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MØTEPLAN 2016 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 
 
 
Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033 &30  
Arkivsaksnr.: 16/4    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 1/16 Formannskapet 19.01.2016  
 

Innstilling: 
 
Møter i Formannskapet 
19/1 11/2 15/3 3/5 7/6 14/9 16/10 29/11 14/12 
 
Møter i Kommunestyret 
19/1 12/4 22/6 26/10 14/12         
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre dokumenter: 
 
 
Faktaopplysning: 
 
 
Vurdering: 
 
Forslag til møteplan utarbeidet i sammenheng med årshjul og rapporteringsfrister  
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KOMMUNESTRUKTUR 
 
 
Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 002  
Arkivsaksnr.: 16/5    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 2/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
1) Lebesby kommunestyre vedtar å inngå forhandlinger om intensjonsavtale for 

kommunesammenslåing med Gamvik kommune. Forhandlingene skal være 
gjennomført til 15/3 2016. Resultatet behandles i kommunestyret 13/4 . 

2) Det nedsettes et forhandlingsutvalg som følger: 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
Rådmannen er sekretær for utvalget 

 
 
 
Vedlegg: 
 
Andre dokumenter: 

• Fylkesmannens nettsider. 
• Link til høring nytt inntektsystem: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-inntektssystem-for-kommunene-ut-pa-
horing/id2467950/ 

• www.kommunereform.no 
• www.nykommune.no 
• Link til rapporten fra PwC: 

http://www.lebesby.kommune.no/rapport-om-kommunesammenslaaing-lebesby-og-gamvik-
kommuner.5824352-37229.html 
 
 
Faktaopplysning: 
Regjeringen har bedt kommunene om å utrede en mulig kommunesammenslåing. Lebesby og 
Gamvik kommuner har sammen fått laget en rapport som belyser vesentlige sider av en 
sammenslåing mellom disse kommunene. På denne måten er utredningsplikten er oppfylt. 
Denne rapporten ble lagt ut på kommunens hjemmesider den 10/12 2015 og presentert for 
kommunestyrene den 16/12. Kort oppsummert, så er det eventuelle endringer i 
inntektssystemet for kommunene som er det største argumentet for en 
kommunesammenslåing.  Videre sier rapporten noe om at det ligger potensiale for besparelser 
på administrasjon, samt en positiv økonomisk effekt innenfor dagens 
kommuneøkonomisystem med 3,1 mill årlig i en sammenslått kommune.                          
Dette kommer i tillegg til en reformstøtte på 25 mill , som er engangsutbetaling og skal 
hovedsakelig dekke prosesskostnadene ved en sammenslåing.  
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Vurdering: 
 
 
En sammenslått kommune bestående av Lebesby og Gamvik vil fortsatt være en av landets 
minste kommuner, hva gjelder folketall. Men geografisk vil vi bli en kjempestor kommune 
med de fordeler og ulemper det har. Som nevnt ovenfor og i rapporten er det negative 
endringer i inntektssystemet som er det viktigste momentet.  
 
Dersom en vedtar sammenslåing innen utgangen av juni d.å vil kommunene beholde inntekter 
som om vi var to selvstendige kommuner i 15 år, hvorpå det trappes ned de neste 5 årene.  
Dersom en ikke gjør vedtak så fortsetter vi naturligvis som i dag, og innrulleres i det nye 
inntektssystemet fra 1/1 2017. Det nye inntektssystemet er nå på høring. Det er imidlertid lite 
konkret, og sier ikke noe om hva hver kommune vil få i årlige inntekter fremover. Men det er 
en rød tråd hvor en ønsker å dreie overføringene mer over på inntekter fordelt på hver 
innbygger, i motsetning til dagens ordning hvor basistilskudd, småkommunetilskudd og 
NordNorge tilskudd gis pr kommune uavhengig av innbyggertall. Dagens ordning favoriserer 
små kommuner. 
 
Det er umulig å vite hvordan det nye systemet vil slå ut konkret for våre kommuner, dette vil 
først være klart når kommuneøkonomiproposisjonen legges fram i mai 2016.  
 
Det vil ikke være mulig å gjennomføre en prosess med forhandlinger om intensjonsavtale, 
innbyggerinvolvering og endelig vedtak før utgangen av juni, dersom en skal vente helt til 
proposisjonen legges fram i mai. Derfor bør man starte disse prosessene allerede nå så snart 
som mulig. Det er viktig å få fram et grunnlag for innbyggerinvolvering, noe en 
intensjonsavtale vil være, sammen med den rapporten som er utarbeidet.  
 
 
Det er ikke krav om folkeavstemning før kommunestyret skal fatte et slikt vedtak, men i de 
kommuner hvor dette har vært behandlet så har det vært folkeavstemning. Dette er et 
spørsmål som kommunestyret må ta stilling til når forhandlingsresultatet foreligger. Da må en 
også legge opp rammene rundt en folkeavstemning om det blir bestemt å ha slik.  En eventuell 
folkeavstemning bør da gjennomføres rundt andre uken i juni, da er konsekvensene av nytt 
inntektssystem avklart gjennom proposisjonen i mai.  
 
Når det gjelder det videre arbeidet med forhandlinger og involveringer så er det naturlig at 
politikerne tar en aktiv rolle i denne store og viktige saken. Et viktig politisk føring så langt , 
har vært at det viktigste er å opprettholde tjenestetilbudene til innbyggerne.  
 
Med bakgrunn i disse vurderingene foreslår rådmannen at det inngås forhandlinger med 
Gamvik kommune om intensjonsavtale om kommunesammenslåing. 
 
 
Alternativt kan kommunestyret vedta å avslutte prosessen nå, eller søke utredninger med 
andre kommuner.
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KJØLLEFJORD SOM GODSKNUTEPUNKT PÅ NORDKYN 
 
 
Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: Q76  
Arkivsaksnr.: 16/23    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til arbeidet med Kjøllefjord som godsknutepunkt på 
Nordkyn. 
 
 
Vedlegg: 
KJØLLEFJORD SOM GODSKNUTEPUNKT FOR NORDKYN.DOCX 
NOTAT KJØLLEFJORD SOM GODSKNUTEPUNKT FERDIG.PDF 
 
 
Andre dokumenter: 
 
 
Faktaopplysning: 
Nordkappregionen Havn IKS (NH) har initiert et arbeid for å gjøre Kjøllefjord til 
godsknutepunkt på Nordkyn. Nedenfor refereres saksfremlegget fra havnefogden til styret i 
NH: 
 
«I et havneselskap som Nordkappregionen Havn IKS, er en av de viktigste oppgavene å legge 
til rette for størst mulig maritim aktivitet i våre havner. Det være seg innen fiskeri, cruise, 
offshore eller andre maritimt rettede virksomheter. 
Felles for disse er at det følgelig gjelder å utvikle strategier basert på de særlig naturgitte, 
samfunnsmessige eller geografiske sammenlignbare fortrinn de ulike havnene har.  
 
I Kjøllefjord gir nærheten til fiskefeltene, eksisterende og moderne infrastruktur med en meget 
god og åpen havn sammen med etablering av ytterligere et fiskemottak, moderne 
godsterminal, et tilliggende nyutviklet industriområde og planlagt ny molobygging de beste 
forutsetningene for å øke godsmengden på kjøl til og fra havnen. Imidlertid må den samlede 
infrastrukturen ytterligere utvikles for å nå dette målet. Arbeidet videre må koordineres tett 
med Lebesby kommune og det lokale næringslivet. 
 
