
«Vi ivaretar fjord- og 
kystkommunenes 
interesser» 

Foto: Nofima 



Foto: Arctic Sea 

Vi er oppriktig stolte av å være kystens 
og fjordenes folk! 
  

Vi bor her fordi det gir oss et godt liv 
og fordi vi har en oppgave med å 
høste og foredle de ressursene som er 
her.  
 

Som lokalpolitikere har vi en oppgave 
med å legge til rette for at flest mulig 
skal få glede av sjøkanten og se til at 
de næringene som er her  har gode kår 
og lever i god sameksistens. 
 
Gjennom medlemskap i NFKK kan din 
kommune bidra til å ivareta din og 
andre fjord- og kystkommuner sine 
interesser for fremtiden!  
 



Medlemmer  
 

Norge har en fantastisk flott, lang og fruktbar kyst. Medlemmene i 
Nettverk for fjord- og kystkommuner kommer fra den dype fjord til 
den ytterste «nøgne ø».  
 

I dag er vi 73 medlemmer – fra Farsund i sør til Nordkapp i nord – 
og vi blir stadig flere!  

Alta 
Aukra 
Aure 
Austevoll 
Averøy 
Bindal 
Bjugn 
Bremanger 
Brønnøy 
Bø 
Bømlo 
Båtsfjord,  
Dønna 
Farsund 
Fedje 
Finnøy 
Fitjar 
Flatanger 

Kvalsund 
Kvam 
Kvinnherad 
Kvænangen 
Leka 
Loppa 
Lurøy 
Lyngen 
Midsund  
Nordkapp 
Nærøy 
Osen 
Roan 
Rødøy 
Salangen 
Sandøy 
Smøla 
Snillfjord 

Flora 
Fosnes 
Frøya 
Fusa 
Gildeskål 
Gratangen 
Gulen 
Halsa 
Hamarøy 
Hammerfest 
Hemne 
Herøy 
Hitra 
Hjelmeland 
Høyanger 
Karlsøy 
Karmøy 
Kristiansund 

Solund 
Steigen 
Sund 
Sveio 
Sømna 
Sørfold 
Træna 
Tvedestrand 
Tysfjord 
Tysnes 
Vega 
Vestnes 
Vevelstad 
Vikna 
Vågsøy 
Øksnes 
Øygarden 
Åfjord 



 
 
 
 

Historien om NFKK 
 
Det er krevende og spennende å drive lokalsamfunn. 
Eldresenter, skoler, barnehager, næringsareal og veger. På kysten 
finner vi også havner og farleder. Hvordan skal sjøarealene 
fordeles? Til rekreasjon, til havbruk, til fiskeri og til transport. 
 
Diskusjonen om 100 -meters beltet kjenner alle. Men mange av 
oss ordførere og byråkrater i kommuner litt unna Oslofjorden, 
kjenner oss ikke helt igjen i diskusjonen. Det er ikke akkurat 
trangt hos oss. Men av og til er kommuneøkonomien trang i 
forhold til de oppgavene vi skal løse. 
 
Nettverk for fjord- og kystkommuner ble opprettet i 2009. Vi 
ønsket oss en arealavgift (naturressursavgift). Vi ønsket å få noe 
igjen for arbeidet med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene 
våre. 
 
Mange av oss er stolte verter av havbruksvirksomhet. Men 
mange av oss opplever også at virksomheter sentraliseres. 
Arbeidsplasser på land forsvinner og kommuner sitter igjen med 
saksbehandling og merder i sjøen. Skattekronene har ikke 
nødvendigvis samme ankerfeste som oppdrettsmerdene. 
 
Dette er en av grunnen til etableringen av Nettverk fjord- og 
kystkommuner. 
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Hva jobber nettverket med?  
 
• Den viktigste saken for NFKK har vært å sørge for at 

kommunen får sin rettmessige del av den verdiskapningen 
som skjer i sjø-allmenningen gjennom oppdrettsnæringen.  
 

