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Uttalelse - En behandling av kvotemeldingen må utsettes til en
uavhengig kvalitetssikring har funnet sted!
Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende uttalelse i sak 10/20:
«Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og
havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode stortinget og næringskomitèen om å utsette
behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) - Et
kvotesystem for økt verdiskaping).
Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen det som alvorlig at de allerede foretatte
endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er
alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative
konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn.
Riksrevisjonen anser det også som svært kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke
i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad
har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i
kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført.
Vest-Finnmark Rådet er av den formening at det foreligger et behov for å kvalitetssikre at det
foreligger gode nok konsekvensutredninger/-vurderinger for summen av, og sammenhengene
mellom, regjeringens forslag til endringer i kvotesystemet i St.meld. 32 – Et kvotesystem for
økt verdiskaping.
Vi anmoder derfor om at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring, som;
 sikrer at de foreliggende konsekvensutredningene/-vurderingene ikke innehar de samme
svakheter og mangler som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport.
 sikrer at summen av endringer i det fremtidige kvotesystemet faktisk vil bidra til å motvirke
de negative konsekvensene for fiskerisamfunnene som Riksrevisjonen har avdekket i sin
undersøkelse.»
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Bakgrunn for uttalelsen:
Riksrevisjonen offentliggjorde den 28. april 2020 rapporten fra undersøkelsen av kvotesystemet
i kyst- og havfisket. Undersøkelsen omhandler blant annet:




Hvordan kvotesystemet fungerer.
Endringer i kvotesystemet i perioden 2004 til 2018.
I hvilken grad endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen,
sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet i tillatelsene til å fiske,
flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket

Riksrevisjonen har gjort følgende hovedfunn:








Endringene i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i
fiskeflåten.
Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at:
o Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.
o Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.
o Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.
o Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.
o Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.
Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere.
Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn.
Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet.
Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av
departementet.

Riksrevisjonens rapport ble offentliggjort to dager i forkant av at stortingets næringskomitè skal
avgi sin innstilling 30. april 2020, i forbindelse med at stortinget skal behandle regjeringens
forslag til fremtidig kvotesystem 7. mai 2020.
De funn som er presentert i Riksrevisjonens rapport har synliggjort svakheter i hvordan
Nærings- og fiskeridepartementet har konsekvensutredet de ulike endringene som tidligere har
funnet sted i kvotesystemet. Særlig pekes det på at summen av endringer har bidratt til
utilsiktede, negative konsekvenser for aktiviteten i fiskerisamfunn.
Med bakgrunn i ovennevnte har Vest-Finnmark Rådet funnet det nødvendig å anmode om at
behandlingen av «St.meld 32 (2018-2019) – Et kvotesystem for økt verdiskaping» utsettes.
Dette som følge av at det bør gjennomføres en ekstra kvalitetssikring av de
konsekvensutredningene/-vurderingene som har funnet sted i tilknytning til utarbeidelsen av de
endringsforslagene som inngår i forslaget til nytt kvotesystem. Dette for å avdekke hvorvidt de
i tilstrekkelig grad har vurdert totalsummen (de totale konsekvensene) for aktiviteten i
fiskerisamfunnene som følger av de endringer som er foreslått, og at endringene faktisk vil
bidra til en positiv utvikling i aktiviteten i fiskerisamfunnene. Det faktum at et flertall av
partiene på stortinget allerede har signalisert at flere elementer i forslaget ikke vil bli vedtatt
innført som en del av et nytt kvotesystem, bygger opp under vår anmodning om en helhetlig
kvalitetssikring av de utredede konsekvensene som følger av regjeringens forslag.
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Vest-Finnmark Rådet er et politisk samarbeidsorgan for 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.
Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til rådsleder Marianne S. Næss på mobil
91715059 eller e-post: marianne@hammerfest.kommune.no eller daglig leder Bente O. Husby
på mobil 90852916 eller e-post: bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no.
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