Vedlagt ligger et utarbeidet strateginotat; ”Hvordan styrke infrastrukturen for økt 
godsmengde på kjøl til og fra Kjøllefjord?”. Strateginotatet fokuserer på målet og indikerer 
også hvilken ny infrastruktur som bør etableres for å lykkes med å nå måtet om å etablere 
Kjøllefjord som godsknutepunkt for Nordkyn. Alt er basert på å kapitalisere på allerede 
eksisterende de tekniske og også den sosiale infrastrukturen på stedet.» 
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Vurdering: 
Vi har lagt opp til en gjennomgående saksbehandling av saker som kommer fra NH. Som 
vedlegg ligger styresaken i NH og et strateginotat som viser hvordan NH tenker seg å jobbe 
videre med dette. Det er anmodet om at kommunen gir sin politiske tilslutning til dette 
arbeidet, noe som også er innstillingen i denne saken til kommunestyret  
 
 

 Side 2 av 20   
 



 

 

Nordkappregionen Havn IKS  
The port of North Cape 

You have not travelled, 

not seen the north, 

before you have been at North Cape 

 

Saksfremlegg 

Dato: 

Arkivref: 

03.12.2015 

2015/1074-1 /  

  Leif Gustav Prytz Olsen 

78 47 65 40 

lgpo@nordkapp.kommune.no 

 

 

Saknsnr Utvalg Møtedato 

PS 30/15 Nordkappregionen Havn IKS 10.12.2015. 

   

   

   

   

PS 30/15 Kjøllefjord som godsknutepunkt for Nordkyn 

Saksprotokoll i Nordkappregionen Havn IKS - 10.12.2015  

Behandling: 

 

Vedtak: Enstemmig. 

Havnestyret tar strategidokumentet til etterretning.  

 

Havnefogdens innstilling 

Havnestyret tar strategidokumentet til etterretning.  

 

Saksutredning 

I et havneselskap som Nordkappregionen Havn IKS, er en av de viktigste oppgavene å legge 

til rette for størst mulig maritim aktivitet i våre havner. Det være seg innen fiskeri, cruise, 

offshore eller andre maritimt rettede virksomheter. 

Felles for disse er at det følgelig gjelder å utvikle strategier basert på de særlig naturgitte, 

samfunnsmessige eller geografiske sammenlignbare fortrinn de ulike havnene har.  

 

I Kjøllefjord gir nærheten til fiskefeltene, eksisterende og moderne infrastruktur med en 

meget god og åpen havn sammen med etablering av ytterligere et fiskemottak, moderne 

godsterminal,  et tilliggende nyutviklet industriområde og planlagt ny molobygging de beste 

forutsetningene for å øke godsmengden på kjøl til og fra havnen. Imidlertid må den samlede 

infrastrukturen ytterligere utvikles for å nå dette målet. Arbeidet videre må koordineres tett 

med Lebesby kommune og det lokale næringslivet. 

 

 

 

 

Vedlagt ligger et utarbeidet strateginotat; ”Hvordan styrke infrastrukturen for økt 

godsmengde på kjøl til og fra Kjøllefjord?”. Strateginotatet fokuserer på målet og indikerer 



også hvilken ny infrastruktur som bør etableres for å lykkes med å nå måtet om å etablere 

Kjøllefjord som godsknutepunkt for Nordkyn. Alt er basert på å kapitalisere på allerede 

eksisterende de tekniske og også den sosiale infrastrukturen på stedet. 

 

 

Videre saksbehandling 

 

En havne- og næringsstrategi som dette vil følgelig bidra til  at Lebesby kommune og 

Nordkappregionen Havn IKS (NH) også i denne anledning kan fokusere mot et felles mål. Før 

NH kan etablere dette som målsetning, må Lebesby kommune og evt de næringsaktørene 

kommunen selv mener skal involveres, slutte seg til strateginotatet.   

 

1. Første trinn vil være behandling av dokumentet i styret i NH . 

2. Strateginotatet oversendes Lebesby kommune for behandling og politisk tilslutning. 

3. Evt innspillene fra kommunen saksbehandles deretter av havnefogden for 2. gangs 

behandling med nytt saksfremlegg til NH’s styre. 

4. Saken oversendes deretter til havnerådet for endelig vedtak. 

 

 

Leif Gustav Prytz Olsen 

Havnefogd 
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HVORDAN STYRKE INFRASTRUKTUREN 
FOR ØKT GODSMENGDE PÅ KJØL TIL OG 

FRA KJØLLEFJORD? 
 

Dette notatet beskriver bakgrunn og mulige infrastrukturtiltak for å styrke 
godsmengden på kjøl til og fra Kjøllefjord.  
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1.0 Bakgrunn 
Kjøllefjord havn har de senere årene opplevd en økt maritim aktivitet. I takt med økt 

aktivitet har en også sett behovet for å utvikle infrastrukturen. Dersom målet er å 

styrke sin posisjon som knutepunkt i forhold til gods på kjøl, er det nødvendig med en 

ytterligere styrking. Gjennom en god dialog med aktørene i logistikkbransjen vil det 

være mulig å jobbe målrettet om å styrke Kjøllefjord sin posisjon i forhold til gods på 

kjøl.    

Nor Lines er en av de store transportørene av gods sjøveien i Nord-Norge. I dialog 

med selskapet vil det være mulig å utvikle en bedre og mer tilfredsstillende 

infrastruktur.  

Nordkappregionen Havn har derfor tatt et initiativ til å se på hvilke styrker Kjøllefjord 

har som godsknutepunkt.  

 

2.0 Kjøllefjord 
Kjøllefjord er kommunesenteret i Lebesby kommune og har cirka 1 000 innbyggere.  

Bebyggelsen er naturlig konsentrert rundt havneområdet. Næringslivet i havna består 

av fiske, fiskeindustri og fiskerirelatert serviceindustri. Havna i Kjøllefjord er 

tilrettelagt for fisketurisme, med flere overnattingsmuligheter og tilbud om båt- og 

fiskeopplevelser. Lebesby kommune har også en betydelig oppdrettsnæring 

Kjøllefjord har opplevd en økning i fiskeflåten, opp fra 60 fartøy i 2007 til 82 

registrerte fartøy i 2014. (Kystverket, 2015). Fiskerikonsernet Norway Seafoods AS 

har fiskemottak i Kjøllefjord havn. Det legger til rette for stor trafikk av lokal 

fiskeflåte og et stort antall fremmedflåte under vinter- og vårfisket.  

 

I tillegg etablerer fiskerikonsernene Nergård AS og Polar Seafood AS i samarbeid 

fiskeindustrivirksomhet i Kjøllefjord for å dekke Øst-Finnmark. Det vil altså være to 

konkurrerende fiskemottak i Kjøllefjord i løpet av 2016. Nergård og Polar Seafood vil 

fokusere på ferskfisk, men også på produksjon og innfrysing av kongekrabbe.  

 

Kommunen har allerede utført betydelige investeringer i havna de senere år for å 

skjerme mer av havna og oppgradere mulighetene for fiskeri- og 

fiskemottaksvirksomheten.  
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Utbygging av molo er kombinert med utvidelse av havneareal. Flere av investeringene 

har blitt supplert med statlige midler. Til sammen har det blitt investert for omkring 

80 millioner kroner siden 2002. Mens den sørlige delen av havna er godt skjermet, er 

den nordlige delen mere utsatt for drag og dårlig vær.  

