
 

  

 

 

 

Nettverk fjord- og kystkommuner 
c/o KS Bedrift 
Haakon VIIs gate 9 
Pb 1378 Vika 
0114 OSLO 
Telefon: 97100904 

Innkalling og program  
 
Årsmøte  
Nettverk fjord- og kystkommuner 
 
5. og 6. mars 2013 
Park Inn Hotell, Gardermoen 

Nettverk fjord - og 

kystkommuner  

 

Norge har en fantastisk lang, flott 
og fruktbar kyst. Medlemmene i 
Nettverk for fjord- og 
kystkommuner (NFKK) kan alle 
nyte gleden av sjøkanten. Fra 
Tvedestrand i sør til Nordkapp i 
nord finner du oss. I dag er vi 51 
og vi blir stadig flere i nettverket. 
 
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. 
 
Er du interessert i å bli medlem  
ta gjerne kontakt med oss. Du 
finner mer informasjon på 
nettsiden vår: 
www.kystnettverk.no 

 

http://www.kystnettverk.no/


 

PRAKTISK INFORMASJON 

TIDSPUNKT:  

5. OG 6. MARS 2013 

STED:  

PARK INN HOTEL, GARDERMOEN 

PÅMELDING TIL PIA FARSTAD VON HALL: 

PIA.FARSTADVONHALL@KS.NO 
TELEFON: 97100904 
 
FRIST: 18. FEBRUAR 2013 
 
 
DELTAKERE DEKKER REISE OG  
OVERNATTING SELV. IKKE MEDLEMMER 
BETALER EN DELTAKERAVGIFT PÅ 2000 
KRONER. 

BINDENDE PÅMELDING. 

 

Innkalling til årsmøte i NFKK 5. og 6. mars 2013 
N FKK I N N KAL L E R ME D D ETT E T IL  Å RSM Ø TE PÅ  P AR K I N N H OT EL L  PÅ  G A R DE R M OE N 

DE N 5 .  O G 6 .  MA RS 2 0 1 3 .    

Vi har satt sammen et variert program som vi håper vil 

interessere medlemmene. Vi står foran en avgjørende 

vår for en av våre kampsaker, «arealavgift». Denne 

samlingen blir en god mulighet til å få en oppdatering 

om hva kommunene kan forvente av resultater av 

NFKK sitt arbeid. Det formelle årsmøtet blir avholdt på 

ettermiddagen den 5. mars.   

Vi ønsker dere velkommen til Gardermoen.  
 
Med vennlig hilsen 

 
Ole Laurits Haugen 
leder av NFKK og ordfører på Hitra 

Program tirsdag 5.  mars  

 

11.00  Åpning v/ Ole L. Haugen, leder av NFKK 
11.15 Hvordan skal vi ta vare på mulighetene og     
             behovene for verdiskaping og bosetting     
 på kysten?  

v/  Eli Blakstad, Statssekretær, KRD 
v/  Frank Bakke-Jensen,     
    stortingsrepresentant fra Høyre 

12.15 Sjømatmeldingen - status  
            v/ Statssekretær Kristine Gramstad 
13.00 Lunsj 
14.00 Kystkommunene bidrar til viktig verdiskaping i 

samfunnet – hvor blir den av?  

 Hva betyr en ressursrente for kystkommunene 

v/ Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes 

 Oppdrettsnæringens bidrag v/ FHL 

 Hvordan kan arealavgiften utformes?  

v/ advokatkontoret Lund & co 

Spørsmål og debatt 

15.30 Pause 
16.00 Alta kommune stiller krav til bruk av     
             sjøarealet  
             v/ Laila Davidsen, ordfører Alta 
 Spørsmål 
16.30 Verdiskaping langs kysten 
             v/ Helge Njåstad, ordfører Austevoll  
17.00 Årsmøte NFKK 

 Årsrapport 

 Regnskap 

 Planer og budsjett 2013 

18.00 Avslutning 
19.30  Middag 
 

Program onsdag 6. mars  

 

09.00 Fiskeriressursene i Nord 
             v/ Odd-Børge Pedersen, Hammerfest  
 Spørsmål  
10.00 Areal som ressurs  
            v/ Otto Andreassen, forsker NOFIMA 
 Spørsmål 
10.45 Pause 
11.15 Kystturisme – en fremtidsnæring  
           v/ Trude Borch, forsker NOFIMA 
 Spørsmål 
11.45 Kampen om plass på kysten  
            v/ Bjørn Hersoug, professor, UiTø 
 Spørsmål 
12.15 Avslutning  

v/ Ole L. Haugen, leder av NFKK 
12.30   Lunsj 
 

 

Sjøarea l  og  «area lavg i f t »  

Oppdrettsnæringen skaper og 

henter ut store verdier langs 

kysten. Dette gir viktige lokale 

arbeidsplasser. Samtidig er det 

rimelig at kommunene som setter 

av sjøareal til oppdrettsnæringen 

får mer igjen av den lokale 

verdiskapingen. Derfor krever 

NFKK en «arealavgift».    

Fisker i ressurser  

Hvem skal bestemme hvordan 

fiskeriressursene skal forvaltes? 

Hvor skal fisken tas i land? NFKK 

tar debatten på Gardermoen.  

Kyst tu r isme  

En levende kyst er avhengig av et 

aktivt næringsliv. 

Reiselivsnæringen langs kysten er 

i vekst og potensialet er stort. 

NFKK har invitert NOFIMA til å si 

mer om mulighetene for fremtiden. 

mailto:pia.farstadvonHall@ks.no