• Vi har kommet et stykke på vei gjennom opprettelsen av 
havbruksfondet i 2016. Fordelingsnøkkelen i fondet er god 
mellom kommune, fylkeskommune og stat. Utfordringen er 
nå å få inntekter til fondet.  
 

• Inntekter til havbruksfondet skulle komme på bakgrunn av 
vekst i oppdrettsnæringen. Lus og sykdom har gjort at veksten 
har uteblitt og inntektene til fondet likeså.  
 

• NFKK jobber derfor med å få på plass andre/supplerende 
inntektskilder til fondet. Stortingsflertallets1 vedtak i juni 2017 
var således et viktig gjennomslag: 
 

     «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å    
     utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme  
     tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at  
     vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.» 

 

• Slike inntekter vil bidra til gode vertskommuner for næringen, 
hvilket næringen er avhengig av for å skape vekst i 
produksjon, inntekter og arbeidsplasser.  
 

Denne saken har vært hoveddrivkraften bak nettverket, og vi 
gleder oss over en stadig økende forståelse for våre argumenter. 

 

Foto: Karin Beate Nøsterud 

1Flertallet bestod av Ap, KrF, Venstre, Sp og SV 



 
 
 
 

Andre viktige saker 
 

Selv om inntekter fra oppdrettsnæringen har vært grunnlaget for 
oppstarten av NFKK, ser vi at  fjord- og kystkommunene har flere 
felles interesser. Derfor jobber vi også eksempelvis med   
 
 

• Forholdet mellom oppdrettsnæring og villaksforvaltning 
 

     NFKK ønsker å bidra til at både villaksnæringen og   
     oppdrettsnæringen skal leve godt og i god sameksistens.  

 

• Kommunenes forvaltningsansvar for sjøareal  
 

      Kravene til å forvalte sjøarealene øker i takt med økt aktivitet    
      i sjøarealet fra flere næringer. NFKK jobber for at kommunene    
      skal ha god kompetanse og reell innflytelse forvaltning av  
      egne arealer.  

 

• Videreforedling og oppdrett av nye arter  
 

      NFKK er opptatt av at mer av foredlingen av fisken skjer i Norge og at     
      en får til oppdrett av nye arter. Det vil skape nye arbeidsplasser.  
 

• Marin forsøpling  
 

     Vi blir stadig minnet på hvor stor den marien forsøplingen er.          
      Her må det jobbes både forebyggende og ryddes. Men det  
      koster. Her jobber NFKK bl.a. for å finansiere opprydding.  

 

• Samferdsel og kommunikasjoner  
 

• Gode veiforbindelser til næringsområder langs kysten 
• Mer godstransport på sjø  
• Gode tele- og datakommunikasjoner  
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Styret  
 
NFKK har et styre som velges etter hvert kommunevalg: 
 
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder) 
Mobil: 905 78 433,  
 

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, varaordfører i Sveio kommune 
(nestleder) Mobil: 456 12 450  
 

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune 
Mobil: 957 70 548 
 

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune 
Mobil: 908 46 001,  
 

Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører i Averøy kommune 
Mobil: 918 08 045 
 

Roger Osen, ordfører i Smøla kommune 
Mobil: 928 61 949  
 

Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune 
Mobil: 900 41 535  
 
Vara: 
 
Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune 
Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune 
Steinar Halvorsen, ordfører i Loppa kommune 
 
 
 
 



 
 
 
 

Møteplasser  
 
I NFKK møtes vi på to faste arrangementer hvert år. Det er 
årsmøtet i mars/april og det er høstsamlingen i 
oktober/november.  
 
På disse samlingene tar vi opp aktuelle temaer både for å bidra 
med kunnskap til medlemmene og for å påvirke myndigheter og 
politikere. 
 
Vi har hatt besøk av fiskeriministeren, stortingsrepresentanter 
og byråkrater. Vi inviterer også andre slik som forskere og andre 
organisasjoner. 
 