 
 

Kjøllefjord havn er fortsatt under utvikling. Aktørene mener at nye tiltak er 

nødvendige for at havna skal bli bedre skjermet og med mer havneareal som kan 

benyttes også av større skip. Det er knapt med ledig næringsareal grunnet topografien 

i Kjøllefjord.  

 

Nå planlegger man i samarbeid med Kystverket forlengelse av eksisterende molo, 

bygging av ny molo og utdyping av havnebassenget i Kjøllefjord.  
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3.0 Aktører 
Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS er agent for Norlines, og 

frakter derfor gods hovedsakelig med Hurtigruta og 

Norlines’ godsbåter. Selskapet har bunkringsanlegg i havna 

og selger diesel og oljeprodukter til fiskeflåten. De utfører 

havnerelaterte oppgaver: loggfører båter, strømsalg og 

utarbeider fakturagrunnlag for brukerne av havna. 

Skipsekspedisjonen tilbyr også transporttjenester på land. 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon har 4,5 ansatte og omsetter for 

omkring 6 millioner kroner per år. Kjøllefjord 

Skipsekspedisjon As har siden 2010 investert ca. 4 millioner 

kroner i ulik infrastruktur. De eier to store biler som til 

sammen har en lastekapasitet på 25 tonn, eller 42 paller. 

Deres transportkapasitet på vei er tilfredsstillende og ble benyttet i tiden da kaien i 

Mehamn var under rehabilitering. De har etablert et lager på 350 m2, samt et fryserom 

(2014). De har i tillegg to frysekonteinere på tilsammen 40 fot.  
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Kaia i Kjøllefjord ble etablert i 2006 for å imøtekomme Hurtigrutens behov med sine 

store skip.  De maritime forholdene mht. innseiling karakteriseres som gode.  

4.0 Etablering av nødvendig infrastruktur 
En styrking av infrastrukturen i Kjøllefjord havn for økt godsmengde på kjøl til 

Kjøllefjord krever noen investeringer innen ulike områder:    

 

1. Kjøllefjord bør ha et bunkersanlegg på 500 – 1000 m2.  

Dagens anlegg eies av Bunkeroil, og har for liten kapasitet. Det driftes i dag av 

Kjøllefjord Skipseksedisjon. På grunn av nytt regelverk ønsker ikke Bunkeroil 

å eie dette videre og har allerede signalisert til Kjøllefjord skipsekspedisjon at 

de ønsker å selge til dem. Dette er skipsekspedisjonen positiv til.  

 

2. Videre bør det etableres et frysehotell med kapasitet på 1500 tonn eller mer. 

Dagens kapasitet disponeres av Kjøllefjord skipsekspedisjon og vurderes som 

for svak i forhold til den ønskede utvikling.  

 

3. Dagens kaikapasitet knyttet til skipsekspedisjonen er også for svak. Man bør 

vurdere behovet for liggekai.  

 

5.0 Konklusjon og målsetting 
Lebesby kommune, Nordkappregionen Havn og de lokale næringsaktørene samles om 

en målsetting om å etablere Kjøllefjord som et knutepunkt for gods til og fra 

Nordkynregionen. Overnevnte tiltak er nødvendige virkemidler for å nå dette målet. 

Aktuelle involverte aktører må motiveres og informeres om de ulike tiltakene og det 

er derfor et behov for å markedsføre prosjektet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nordkappregionen Næringshage AS, www.Nordkappnh.no 
Boks 193, 9751 Honningsvåg 

Organisasjonsnummer: 989 757 679  Bankkontonr: 49101439673 
 

6 

6.0 Vedlegg 
Kaianlegg  

Kjøllefjord fiskerihavn består av en rekke kai- og bryggeanlegg. Nedenfor beskriver 

vi kort disse anleggene:  

1) Industrikai: kai i betong for hurtigruta, 120 meter lang, 8,5 meter dybde.  

2) Bunkringskai: tilknyttet Kjøllefjord Skipsekspedisjon, flytebrygge, 10 meter lang.  

3) Hellebrygga: flytebrygge, 10 meter lang.  

4) Fiskerikai: ferdig juni 2015, i betong, 50 meter lang, 7 meter dybde.  

5) Slippkai: i betong, 20 meter lang, 0-3 meter dybde.  

6) Almenningskai: i tre, 43 meter lang, 3-4 meter dybde.  

7) Hustad – egnerbu: i tre, 40 meter lang, 2-2,5 meter dybde.  

8) Hustad – tidligere mottak: i tre, 30 meter lang, 4,5 meter dybde.  

9) Hustad – tidligere salteri: i tre, 30 meter lang, 3 meter dybde.  

10) Flytebrygge: 68 meter lang, 130 meter pir.  

11) Flytebrygge: 80 meter lang, 33 båser.  

12) Flytebrygge: ny i 2016.  

13) Nissenkai: i tre, 55 meter lang, 2-4 meter dybde.  

14) Flytebrygge: 36 meter lang, 12 båser.  

15) Flytebrygge: 25 meter lang, 50 meter pir.  

16) Trekai: 60 meter lang, 2-3,5 meter dybde.  

17) Dampskipskai: i betong, 105 meter lang, 11 meter dybde.  

18) Norway Seafoods’ kai: i betong, 100 meter lang, 8-10 meter dybde.  

19) Foldalkai: i tre, 45+30 meter lang, 8-10 meter dybde.  
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HØRING – FORSLAG OM HEVING AV KVOTETAK FOR FISKEFLÅTEN OVER 
11 METER OG OPPHEVING AV FYLKESBINDING I FISKET ETTER TORSK 
 
 
Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41 &13  
Arkivsaksnr.: 16/28    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 4/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 09.11.2015 angående 
høring av forslag til heving av kvotetak for kystflåten over 11 meter, fjerning av 
fylkesbindingen i fisket etter torsk og avkortingsregler i strukturkvoteordningen for 
ringnotgruppa. Lebesby kommunestyre ønsker å avgi følgende høringsuttalelse: 

1. Lebesby kommune ser med bekymring på de negative konsekvenser for distriktene om 
flåtegruppene over 11 meter skal få økt sin mulighet til ytterligere strukturering av 
kvoter.  

2. Økt struktur gjør det enda vanskeligere for ungdom å etablere seg med eget fartøy og 
kvoter i disse flåtegruppene, da det etter hvert blir svært kapitalkrevende. Dette vil 
distriktene tape på. Dette fordi fartøy/kvoter kan bli sentralisert, og ved at færre fartøy 
skal lande fisken og dermed vil kampen om råstoffet også øke.  

3. Med bakgrunn i at få har fullstrukturert i flåtegruppene over 11 meter, ser kommunen 
ikke nødvendigheten av å øke strukturgraden enda mer. Det vil kun føre til at 
fiskeflåten øker sin gjeldsgrad ytterligere og blir mer spesialisert.  

4. Lebesby kommune ønsker ikke at fylkesbindingene i fisket etter torsk, hyse og sei 
nord for 62 grader N skal oppheves. Formålet med fylkesbindingene har vært å 
opprettholde den relative fordelinga av fartøy mellom fylkene. Dette har 
myndighetene i stor grad lykkes med. 

