Vest-Finnmark Rådet
Fjellveien 6
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
+47 908 52916
bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no

Finansdepartementet
v/finansminister Jan Tore Sanner
Innsendt via regjeringen.no

Breivikbotn, 30. januar 2020

Høringsuttalelse NOU 2019:18 – Skattelegging av havbruksvirksomhet
Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik,
Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000
innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Regionen er i vekst med
tanke på samfunns- og næringsutvikling. Rådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv
medspiller i utviklingen i regionen og i fylket som helhet.
Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle
vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at felleskapet får en
andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble bedt om å vurdere ulike
former for beskatning, herunder grunnrentesats og produksjonsavgift. Utvalget skulle i tillegg
vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert
inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom
kommune og stat. Utvalget kunne også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner,
herunder innretning og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget
utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kunne bli mer stabile og forutsigbare.
Utvalget la 4.november 2019 fram sin utredning for Finansdepartementet. NOU 2019:18
Skattlegging av havbruksvirksomhet er lagt ut på høring, med høringsfrist 4. februar 2020.
Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende høringsuttalelse i sak 2/20:
«Vest-Finnmark Rådet kan ikke akseptere at kommunenes inntekter fra havbruksnæringen
overtas av staten. Dersom regjeringens mål om vekst i havbruksnæringen forventes oppnådd,
forutsetter det at kommunene får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som fremmer
lokal verdiskaping og bærekraftig vekst.

Alta – Hammerfest - Hasvik – Loppa – Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Vest-Finnmark Rådet støtter derfor innholdet i den omforente enigheten mellom Nettverk for
fjord- og kystkommuner (NFKK), Sjømat Norge og Norsk Industri, som bygger på følgende tre
grunnpilarer (som i stor grad er i tråd med mindretallets innstilling i Havbruksskatteutvalget):
•
•
•

At Havbruksfondet, som ble opprettet av Stortinget i 2016, og som fylles opp av
penger fra laksevekst, videreføres.
At auksjonsprinsippet for ny vekst videreføres.
At Havbruksfondet i tillegg fylles på ved at kommunene tilføres en moderat
arealavgift på produksjonen på lakselokalitetene.

Vest-Finnmark Rådet er videre omforent med Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK i deres
felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en
bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer arbeidsplasser og ringvirkninger langs kysten.
For å lykkes med dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover, og derfor må
kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der.
NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig
grunnrentebeskatning for havbruksnæringen, noe rådet støtter fullt ut. Vi er også enige i at
kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal til produksjon av laks og ørret.
Det mener Vest-Finnmark Rådet best kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer
fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond.
I tillegg bør fondet fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på
produksjonen på havbrukslokalitetene. Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av
verdiskapingen ved at vertskommunene oppnår stabile og forutsigbare inntekter basert på de
avgiftsnivåer som allerede er diskutert i Stortinget. Vest-Finnmark Rådet finner at den
omforente løsningen vil bidra til å sikre bosetting og næringsutvikling i Kyst-Norge.»
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