NFKK videre…

Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

§ 2 Formål
Formålet med nettverket for fjord- og kystkommuner
(NFKK) er særlig å ivareta kystkommunenes

interesser i forhold til å sikre retten til lokal
forvaltning av sjø- og kystsonen, og gjennom
blant annet ulike former for lokal beskatnings- og
avgiftsandel gi vertskommuner en rimelig del av
verdiskapningen og/eller kompensasjon for ulempene som
bruk av kommunenes sjø-, land- og luftterritorium
medfører.

Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

Hva jobber Nettverk fjord- og kystkommuner med? (fra hjemmsida)
Vi jobber blant annet med å få etablert en arealavgift (naturressursavgift). Det er en avgift som skal dekke de utgifter vi
kommuner har med saksbehandling og tilrettelegging av sjøareal. Dette vil bidra til gode vertskommuner og godt ambassadørskap
for havbruksnæringa.
Vi tror også at vi fremdeles bare har sett begynnelsen på havbrukseventyret. Men skal næringa fortsette å vokse, må alle gode
krefter spille på lag. Biologi, teknologi og arealforvaltning. I dag ser vi en tendens til at enkelte kommuner har blitt mer restriktive
til fortsatt vekst innen havbruk. En skjerv til vertskommunen, til tilretteleggeren av sjøareal, vil ganske sikkert bidra til medspillere
i stedet for motstandere. Det jobber vi for å få forståelse for hos sentrale myndigheter og særlig i forhold til Finansdepartementet.
Også andre næringer trenger sjøareal. Vi kan se for oss vindmølleparker i sjø, vi opplever utvidelser av farledene langs kysten
og vi vet at vi som vertskommuner både skal legge til rette for tradisjonelt fiskeri og fisketurisme.
Vår rolle og vår motivasjon som tilrettelegger for aktiviteter i sjø, er drivkraften bak nettverket. Og vi gleder oss over en
stadig økende forståelse for våre argument.
Vi jobber også for å styrke beredskapen med tanke på å redusere faren for forurensing langs kysten. Levende kystsamfunn
trenger levende hav. Vi lever i fjæresteinene og vet hvor sjøstøvlene trykker.
Det forventes også at vi skal by på oss selv og «det gode liv», når byfolk søker hvile og forandring. Og det gjør vi gjerne. Vi
stiller med åpent sinn, som godt vertskap som byr på gode tjenester og gode opplevelser.
Og til sist: Storsamfunnet forventer og krever at vi også tar vare på miljøet, naturen og alle kulturminnene. Det gjør vi
også, fordi vi vil overlevere bærekraftige og livsdyktige lokalsamfunn til framtidas generasjoner.

Hva sier dette oss?

Datterselskapet i periferien..
Sum 20052014:

Sum 20052014:

3,2
milliarder

1,8
milliarder

(3.158
millioner)

(1.784
millioner)

Sum 20052014:

Sum 20052014:

1,5
Milliarder

36
Millioner

(1.556

(=1,14% av
resultat før
skatt)

millioner)

Konsernet..i byen
Sum 20052014:

Sum 20052014:

9,8
milliarder

1,8
milliarder

(9.832
millioner)

Utbytte 2005-2014: 3,4 milliarder

(1.820
millioner =
18,5%)

Naturressurser og areal blir mer og mer et knapphetsgode, og noen har skjønt det..

Og de som har skjønt det:

De har også skjønt at de nå må betale for nye goder
(les: nytt areal – nye lokaliteter)
Fordi det blir mer og mer knapphet, bl.a. som
følge av problemer og restriksjoner
Olav Thon sier:
” Kjøp eiendom,
Gud lager ikke
mer av det ”

NFKK videre?
 Vi har gjort framskritt
 Men vi har også opplevd at vi blir utsatt for
og vi lar oss utsette for «splitt og hersk»
(jfr. den grønne konsesjonsrunden
 Vi er ikke i mål; dette er en utholdenhets- og
tålmodighetsprøve..
 Og vi kan bare få til framskritt gjennom
å stå samlet, og kjempe for våre interesser