5. Lebesby kommune mener at en opphevelse av fylkesbindingene og samtidig økt 
adgang til strukturering i flåtegruppen over 11 meter, vil gi dobbel negativ effekt for 
Finnmark og distriktene i fylket. Kommunen ber derfor om at foreslåtte tiltak ikke 
gjennomføres.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre dokumenter: 
 
Høring- Heve kvotetak for kystflåten over 11 meter samt fjerning av fylkesbindinger (Frist 4. 
februar) 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-heva-kvotetak-i-kystflaten-over-11-
meter/id2460581/ 
 
Faktaopplysning: 
 
Med strukturkvoteordning menes en ordning hvor det kan utveksles en eller flere kvoter 
mellom fartøy, dersom et fartøy tas permanent ut av fiske. Strukturkvoten er like stor som 
kvoten til fartøyet som er tatt ut, avkortet med 20 %. Avkortingen går til 
reguleringsgruppa/fartøygruppa og har tradisjonelt blitt fordelt på alle gjenværende fartøy i 
gruppa. Strukturkvote blir tildelt for ett år om gangen og kan tildeles i opptil 20 år (som er det 
vanlige). Strukturkvoter som er tildelt første gang før 2007, kan tildeles i opptil 25 år regnet 
fra og med 2008.  
 
Strukturkvoteordningen i kystflåten ble første gang innført i 2004 for fartøy med 
hjemmelslengde over 15 meter (med «hjemmelslengde» menes den lengde fartøyet henter sin 
kvotefaktor fra). Etter flere justeringer har vi i dag følgende strukturkvoteordning: 
 
Fartøy over 15 meter: 
4 + 2 modellen (4 kvoter i torskefisket og 2 kvoter i pelagisk sektor), eller  
3 + 3 modellen (3 kvoter i torskefisket og 3 kvoter i pelagisk sektor).  Dvs at kvotetaket er satt 
til tre ganger fartøyets kvote inkludert grunnkvoten i torskesektoren og i pelagisk sektor. Det 
blir omtalt som 3 + 3 modellen.  
 
Fartøy mellom 11-14,99 meter: 
3 + 1 modellen eller 
2 + 2 modellen 
 
Illustrasjonen under er et eksempel på hvordan strukturkvoteordningen virker, her for 
fartøygruppe med hjemmelslengde 11-15 meter: 

 
Formålet med ordningen er spesifisert i § 2 i forskriften:  
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Drifts- og strukturordningene har som formål å legge til rette for en positiv utvikling av de 
ulike fartøygruppene i kystflåten, ved å gjøre det mulig å utvide kvotegrunnlaget for det 
enkelte fartøy og derved legge opp en drift som sikrer virksomhet over en størst mulig del av 
året, og å legge til rette for spesialisering av driften og derved et mer lønnsomt driftsopplegg 
for det enkelte fartøy.  
 
Høringen presenterer fakta om kystflåten og utviklingen i antall fartøy, deltakeradganger, 
lønnsomhet, fangstmengde, m.m. Høringen går også nærmere inn på utviklingen i de ulike 
lengdegruppene etter innføring av strukturordningen. Noen av tallene skal vi gå nærmere inn 
på.  
 
Departementet ønsker høringsinstansenes syn på: 

• Hva skal kvotetaket være for fartøygruppene med hjemmelslengde over 11 meter 
• Hvor stor skal spesialiseringen innen et fiskeri kunne være. 
• Skal kvotetaket være likt for fartøygruppene med hjemmelslengde over og under 15 

meter.  
• Regionale og lokale konsekvenser av forslaget. 

 
Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 4. februar.  
 
Fakta om kystflåten med hjemmelslengde over 11 meter 
Kystflåten kan i hovedsak defineres som fiskefartøy med mindre enn 500 m3 lasteroms-
volum. Kystflåten er viktig for utviklingen av fiskerinæringa vår slik vi kjenner den i dag.  
Tabellen under viser utviklingen i tallet på fartøy fra 2000-2014. Tallet på fartøy har gått ned 
når fartøygruppene har fått tilgang til strukturkvoteordningen, eller at kvotetaket 
(kvotestørrelsen) har blitt endret. Samtidig er det ikke bare tilgangen på 
strukturkvoteordningen som har utløst en nedgang i tallet på fartøy, noe nedgangen i den 
minste kystgruppa og den generelle trenden viser. Fartøy og fiskemetoder blir mer effektive, 
slik at flåtekapasiteten blir overflødig i takt med den generelle produktivitetsutviklingen i 
samfunnet. En viss strukturering vil altså tvinge seg frem uavhengig av om det er 
strukturordninger eller  ikke.   
 
Det positive med endringen i antall fartøy, er gruppen 10-10,99 meter som har en økning i 
antall fartøy med 17,1 %.  

 
Lønnsomhet: 
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Når en skal se på lønnsomheten i fiskeriene, er det to viktige parameter; kvotestørrelse og 
priser. De senere årene har ressurssituasjonen for torsk vært svært god, og torskekvoten har 
vært veldig høy. Dette har resultert i lavere priser, spesielt under finanskrisen i 2008-2009.  
 
Fiskeridirektoratet undersøker hvert år lønnsomheten i fiskeflåten. Tall som presenteres i 
høringen, viser at driftsmargin i % (driftsresultatets andel av driftsinntektene) er blitt redusert 
i alle fartøygruppene over 11 meter. Noe som i stor grad skyldes reduserte torskepriser og 
lavere etterspørsel i forbindelse med finanskrisen.  
 
Totalkapitalrentabiliteten i % (driftsresultat + finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig 
totalkapital viser også en klar nedgang i alle flåtegrupper. Økt strukturering kan være med på 
å forklare hvorfor totalkapitalrentabiliteten blant de største er lavere enn for de minste 
fartøygruppene. Strukturering kan ha positiv innvirkning på driftsinntektene, men 
representerer samtidig en vesentlig kostnad med investering.  
 
Grad av strukturering 
I høringsnotatet presenteres tall for de ulike fylkene for hvor mange kvoter som er ordinære 
og strukturerte kvoter i hver gruppe. Fartøy med hjemmelslengde 11-14,99 meter har pr.  
6. juli 2015 en struktureringsgrad på 32 % (dvs. andel av totale kvotefaktorer som er 
strukturkvoter). I fartøygruppa 15-20,99 meter er struktureringsgraden 48 % på samme 
tidspunkt, og over 21 meter er det 56 %. 
 
 Høringsnotatet tar også opp i tabeller hvor mange fartøy som har fullstrukturert seg.  

 
Tabellen viser at 54,3 % av fartøyene i gruppen 11-14,99 meter ikke har valgt å strukturere i 
det hele tatt, og at kun 26 fartøy er fullstrukturert.  

 
Tabellen over viser at for fartøygruppen over 15 meter er det 30,9 % av fartøyene som ikke 
har strukturert noe, og at 44 av 262 fartøy er fullstrukturert.  Fartøy i denne gruppen har over 
lengere tid kunnet delta i strukturordning, og det kan forklare noe av differansen mellom 
gruppene.  
 
Ulike forslag til nye kvotetak fremmet i høringsnotatet 
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I dag har fartøy mellom 11-14,99 meter kvotetakene 2 + 2 eller 3 + 1. Mens fartøy mellom 
15-20,99 meter har kvotetak 3 + 3 eller 4 + 2.  
 
