i utgangspunktet positive til visjonene bak distriktskvoteordningen. Måten de ble
organisert på har imidlertid medført at FHL ikke kan se at næringen er tjent med
ordningen. Visjonene om å sikre mer råstofftilgang utover høsten var positiv, men den
sterke graden av politisering hvor fylkene skulle velge ut hvilke bedrifter og områder
skulle falle innenfor ordningen har medført at vi ikke har gode erfaringer. Utvelgelsen
burde vært knyttet til mer faglige vurderinger, og selve gjennomføringen av ordningen
burde vært delegert til industribedriftene som selv best hvordan de har behov for
leveranser av råstoffet. Ved at bedriftsmessige avklaringer ble lagt til fylkene så ble
ordningen ikke tilpasset de lokale forhold, og ga derfor ikke de effekter som ordningen



var ment å gi. Ved at utvelgelsen av bedrifter og regioner ble knyttet til fylkene så var
erfaring at det var manglende evne til å prioritere og å velge bort. Ordningen ble derfor
en ordning for "alle", og således ikke hensiktsmessig. FHL har derfor i de seneste
vurderinger av denne ordningen gått bort fra en støtte med krav om justeringer av
ordningen, til i stede å støtte innføring av en bifangskvoteordning. Denne ordningen har
ikke det samme islaget av politisering, og medfører at råstoffuttaket stimuleres tatt på
høstparten. FHL sine erfaringer med overflytting av oppgaver fra fiskeriforvaltningen og
over til fylkene var i denne sammenheng negative. Dette er også belyst gjennom
Fiskeriforsknings evaluering av ordningen. Erfaringene fra distriktskvoteordningen burde
derfor ilegges langt større vekt også når det gjelder forslaget om organisering av
havbrukssektoren.

FHL vil derfor på nytt foreslå at distriktskvotene tildeles direkte til industribedriftene, og
at utvelgelsen skjer med bakgrunn i en faglig forvaltningsvurdering. Hvis det fortsatt ikke
er politisk vilje til å gjøre et slikt grep, så bør ordningen avvikles og erstattes med en
forsterket bifangskvoteordning.

Kystsel
I likhet med de forslag som er omtalt ovenfor så foreslås det å flytte selve utvelgelsen av
jaktlag og jegere til det nye folkevalgte nivået. FHL er av samme begrunnelse som over
negativ til dette.

Kon ekrabbeforvaltnin en
Det foreslås at de nye folkevalgte organ skal overta oppgaven med å utforme kriterier for
deltagelse i og utøvelse av kongekrabbefisket. Med bakgrunn i erfaringene fra
distriktskvoteordningen så er FHL kritisk til en slik overflytting av oppgaver. Innenfor
deltagelsen i fisket er det behov for gjennomgripende reformer som sidestiller fiskerne og
industrien med tanke på muligheter for integrasjon. FHL vil anbefale at hovedfokuset i
kommende reformer rettes mot slike endringer.

Lokale re ulerin er
FHL mener at ordningen med lokale reguleringer i dag er sikret på god måte ved at
forvaltningen i samarbeid med næringsaktørene har sterk styring. Forslaget er innrettet
mot at dette i all hovedsak skal videreføres, men at det folkevalgte organ skal få
oppgaver i tilknytning til dette. Forslaget virker således å være en unødvendig mer-
byråkratisering av en velfungerende ordning, og FHL ser ingen fordeler ved forslaget om
å inkludere lokale reguleringer som fastsettes utenfor utvalgsområder.
FHL mener for øvrig at det allerede i høringsnotatet burde vært angitt spesifikt hva som
blir kriterier for hva som skal regnes for lokale reguleringer.

Endrin er som ber rer Innovasjon Nor e
FHL er opptatt av at sjømatnæringen er godt representert i de regionale styrene til
Innovasjon Norge. I regioner hvor sjømatnæringen har stor betydning for
næringsutvikling og verdiskapning bør FHL gis oppnevningsrett til regionalt styremedlem.

Med hilsen
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
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