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Høringsuttalelse NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Gildeskål kommune vedtas.

Vedlegg
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NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet

2

Særutskrift Kommunestyrets sak 6/2016 Høring av forslag til innretning på
havbruksfondet

3

NFKK - uttalelse om rapporten fra havbruksskatteutvalget

4

Gildeskål kommunes høringsuttalelse

Bakgrunn for saken:
Regjeringen oppnevnte i 2018 et partssammensatt utvalg til å vurdere beskatningen for
vannkraft. Utvalget ble bedt om å vurdere ulike former for beskatning, herunder
grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Utvalget skulle i tillegg vurdere hvordan
skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling

av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og
stat. Utvalget kunne også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder
innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget utrede
hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.
Finansdepartementet har nå sendt utvalgets utredning NOU 2019:18– Skattlegging av
havbruk på høring. Høringsfristen er satt til 4. februar 2020.
Gildeskål kommune ga positiv høringsuttalelse til forslag til innretning på havbruksfondet i
Kommunestyrets sak 6/2016 (vedlagt). Det ble påpekt at havbruk er viktig for sysselsetting
og bosetting i distriktene, og at bidraget fra vederlaget for vekst vil være viktig for at
kommunene skal kunne videreutvikle seg med gode tilbud, og å legge til rette for
havbruksnæringen og verdiskapningen for storsamfunnet.
Siden dette har ordningen blitt innført. Gildeskål har mottatt vesentlige utbetalinger i 2017,
2018 og 2019 – tilsammen 33,4 mnok og forventer tilsvarende utbetalinger i årene fremover.

Vurdering:
Havbruksfondets betydning for Gildeskål kommune
De to siste årene har Gildeskål kommune mottatt kr 32,8 mnok fra havbruksfondet. I
økonomiplanperioden 2020-2023 har en basert seg på disse utbetalingene. Det det er
budsjettert med kr 62 mnok tilsammen i fireårsperioden, fordelt mellom årene i tråd med
historiske utbetalinger. I gjennomsnitt betyr dette en inntekt for Gildeskål kommune på 15,5
mnok per år.
Inntektene fra havbruksfondet bidrar vesentlig til kommunens økonomiske bærekraft, og
mulighetene for å opprettholde et godt tjenestetilbud.
Gildeskål kommune har aktivt tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for
vekst og utvikling innenfor kommunens sjøarealer.
Avvikling av ordningen med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre ordninger vil kunne
gi dramatisk store negative konsekvenser for Gildeskål kommune. Gildeskål kommune har i
dag kr 145,5 mnok i skatt og rammetilskuddsinntekter. En stor del av tjenestetilbudet
finansieres med de ekstra inntektene fra havbruksnæringen og eiendomsskatt.
Inntekter fra havbruksfondet har vært på kr 32,5 mnok. siste to år, et snitt på kr 16,4 mnok
årlig. Å beholde disse eller tilsvarende inntekter er helt kritisk for å opprettholde det
kommunale tjenestetilbudet.

Konklusjon:
Gildeskål kommune bør avgi høringsuttalelse, og støtte de uttalelsene NFKK har gitt.