Departementet vurderer å heve kvotetakene til: 

• 4 + 4 modell eller 
• 5 + 5 modell  

Departementet ber om høringsinstansene syn på hvor høye kvotetakene skal være, og om det 
skal skilles mellom fartøy over og under 15 meter.  
 
Grad av spesialisering 
Desto flere kvoter en har innenfor et fiskeri, jo mer spesialisert blir fisket. Båten kan da rigges 
kun for dette fisket. Sammenligner man strukturerte fartøy som nå fisker i hovedsak torsk, 
som sin spesialisering, kontra tidligere fiske etter torsk, hyse, sei, blåkveite osv. Dette kan ha 
sine klare fordeler for fiskerne, men vil samtidig gjøre dem mere sårbar overfor svingninger i 
pris og kvoter. Med flere fiskerier sprer man risikoen.  
Departementet peker på ulike grader av spesialisering. Som alternativ til 4 + 4 modellen, kan 
en velge et kvotetak på 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1 eller 8+0. Det samme kan gjøres for kvotetak 5 + 5 
modellen.  
 
Konsekvenser lokalt og regionalt 
I høringsnotatet blir det pekt på at høgere antall kvoter pr. fartøy, vil føre til færre fartøy og 
kanskje færre fiskere. Det at færre fartøy kan fiske samme mengde fisk, vil også kunne få 
konsekvenser for landindustrien. Færre fartøy kan bety færre landinger. Men selv om ikke 
antall landinger skulle gå ned, kan fisken bli levert på færre steder. I notatet blir det nevnt at 
strukturkvoteordningen kan endre den geografiske fordelingen av fartøy, og høyere kvotetak 
kan forsterke denne virkningen. For noen landanlegg kan dette føre til at fartøy som tidligere 
leverte fisk til anlegget, går ut av fisket. Hevet kvotetak kan derfor virke inn på den 
geografiske spredningen av fiskefartøy, ved at færre fartøy vil kunne føre til at 
fiskerivirksomhet faller bort enkelte steder og øker andre steder. Dersom man i tillegg gjør 
endringer i fylkesbindingen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader  N, vil det også i 
dette fisket kunne føre til endringer mellom fylkene og ikke bare internt i fylket.  
 
Det blir også trukket frem som en naturlig samfunnsutvikling, at det går mot større enheter 
hvor man legger vekt på å bruke arbeidsinnsats og kapital der det kaster mest av seg. Det 
gjelder både flåteleddet og landindustrien. At det blir lettere for fartøy å spesialisere seg 
innenfor et fiskeri, kan også være positivt for landindustrien, da kvaliteten på råstoffet kan bli 
bedre.  
 
Fylkesbindinger for fiske med konvensjonelle kystfartøy og havfiskefartøy 
Fylkesbindingene gjelder for fiske med konvensjonelle kystfiskefartøy etter torsk, hyse og sei 
nord for 62 grader N og for den konvensjonelle havfiskeflåten. Kravet er at kjøper og selger at 
et fartøy skal ha vært ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet 
finner sted. Unntak fra dette kan gjøres når fartøy blir kjøpt fra et annet fylke til Nord-Troms 
og Finnmark.  
 
Fylkesbindingene oppstod raskt etter at deltakelsen i fisket ble avgrenset i 1990. Dagens 
regelverk har eksistert siden midten av 1990-tallet. Formålet med fylkesbindingene har vært å 
opprettholde den relative fordelingen av fartøy mellom fylkene. Samtidig er det ikke ønskelig 
at fylkesbindingene skal være til hinder for næringsutviklingen.  
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Figuren over viser at den relative fordelingen mellom fylkene har vært stabil i perioden. 
Fylkesbindingen hindrer ikke fartøyeieren i å flytte til et annet fylke og selge etter ett år. 
Fylkesbindingen avgrenser likevel i stor grad fleksibiliteten i fiskeflåten. Det blir i notatet 
pekt på at målet om en geografisk differensiert flåte altså har en kostnad, siden den som 
ønsker å selge fartøyet sitt ikke nødvendigvis kan selge til den som kan drifte det videre på 
best mulig måte. Det innebærer lavere pris for den som selger, og lavere verdiskaping for 
samfunnet. I noen fylker kan også markedet for kjøp og salg av fartøy bli for små.  
 
Departementet ser i sitt notat at økt strukturering, og uten geografiske restriksjoner, kan føre 
til ytterligere forskyvning mellom landsdelene. De vurderer å kunne legge til rette for noe mer 
fleksibilitet, gjennom å fjerne geografiske avgrensninger men innføre en regionbinding hvor 
landet deles mellom nord og sør.  
 
Vurdering: 
 
Departementet har i sitt høringsnotat gjort mange grundige analyser av utviklingen og de har 
pekt på mulige positive og negative effekter av tiltakene. De ber om høringsinstansene syn på 
de ulike momentene. Sett fra ståstedet til en liten kystkommune i Finnmark, kan økt kvotetak 
og økt strukturering få flere negative konsekvenser. Det samme gjelder om fylkesbindingene 
opphører, og da spesielt om dette skjer samtidig. Det vil selvsagt være positivt for de fiskerne 
som ønsker å selge, de kan oppnå bedre pris fra en kjøper i Nordland enn de vil få i Finnmark. 
Vår vurdering er at økt mulighet for kjøp og salg av kvoter, gjør at prisen på fartøy og kvoter 
går opp. Dette vil igjen gjøre det vanskeligere å etablere seg som fisker, dersom man ikke har 
mye kapital. Tilgang på kapital er i mange tilfeller større i sentrale områder og lenger sør enn 
i distriktene i nord. Dette kan bidra til at flere selger ut av fylket og at færre fartøy og kvoter 
blir igjen eller blir kjøpt inn til vår kommune og vårt fylke.  
 
På den andre siden har dagens strukturordninger ført til at mange som har samlet flere kvoter, 
øker sitt inntekstgrunnlag, reduserer kostnader med flere fartøy, og dermed har mulighet til å 
ta med flere i mannskapet. Dette er en viktig rekrutteringsarena. Administrasjonens vurdering 
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er likevel at de muligheter man har for strukturering i dag er tilstrekkelig og at kvotetaket ikke 
bør heves.  
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HØRING – FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET 
 
 
Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43 &13  
Arkivsaksnr.: 16/29    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 5/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 10.12.2015 angående 
høring av forslag til innretning på havbruksfondet. Lebesby kommunestyre ønsker å avgi 
følgende høringsuttalelse: 

1. Lebesby kommune er positiv til forslaget om å etablere et havbruksfond som skal 
finansieres av inntekter fra vederlag for nye konsesjoner og vekst i eksisterende 
konsesjoner i havbruksnæringen. Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig 
bærekraftig.  

2. Det etableres et havbruksfond for hvert fylke.   
3. Lokalitets-MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til 

oppdrettskommunene i det enkelte fylket.  
4. Staten eller fylkeskommunene skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet 

er statens virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og fylkeskommunen er 
myndighet i forhold til ny lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. De langvarige 
arealbeslag og mulige arealkonflinkter med blant annet fiskeriinteresser som følge av 
økt oppdrett, skjer utelukkende i kommunene. Derfor bør kommunene ha 100 % av 
inntektene til havbruksfondet og det er urimelig at staten og fylkeskommunen skal ha 
en andel av fondet.   

5. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra 
havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret 
et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Arealavgift vil også sikre kommunene inntekter 
etter at veksten reduseres eller stopper opp, og må derfor innføres.  

