
 

 
 

 
 

Oslo, 6.4.2018 
 

 

Årsmøte NFKK 2018 

Møteprotokoll 
 

 

 

Den 6. april 2018 ble det avholdt årsmøte for NFKK på Thon Hotel Opera i Oslo. 

 

Leder av NFKKs styre, Ole L. Haugen, ønsket de fremmøtte velkommen. I forkant og etterkant av 

de formelle sakene, 5. og 6. april, ble det gjennomført et faglig og politisk program der arbeidet med 

et produksjonsvederlag og marin forsøpling var sentralt.  

 

________________ 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

2. Fremmøte og godkjenning av eventuelle fullmakter 

 

Kommuner til stede 

 

Alta Kommune  

Aukra Kommune  

Austevoll kommune 

Averøy kommune 

Aure kommune  

Brønnøy kommune 

Bø kommune i Vesterålen  

Finnøy Kommune  

Fitjar kommune 

Flatanger Kommune  

Fusa kommune 

Gulen kommune 

Halsa Kommune  

Hammerfest Kommune  

Hemne kommune  

Herøy kommune i Nordland  

Hitra Kommune  

Hjelmeland Kommune  

Høyanger kommune 

Karlsøy Kommune  

Kristiansund kommune  

Kvam kommune (til 10.30)  

Misund kommune 

Nærøy Kommune  

Roan kommune 

Salangen kommune 

Smøla Kommune  

Sund kommune 

Sveio kommune  

Tvedestrand Kommune  

Øksnes kommune 

Øygarden kommune 

Vestnes kommune 

Åfjord Kommune  



I tillegg var Osterøy kommune til stede da de vurdere medlemskap i NFKK. 

 

3. Valg av møteleder og referent  
 

Styreleder Ole L. Haugen ble valgt som møteleder.  

Kjell-Olav Gammelsæter ble valgt som referent.  

 

4. Årsregnskap og årsrapport 2017 

 

Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk årsrapport og regnskap for 2017.  

 

Regnskapet ble gjennomgått og det ble fremlagt revisorrapport i møtet. 2017 endte opp med et 

årsresultat på minus 525 630 kroner. Styrelederen beklaget det store underskuddet for 2017, men 

understreket at styret hadde sett seg nødt til å bruke gode eksterne konsulenter for å bistå i 

situasjonen som oppstod etter at fiskeriministeren og regjering så tydelig signaliserte sin 

motstand mot innføring av en eksportavgift. Styret fikk støtte fra årsmøtet for denne 

håndteringen.  

 

I årsrapporten ble det bl.a. vist til arbeidet for 2017 der arbeidet med innføringen av en eksport- 

eller produksjonsavgift var sentralt.   

 

Det var 75 medlemmer i NFKK ved utgangen av 2017. Salangen kommune var falt ut av 

fylkesoversikten. Dette rettes opp. 

 

Årsrapport og årsregnskap ble godkjent med mindre justeringer.  

  

5. Arbeidsplan for 2018 

 

Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk arbeidsplanen for 2018.   

 

Følgende kommentarer ble gitt i møtet:  

 

 Til pkt 2: Det ble tatt opp at Kystverket har tatt tilbake eierskapet til noen fiskerihavner. 

Usikkerhet på om dette har skjedd på riktige betingelser. Dersom det er flere som har 

opplevd lignende bør NFKK ta dette opp på vegne av medlemmene.     

 Til pkt 2: Viktig at fiskerihavnene blir værende statlige mht kompetanse og økonomi 

 Til pkt 6: Noen byer har fått statlige midler til opprydding av sjøbunn bl.a. utenfor gamle 

skipsverft. Dette er en ordning som bør utvides slik at fler slike verftsområder blir ryddet.  

 Til pkt 6: Det ble oppfordret til å få til opprydding i småbåthavner. Her er det ofte mye 

søppel mv.  

 

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig med disse merknadene som styret tar med i sitt arbeid. 