Kontingent  
 
NFKK har en medlemskontingent basert på en grunnkontingent 
på 10 000 kroner +  en variabel kontingent på 2 kroner pr  
innbygger. I tillegg har vi et tak på 50 000 kroner i året.  
 
Årsmøtet har diskutert å innføre en ekstra kontingent for de som 
får inntekter gjennom havbruksfondet. Så langt har ikke 
havbruksfondet gitt noe grunnlag for å innføre en slik 
kontingent. En slik inntekt vil kunne gi grunnlag for å drifte NFKK 
på en langt mer profesjonell måte enn det som er mulig pr i dag.  



Arven 
 

«Vi har en arv å ta vare på 
og et samfunn som skal 
videreutvikles. NFKK skal 

være et verktøy for å 
ivareta fjord- og 

kystkommunenes 
interesser»  

 
Ole Laurits Haugen 

- ordfører på Hitra & styreleder i NFKK - 
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Her finner dere oss 
 

Sekretariatet: Driftes av KS Bedrift,  
       Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo 
 

Telefon:        413 05 221 
    

E-post:        kystnettverk@ks.no 
 

Nettside:         www.kystnettverk.no 
 

Facebook:        https://tinyurl.com/yd3ew9f9 
 

Nyhetsbrev: Meld dere på via kystnettverk@ks.no 
 
 

mailto:kystnettverk@ks.no
http://www.kystnettverk.no/
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Havbruksfondet 
 
Havbruksfondet skal generere inntekter til kommunene som vederlag for bruk av sjø-almenningen i kommunene.   
 

I de to neste foilene har vi laget en skisse av hvordan havbriksfondet fungerer, hvordan inntekter genereres og hvordan 
inntektene fordeles.  
 

Siden det har vært svært liten vekst de siste årene har NFKK arbeidet med å få andre inntekter til fondet, bl.a. en form for 
areal/produksjonsvederlag. Fordelingsprinsippene i fondet er det ikke tatt initiativ til å endre.  
 

Næringskomiteens innstilling i mai 2017 var således et gjennomslag for NFKK: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid 
med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at  
vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.» 
 

Fra 2016 går alle inntekter som 5 prosent vekst og Variabel Total Biomasse (VTB) inn i fondet, ikke direkte til den enkelte 
kommune.  Unntaket er Grønne konsesjoner.  

Foto: Petter Hansen 



  
80 % til 

kommunene/ 

fylkene 

  
20 % til 

staten 

Utvidede konsesjoner 

Havbruksfondet 
Inntekter til havbruksfondet kommer av nye eller utvidede  konsesjoner slik som 5 prosent vekst og 
6 prosent vekst. Fra 2018 kommer i tillegg inntekter fra avgift på eksport av ubehandlet laks og 
ørret, jf Næringskomiteens innstilling mai 2017.  

Nye konsesjoner 
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Eksport av fisk* 

* Innføring av avgift på ubehandlet laks og ørret fra 2018, jf Stortingsvedtak juni 2017 

      INNTEKTER FRA    

       HAVBRUKSNÆRINGEN  



  

12,5 %  

til kommuner som har 

tildelt nye 

lokaliteter/MTB* 

* Innenfor kommunenes andel holdes det av 12,5 prosentpoeng til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB 

innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. 

  

87,5 %  

fordeles til kommuner 

med oppdrett iht. 

andel av lokalitets-

kapasitet/MTB 

  
87,5 % til kommunene 

  
12,5 % til 

fylkeskommunene 

Kommune 1 
Bare nye lokaliteter 

Kommune 2 
Blanding av nye og 

«gamle» lokaliteter 

 N1  N2 

 N1  N2  U3  U4 

Kommune 3 
Bare «gamle» lokaliteter  U1  U2 

Havbruksfondet 
 
 
 
 

Eksempel 

Forklaring: 
Fordeling av midler i 

havbruksfondet gjøres ut fra 

lokalitets-MTB i den enkelte 

kommune  

 

Eksempelet viser prinsippet 

for fordeling, ikke prosentvis 

fordeling fra fondet.  

      HAVBRUKSFONDET  