6. Midlene bør utbetales til kommunene straks salgsvederlaget for produksjonsveksten er 
mottatt sentralt/regionalt.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre dokumenter: 
 
 
Høring – forslag til innretning på havbruksfondet (Fordeling av vederlaget fra 
oppdrettstillatelse til kommuner og fylkeskommuner med frist 18. februar) 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-innretning-pa-
havbruksfondet/id2466628/ 
 
 
 
Faktaopplysning: 
Oppdrettsnæringen har hatt en sterk vekst over flere tiår. Regjeringen vil legge til rette for 
videre vekst, noe som forutsetter tilgang på tilstrekkelig og egnet areal.  Det drives i dag 
oppdrett av laks og ørret i totalt 160 kystkommuner i landet. På tross av stor aktivitet, 
sysselsetting og inntekter opplever mange kystkommuner at de får for lite igjen for å 
tilrettelegge for næringen. Regjeringen vil derfor at kommuner som stiller areal til rådighet for 
havbruksnæringen, bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten.  

I Meld.St. 16 (2014-2015) «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og 
ørretoppdrett» presenter regjeringen et nytt system for justering av kapasiteten i 
oppdrettsnæringen basert på miljøindikatorer, handlingsregler og en inndeling av kysten i 
produksjonsområder. Næringskomitéen har i sin innstilling til meldingen bedt regjeringen om 
å opprette et havbruksfond som skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av 
vederlaget på alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet. 

Stortinget har i sin behandling av meldingen forutsatt en følgende fordeling av vederlag for 
tildeling av ny kapasitet (produksjonsvekst og nye konsesjoner): 

• 70 % til kommunene 
• 10 % til fylkeskommunene 
• 20 % til staten 

 
Høringsnotatet drøfter følgende problemstillinger: 

1.  Fordelingsnøkkel mellom stat, fylke og kommune 
2.  Størrelse og frekvens på utbetalinger fra fondet 
3.  Administrasjon av fondet. 

 
Høringsfristen er satt til 18.februar 2016. 
 
Departementet kommenterer i høringsbrevet (pkt. 3.2) at havbruksfondet skal: 

• sikre en rimelig fordeling på alle kommuner med oppdrettsvirksomhet 
• stimulere kommunene til å gi næringen tilgang på egnede lokaliteter 
• enkel ordning å administrere 
• sikre kommunene mest mulig forutsigbare inntekter 

 
Departementet uttaler videre: 

• En naturlig forutsetning er at det kun er kommuner med oppdrett av laks, ørret, 
regnbueørret i sine sjørarealer som bør ha krav på del av havbruksfondet. 

• Kommuner og fylkeskommuner med kun landbasert oppdrett skal ikke ha krav på 
andel av fondet. 

• Proveny (utbytte) fra utviklingskonsesjoner vil inngå i havbruksfondet. 
• Vederlag for 5 % kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser fordeles med 50-50 

mellom stat og kommunal sektor, og inngår ikke i havbruksfondet. Vederlaget for alle 
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tillatelser som tildeles etter 1. januar 2016 skal fordeles med 80 % til 
kommunal/fylkeskommunal sektor og 20 % til staten og skal inngå i havbruksfondet. 

 
Departementet reiser spørsmål om det skal være nasjonalt eller regionalt havbruksfond. I 
havbruksmeldingen legges til opp til å dele landets kyststripe inn i 11 – 13 
produksjonsområder hvor vekst skal vurderes annethvert år. Departementets oppfatning er at 
konsesjonsinntektene bør fordeles på alle, uavhengig om kommunen ligger i et område hvor 
kapasiteten økes, reduseres eller holdes uendret. Stortinget har lagt til grunn at alle kommuner 
skal få andel av fondet – ikke bare kommuner som tilrettelegger for nye lokaliteter.  
 
Kommuner som blir vertskap for branngater – altså oppdrettsfrie områder som barriere mot 
spredning av parasitter og sykdom mellom produksjonsområder, bør etter departementets syn 
tilgodesees med en andel av inntektene fra fremtidig kapasitetsøkning. Det foreligger ikke 
forslag om etablering av branngater. 
 
Hvor store inntekter skal fordeles til kommunene? 
Størrelsen på inntektene til havbruksfondet vil avhenge av hvor stor produksjonsvekst som 
blir tildelt, noe som i henhold til systemet beskrevet i havbruksmeldingen igjen vil avhenge av 
lakselussituasjonen. Størrelsen på inntektene vil i tillegg avhenge av hvilken pris som oppnås 
ved tildeling av ny kapasitet. Departementet har i høringsnotatet vist i tabell 1 at inntektene til 
fondet kan variere fra 45 mill kr til 3.187 mill kr i år 1, avhengig av om veksten i næringen 
blir 10 % eller om den blir 100 %.  
 
Fordelingsnøkkel mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. 
Stortinget har forutsatt en fordeling med 20 % til staten, 10 % til fylkeskommunene, og 70 % 
til kommunene. Departementet oppfatter bred enighet om at hoveddelen av kommunal sektors 
andel bør tilfalle kommunene. Samtidig har fylkeskommunene en viktig rolle knyttet til 
samordning av arealplaner og andre fellestiltak, som tilsier at de også bør få en viss andel (10 
%) i følge Stortinget. Det foreligger ingen begrunnelse for at 20 % av vederlaget skal tilfalle 
staten. 
 
Fordelingsnøkkel mellom kommuner: 
• Store forskjeller i oppdrettsvolum i de ulike kommunene gjør at departementet vurderer 

lik fordeling til alle kommunene vil gi urimelige utslag, og gir heller ingen incentiver til 
nye arealer til oppdrettsformål. Kommuner som har mye oppdrettsvirksomhet bør få en 
større andel av inntektene.  

• Fordeling etter lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) sikrer at kommuner med mest 
oppdrett også får størst andel av inntektene fra havbruksfondet. Denne modellen er enkel 
og forutsigbar. 

• Fordeling basert på fysisk arealbeslag vil etter departementets syn gi samme avkastning 
som fordeling etter lokalitets-MTB. 

• Fordeling basert på slaktevolum er etter departementets syn en dreining fra arealbeslag til 
verdiskaping, og departementet vurderer dette som uhensiktsmessig. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Av høringsnotatet framgår det at i Lebesby kommune har SalMar pr. 15.11.2015 totalt 20.025 
tonn lokalitets MTB. Det utgjør 0,66 % av samlet lokalites-MTB i landet. Vår kommune kan 
få utbetalinger i størrelsesorden kr. 3 -13 mill. annethvert år (utfra en samlet proveny på hhv. 
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500 millioner og 2 milliard kroner fordelt på alle oppdrettskommunene i landet). Størrelsen på 
utbetalingen avhenger på den ene side av hvilken pris oppdrettsselskapene er villig til å betale 
for produksjonsvekst, og på den annen side om kravet til miljømessig bærekraftig vekst blir 
oppfylt.  Av høringsdokumentet framgår det at kommunens inntekter fra havbruksfondet vil 
være frie midler som kommunene står fritt til å disponere slik de ønsker.  
 