 

6. Medlemskontingent og budsjett for 2018 

 

På bakgrunn av at Havbruksfondet nå får tildelt midler for utlagt vekst, og at det er behov for å 

styrke NFKKs arbeid, foreslo styret i NFKK følgende kontingentmodell for årsmøtet:  
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1.       Medlemskontingenten for 2018 vedtas slik: 

 

a.       Grunnbeløp pr kommune kr. 10.000 (som før) 

b.       Tillegg på 2,00 kroner pr innbygger, som før, dog slik at summen av a og b blir maks    

          kr. 40.000 pr medlemskommune, mot 50 000 kroner i dag.  

c.       Tilleggskontingent for 2018 lik 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk  

          utbetalt fra Havbruksfondet i 2017 

 

2.       Medlemskontingenten for 2019 vedtas slik: 

 

a.       Som pkt 1a 

b.       Som pkt 1b 

c.       Tilleggskontingent for 2019 lik 0,2 % av summen den enkelte medlemskommune  

          mottar av utbetalinger fra Havbruksfondet og arealavgift/produksjonsavgift eller  

          tilsvarende i 2018.   

 

Kontingentforslaget ble vedtatt enstemmig.  

 

Budsjett 

 

Budsjettet ble vedtatt i tråd med ny kontingentmodell. Budsjettet ble vedtatt med en 

inntektsramme på kr 1 828 343,- og en utgiftsramme på kroner 1 770 000,-  

 

Møtegodtgjørelse 

 

Valgkomiteen hadde fått i oppdrag fra styret å se på møtegodtgjørelse for styret og la frem 

følgende modell som ble vedtatt av årsmøtet:  

 

Fast årlig godtgjørelse for leder:       65 000,- 

Fast årlig godtgjørelse for nestleder:      10 000,- 

Nestleder får også møtegodtgjørelse 

Møtegodtgjørelse pr medlem for ordinært/fysisk møte       2 000,- 

 

Godtgjørelsen gjelder for 2018 og fremover   

 

7. Valg  

 

Etter vedtektene skal leder og nestleder velges årlig. Valgkomiteen innstilte på at fungerende 

leder og nestleder ble gjenvalgt, hvilket årsmøtet sluttet seg til ved akklamasjon.  

 

8. Uttalelser fra årsmøtet 

  

Det er ventet at forvaltning av kystarealene blir sentralt i årene som kommer. Styret hadde derfor 

utarbeidet et notat til behandling på årsmøtet med tittelen «Kystkommuner og forvaltning  

– NFKKs prioriteringer». Dokumentet viser NFKKs politiske standpunkter i spørsmål knyttet til 

forvaltning i kystkommuner.  
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Årsmøtet vedtok dokumentet med mindre justeringer dokumentet.  

 

9. Medlemsutfordringer   

 

Ordføreren i Sund, Kari-Anne Landro, og formannskapsmedlem i Åfjord, Bjørn Hosen, 

orienterte litt om utfordringer i sine kommuner og utfordret NFKK på følgende:  

 

Kari-Anne Landro: Viste til utfordringen i sin kommune og de to andre kommunene, Fjell og 

Øygarden, som skal slå seg sammen. Landro understreket at dokumentet «Kystkommuner og 

forvaltning – NFKKs prioriteringer» var et godt arbeidsdokument som de ville bruke. 

Kommunen ligger i et rødt produksjonsområde og ordføreren tok frem tre viktige ting for hennes 

kommune: 

 Marin forsøpling. Dette er en stor utfordring for kommunen og en er veldig glad for at 

NFKK også er så opptatt av dette. Kan det lages en idekasse for medlemmene?  

 Kommunalt sjølstyre. Det er svært viktig at kommunene har ansvar for planarbeid og 

muligheter til å utvikle sine sjøområder.  

 Produksjonsområder: Et viktig tema siden Sund kommune ligger i rød sone. Her jobber 

en nå sammen med andre kommuner, bl.a. gjennom et forskningsprosjekt som en har fått 

støttet til fra fylkeskommunen, for å finne ut hva som skal til for å få status som gul og 

grønn. Involverer alle sentrale aktører.   

 

Bjørn Hosen: Viste kart over kommunen og de kryssende interessene fra ulik aktører. 

Poengterte at det ofte er krevende å håndtere slikt krysspress mellom ulike aktører, ikke minst 

når en ønsker å legge til rette for sunn vekst slik også nasjonal myndigheter ønsker.  

 

 

 

6.4.2018 

Kjell-Olav Gammelsæter  

Referent 

 


