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Høringsuttale på ekspertutvalget for oppgaver til fylkeskommunene 

Nettverk fjord- og kystkommuner har 76 medlemmer rundt kysten som arbeider med saker 
som er viktige og felles for kystkommunene i Norge. Medlemstallet er voksende.   
 
I forbindelse med høring på ekspertutvalget for overføring av oppgaver til fylkeskommunen 
sin rapport, vil NFKK ta opp to saker som er viktig for kystkommunene. 
 
Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene 
KS har i sitt høringssvar av 6.4.2018 kommentert fremtidig forvaltningsmodell for akvakultur 
i pkt 3.5: 

«3.5 Akvakultur 
En enklere, mer samordnet og effektiv forvaltningsmodell for akvakultur har vært 
etterspurt i en årrekke. Forskningen, næringen og sentrale forvaltningsorganer som 
Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, har pekt på at det å samle 
mer myndighet på en hånd kan være et effektivt enkelttiltak for å oppnå dette. 
Evalueringen av Trøndelagsmodellen 2003-2005 viser at en slik modell gir raskere 
saksgang og mer helhetlig og effektiv forvaltning. En delegering av disse oppgavene 
innenfor akvakulturforvaltningen til fylkeskommunene tar også hensyn til 
gjennomføringen av nasjonal havbrukspolitikk, samtidig som det åpnes for økt 
innflytelse fra fylkeskommunene i å utvikle rollen som samfunnsutvikler. Samtidig vil 
gjennomføringen av et slikt forslag bidra til å styrke den regionale planleggingen, 
gjennom å se virkemidler og oppgaver i sammenheng på tvers av sektorer og lovverk. 
KS vil derfor anbefale at fylkeskommunene delegeres myndighet som statlige 
sektormyndigheter i dag besitter i forbindelse med saksbehandling av 
akvakultursøknader.»    

 
NFKK stiller seg bak KS sin uttale, men vil understreke at dette ikke må gå på bekostning av 
primær-kommunenes rolle. I tillegg til KS sin uttale vil NFKK derfor legge til følgende tekst til 
slutt i avsnittet: Det forutsettes at den kommunale sjølråderetten ikke blir svekket, men 
styrket. 
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Fiskerihavner  
Stortinget har vedtatt at Fiskerihavnene fra 2020 skal være fylkeskommunenes ansvar. Dette 
er ikke nærmere vurdert av ekspertutvalget, men det er naturlig å ta opp denne 
problemstillingen i forbindelse med denne høringen da det gjelder overflytting av oppgaver 
fra stat til fylkeskommuner.   
 
Fiskerihavnene har en svært sentral rolle for å hente ut og foredle ressursene fra havet. I 
tillegg ligger de ofte værhardt til og er krevende og kostbare å bygge og holde vedlike. For å 
ta vare på og utvikle disse havnene er det derfor svært viktig både med god kompetanse og 
gode finansieringsordninger.  
 
Kompetanse 
I dag er kompetansen til å vurdere nye prosjekter og vedlikehold lagt til Kystverket. De har 
gjennom 100 år opparbeidet tverrfaglige kompetanse - mellom nautisk, teknisk og offentlig 
forvaltning - som er viktig i all planlegging og gjennomføring av slike havneprosjekter. Men 
dette er et relativt lite fagmiljø og NFKK ser det som usannsynlig at hver enkelt 
fylkeskommune langs kysten kan opparbeide tilsvarende kompetanse som det som finnes i 
Kystverket i dag. 
 
Kystverket har også en lang tradisjon med å involvere fylkeskommunene, kommuner, 
brukere og regionråd i sitt arbeid. Det regionale forvaltningsnivået er dermed allerede i dag 
sterkt involvert. NFKK er enig i at fylkeskommunene skal ha en rolle i arbeidet med utvikling 
av fiskerihavnene i årene fremover, bl.a. ut fra at de har ansvar for fylkesveiene, men 
hovedansvaret for et slikt «smalt» felt med så mye spesialkompetanse bør ligge på et sted, 
hos Kystverket som i dag. 
 
Finansiering 
Etter det vi forstår er det ikke tatt endelig stilling til finansieringsmodell, men det er uttalt at 
pengene skal ligge utenfor NTP prioriteringene og være frie midler. NFKK stiller seg sterkt 
spørrende til hvordan en da har tenkt å sikre finansiering av fiskerihavner i årene fremover. 
Dagens utbygging og vedlikehold av fiskerihavner er et effektivt og velfungerende nasjonalt 
system. Etter behov kan midlene omfordeles til samme formål på tvers av fylkesgrensene. I 
tillegg er pengene øremerket til formålene. Det er også et poeng at dette er nasjonal 
infrastruktur, da fiskeflåten beveger seg langs kysten alt etter hvilket fiske de er på og hvor 
fisken befinner seg.     
 
Overgangsperiode og konsekvensutredning 
NFKK er svært redd for at det nå vil oppstå et vakuum i utbygging og vedlikehold i 
overgangsperioden fra Kystverket har avviklet sitt arbeid til de nye fylkeskommunene får 
ansvaret.   
 
NFKK kan ikke se at det er gjort grundige nok konsekvensvurderinger for hva en slik endring 
vil medføre. Så langt NFKK er kjent med saken, har den heller ikke vært på noen offentlig 
høring. Det er ikke godt nok for en slik omfattende endring.  
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NFKK vil på denne bakgrunn be om at beslutningen om å overføre fiskerihavnene til 
fylkeskommunene revurderes og at dagens ordning videreføres.  
 
 
 
Hilsen 
 
Med vennlig hilsen 
 

        
Ole L. Haugen                                                                                           
Styreleder (NFKK)                                                                                         
Mobil: 905 78 433                            
 
Kopi: Stortingets næringskomité, kommunalkomité, finanskomité, transportkomité   