Arealavgift 
I høringsnotatet er det satt inn et regnestykke hvor en tidligere foreslått arealavgift på 17 øre 
pr. per kg produsert volum sammenlignes med inntektene fra veksten i nye konsesjoner. Det 
pekes på at kommunens årlige inntekter fra havbruksfondet kan overstige arealavgiften, 
dersom 50 % av produksjonsområdene åpnes for vekst. Arealavgiften ser dermed ut til å bli 
erstattet av havbruksfondet i forbindelse med behandlingen av Meld.St. 16.  
 
I Laksefjorden ble det i 2015 slaktet ut ca 8.000 tonn laks, noe som ville gitt kommunen  
kr. 1.360.000 i arealavgift dersom den var innført med 17 øre pr. kg.  
 
Konsekvenser for miljøet: 
Administrasjonen mener, i likhet med departementet, at fordelingen av kommunal sektors 
inntekter fra fremtidig kapasitetstildelinger, ikke vil ha miljømessige konsekvenser. 
Miljømessige hensyn ivaretas på samme måte som før i prosessen for klarering av nye 
lokaliteter.  
 
Departementet drøfter videre: «Under diskusjon om arealavgift pekte noen på at en slik avgift 
ville gi kommunene for store incentiver for å tilrettelegge for oppdrett, og at dette ville kunne 
ha både miljømessige konsekvenser og samtidig gå på bekostning av andre interessenter i 
kystsonen. Den samme argumentasjonen vil kunne gjelde når kommunene får en større andel 
av inntektene fra fremtidige kapasitetstildelinger. Det er imidlertid allerede besluttet at det 
skal opprettes et havbruksfond. Dette høringsnotatet omhandler kun innretningen på fondet, 
og departementet kan ikke se at dette i seg selv har miljømessige konsekvenser. 
Departementet vil imidlertid igjen vise til at miljømessige hensyn som før vil være godt i 
varetatt når nye lokaliteter klareres. Det kan tenkes at kommunene i større grad vil prioritere 
arealer til oppdrettsnæringen i sine kystsoneplaner, men det er også et av formålene med 
ordningen. Som beskrevet i kapittel 2 er imidlertid havbruksnæringens direkte arealbeslag lite, 
og det vil fortsatt være rom for mange ulike interesser i kystsonen».  
 
Vurdering: 
 
Lebesby kommune er positiv til etablering av havbruksfond, men forutsetter at det også blir 
etablert arealavgift som skal sikre kommunen stabile inntekter fra næringen over tid. Dette har 
også vært fremmet fra kommunens side ved flere anledninger. Dessverre ser det ut til at 
arealavgiften er fjernet i denne høringen, til fordel for et havbruksfond som skal gi inntekter 
til kommunene ved vekst i oppdrettsaktiviteten. Det begrunnes blant annet med at næringen 
ikke bør «dobbelbeskattes» med både avgift for nye konsesjoner og en arealavgift, noe som 
vil være en ulempe i konkurransen med aktører fra andre land.  
 
Departementet tar til ordet for at kommunenes årlige inntekt fra havbruksfondet langt vil 
overstige inntektene kommunene ville fått med arealavgift. Etter administrasjonens vurdering 
er dette i beste fall misvisende. Det har sammenheng med at finansiering av havbruksfondet 
utelukkende kommer fra produksjonsvekst. Dersom det av ulike årsaker ikke blir 
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produksjonsvekst eller at betalingsviljen for produksjonsvekst ikke er til stede, blir det ikke 
noe utbytte til kommunene fra havbruksfondet. 
 
I motsetning til havbruksfond, vil en arealavgift være en årlig inntekt til kommunene som 
ikke er vekstavhengig, men som kompenserer for faktisk bruk av sjøarealer.  
 
Havbruksfondet bør utbetales fylkesvis  
Departementet mener at havbruksfondet bør deles på alle havbrukskommuner – uavhengig av 
om det er vekst i havbruksnæringen i den enkelte kommune. Dette standpunktet er Lebesby 
kommune uenig i, da vi mener fondet bør utbetales til de fylker hvor det kommer vekst.  
Inntektene fra fondet fordeles til kommunene i fylket, hvor lokalitets-MTB legges til grunn 
som fordelingsnøkkel. Dette forutsetter imidlertid at det innføres en arealavgift. 
 
Havbruksfondet er vekstbasert og kan ikke erstatte arealavgiften. Arealavgiften vil over tid 
være en viktigere kompensasjon til kommunene enn avkastningen fra havbruksfondet. For 
kommunene er det viktig at inntektskildene fra havbruksnæringen blir todelt – havbruksfondet 
som er vekstavhengig og arealavgift som er vekstnøytral, men knyttet til faktisk bruk.  
 
Fordelingsnøkkel mellom stat, fylke og kommune 
Forslag til fordelingsnøkkel mellom stat, fylke og kommune er etter rådmannens vurdering 
urimelig. Vekst i havbruksnæringen er nasjonal politikk, hvor havbruksfondet skal brukes 
som virkemiddel for gjennomføring av vedtatt vekststrategi. Statens finansiering skjer 
normalt gjennom skattesystemet. Det blir derfor urimelig at staten også skal ha andel av 
vederlaget for produksjonsrettigheter som utelukkende utøves i distriktene. Det er tilgang til 
areal i havbrukskommunene som er hovedhensikten med etablering av fondet, og da bør også 
inntektene i sin helhet tilfalle havbrukskommunene.  
Det kan diskuteres om i hvilken grad fylkeskommunens samordningsfunksjon rettferdiggjør 
fylkeskommunens rett til utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i 
forhold til lokaliteter, MTB og konsekvensutredning.  
 
Fordelingsnøkkel mellom kommunene 
Administrasjonen støtter departementet i vurderingen av at lik fordeling mellom kommunene 
gir urimelig utslag. Prinsippet bør være at oppdrettskommunene får uttelling fra 
havbruksfondet basert på lokalitets-MTB. 
 
Utbetaling fra fondet 
I høringsnotatet drøftes ulike ordninger for utbetaling fra fondet. Etter administrasjonens syn 
bør midlene utbetales til kommunene straks salgsvederlaget for produksjonsveksten er 
mottatt. Administrasjon av fondet styres sentralt og midlene utbetales til kommunene 
umiddelbart etter at midlene har kommet inn. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2015 - 
JANUAR 2017 
 
 
Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 F40  
Arkivsaksnr.: 16/90    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 6/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby Ungdomsråd for perioden 
januar 2015 – januar 2017: 
 

1. Fra Kjøllefjord Ungdomsklubb: Faste representanter Kim Abel Pedersen og Jenni 
Koret. Varerepresentant Anna Julie Wallenius 

2. Fra Kjøllefjord skole fast representant Trym Karlsen og vararepresentant Martine 
Berg. 

3. Fra Lebesby: Faste representanter _____________________ og Benjamin Teigen. 
Vararepresentant Tore Andreas Jenssen. 
 

 
 
Vedlegg: 
1. VEDLEGG: SAMLET PRESENTASJON AV TIDLIGERE SAKSGANG FRA VALG AV 
UNGD.RÅD 
2. VEDLEGG: VEDTAK OM FRITAK FOR SIW IRENE BØGEBERG 
 
 
Faktaopplysning: 
I desember 2014 valgte Kommunestyret representanter til Lebesby Ungdomsråd for perioden 
januar 2015 – januar 2017. Underveis i behandlingsfasen har representanter fra Kjøllefjord 
Ungdomsklubb og Kjøllefjord skole falt ut fra innstilling, og vedtaket omfattet således kun 
representanter fra stedet Lebesby.  
I tillegg har representanten Siw Irene Bøgeberg fra Lebesby fått innvilget fritak ut perioden, 
og det må velges ny fast representant for henne. 
 
I tidligere innstillinger var Anita Mikalsen valgt som vara fra Kjøllefjord Ungdomsklubb. 
Høsten 2015 flyttet hun fra Kjøllefjord, og det ble avholdt suppleringsvalg i forbindelse med 
et Allmøte på Kjøllefjord Ungdomsklubb. Her ble Anna Julie Wallenius valgt som 
vararepresentant. 
 
Fra retningslinjene: 
 
”1.2   Valg og sammensetning 
1.2.l:  Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer.  

Ungdom foreslår selv to representanter i tillegg til en representant fra elevrådene.  
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Barnas representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig. 
Formannskapet velger to representanter. 
Minst 2 medlemmer skal komme fra Laksefjorden. 

1.2.2 Leder av ungdomsrådet bør bo i kommunen, også i skoleåret.  
1.2.3 Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen. 
1.2.4 Det skal velges 3 vararepresentanter til ungdomsrådet, minst en av disse skal være fra 
Laksefjorden.” 
 
 
Vurdering: 
Innstilling er i hht. de valg som er gjort på Kjøllefjord skole, Kjøllefjord Ungdomsklubb, samt 
Kommunestyrevedtak. 
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Samlet presentasjon av tidligere saksgang: 
 Valg av representanter til Lebesby Ungdomsråd 1.1.15 – 1.1.17 

_____________________________________ 
1. Innstilling til FSmøte 7.10.2014 

Saksfremlegg 
 
 
Arkivsak: 14/680   
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap velger følgende personer til ungdomsråd for perioden oktober 2014 til 
oktober 2016:  
 
1. ______________________________ Vara representant: ___________________________ 
 
 
2. ______________________________ Vara representant:___________________________ 
 
Det må utvelges en kontaktperson og en saksbehandler for ungdomsrådet 
Det må utarbeides en egen plan med klare retningslinjer for arbeidsoppgaver i valgperioden 
 
Saksutredning: 
Dokumenter: Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby kommune  
 
Faktaopplysning: 
Kjøllefjord Ungdomsklubb har gjennomført valg: (17 ungdommer til stede) 
Fast representant: Kim Abel Pedersen  
Fast representant: Jenni Koret  
Vara: Anita Mikalsen  
 
Elevrådet ved Kjøllefjord skole har gjennomført valg: 
Fast representant: Trym Karlsen  
Vara representant: Martine Berg  
 
Ungdomsrådet ser slik ut før politisk valg:  
 
1. Kim Abel Pedersen  
 
2. Jenni Koret  
 
3. Trym Karlsen  
 
4. 
 
5.  



 
 
 
 
 
Vurdering: 
Som i innstillingen  
 

Rådmann 
  Silje Elise Grevsnes 
  kultursjef 
 

_____________________________________________________________________ 
2. Saksprotokoll fra FSmøte 7.10.14 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 07.10.2014 
Sak: PS  75/14  
 
Resultat: Saken utsatt 
 
Arkivsak: 14/680 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL 

UNGDOMSRÅD  
 
 
Behandling: 
 
Sak utsatt. 
Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden. 
 
 
Vedtak: 
Sak utsatt. 
Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden 
 
 

___________________________________________________ 
3. Innstilling til FSmøte 20.11.2014 

Saksfremlegg 
 
 
Arkivsak: 14/680   
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 



Rådmannens innstilling: 
 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og 
saksbehandler for ungdomsrådet.  
 
3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  
 
 
Saksutredning: 
Dokumenter: 
Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby kommune 
 
Faktaopplysning: 
I følge dagens retningslinjer må Formannskapet velge to representanter og en 
vararepresentant fra Laksefjorden.  I Laksefjorden er der ikke foretatt valg lokalt, men rektor 
ved Lebesby skole har fremmet følgende forslag til kandidater:  
 
Benjamin Teigen, (13), Tore Andreas Jenssen (13), Jørgen Bøgeberg (25),  
Linn Anita Nilssen (24), Christian Johansen (21), Maria Levang (19), Kåre Johan Teigen 
(26), Bente Bøgeberg (19), Eli Birgithe Jenssen (20), Nils Jøran Andersen (23), Siw Irene 
Bøgeberg (26).  
 
Retningslinjene 1.2.1: Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. Disse skal velges slik: 
Ungdom foreslår to representanter selv i tillegg til en representant i fra elevrådene. (Barnas 
representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig) Formannskapet velger 2 
representanter. Minst to medlemmer bør komme fra Laksefjorden. 
Ungdom selv velger 2 medlemmer. 
 
Kjøllefjord Ungdomsklubb som har gjennomført valg: (med 17 ungdommer til stede) 
Fast representant: Kim Abel Pedersen (14) 
Fast representant: Jenni Koret (15) 
Vara: Anita Mikalsen (14) 
 
En representant i fra elevrådet på Kjøllefjord skole 
Fast representant: Trym Karlsen (13) 
Vara representant: Martine Berg (14) 
 
Vurdering: 



Formannskapet må velge representanter ut i fra vedtatte retningslinjer eller vurdere om disse 
skal endres.  
 

Rådmann 
  Silje Elise Grevsnes 
  kultursjef 
 

 
 

___________________________________________________ 
4. Saksprotokoll fra FSmøte 20.11.2014 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 20.11.2014 
Sak: PS  94/14  
 
Resultat: Saken utsatt 
 
Arkivsak: 14/680 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL 

UNGDOMSRÅD  
 
 
Behandling: 
Forslag fra Stine Akselsen: 
Saken utsettes til neste Formannskapsmøte 1.12.14. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste Formannskapsmøte 1.12.14. 

_______________________________________ 
 Saksprotokoll fra FSmøte 1.12.2014 – Innstilling gikk direkte til 

KSmøte 18.12.14 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________ 
5. Saksprotokoll fra KSmøte 18.12.14 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 18.12.2014 
Sak: PS  35/14  
 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 14/680 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL 

UNGDOMSRÅD  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Kommunestyret: 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
Siv Irene Bøgeberg 
Benjamin Teigen 
Vara: Tore Andreas Jenssen. 
 
Som innstilling med forslag fra Kommunestyret. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
Siv Irene Bøgeberg 
Benjamin Teigen 
Vara: Tore Andreas Jenssen. 
 
2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og 
saksbehandler for ungdomsrådet.  
 
3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  

 
 

 
 
 



Lebesby kommune  
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD    

   
 
 
 
Siv Irene Bøgeberg 
 
E-post: sivi1988@hotmail.com  
 
 
 
Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
15/894                          22.12.2015 465 /RAD/SADM/ANFA 
    
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV, UNGDOMSRÅDET 
SIV IRENE BØGEBERG 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 16.12.2015, saksnr PS 78/15. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 
imøtekomme søknad fra Siw Irene Bøgeberg om fritak fra verv i Lebesby Ungdomsråd 
fram til nytt valg i januar 2017. 

 
2. Det skal velges ny representant til Lebesby Ungdomsråd for perioden fritaket gjelder. 

Jf. Kommunelovens § 16-3. 
 

 
 

Med hilsen 
Lebesby kommune 
 

 
 
Anne Lill Fallsen 
serviceleder 
 
 
Kopi til: Ungdomsråd v/Unni Esp 
 
 
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 
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