
Havbruksfondet
• Fra og med 2016 skal inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen

fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal sektor. Andelen til
kommunal sektor skal fordeles gjennom Havbruksfondet.

• Viktig å presisere at dette er et fond hos giver, men ikke et fond hos
kommunen.

• Det medfører at det ikke er noe spesielt med disse inntektene (bortsett fra
at de ikke er en forutsigbar og jevn størrelse). Dette er inntekt på lik linje
med f.eks rammetilskudd, skatt, eiendomsskatt o.l.

• Midlene vil derfor inngå som en del av kommunens endelige regnskap på
lik linje med andre inntekter og utgifter.
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Havbruksfondet - regnskapsregler
• Det er presisert fra Kommunal og moderniseringsdepartementet at det ikke

er lagt noen bindinger på inntekten fra statens side, og at det dermed er
ubundne midler som ikke er reservert til noe spesielt formål.

• Departementet har vurdert inntekten i lys av regnskapsforskriftens §3 og
KRS 4 punkt 4.3 og konkludert med at utbetalingene ikke vil være
uregelmessige siden de vil komme hvert år, og at inntekten dermed skal
føres i driftsregnskapet.

• I og med at det er ubundne midler vil de ikke kunne avsettes på fond
bundet til spesielt formål, men bare kunne avsettes til disposisjonsfond om
det gjøres vedtak om det.

• Midlene er dermed heller ikke unntatt strykningsreglene.
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Havbruksfond - utfordringer
• Den største utfordringen er at det ikke er en forutsigbar og jevn størrelse

på midlene som kommunen mottar, og dermed vanskeligere å planlegge.

• En annen utfordring er at vedtaket om midlene kommer sent på året
(15.oktober for årets midler), selv om det har vært kjent noen måneder hva
som kommer.

• Fordelen med dette er at det dermed ikke er naturlig å budsjettere med
midlene på forhånd av tildelingen, og dermed vanskeligere for politikerne å
planlegge bruken av midlene på forhånd. Dette bedrer muligheten for å få
midlene avsatt på disposisjonsfond som buffer mot dårligere tider og
uforutsette utgifter.

• På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, samt at størrelsen på
utbetalingene er knyttet til fremtidig vekst, så vil det i Harstad kommune
ikke bli budsjettert med denne inntekten på forhånd. Etter hvert som
tildeling blir gjort så vil det bli foreslått å avsette disse til disposisjonsfond.
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Havbruksfondet – Bruk av midlene
• Bruk av midlene vil bare kunne gjøres ved budsjettvedtak, enten i det året

midlene kommer, eller senere år dersom midlene er vedtatt avsatt til
disposisjonsfond. Midlene kan både brukes i driftsregnskapet og i
investeringsregnskapet.

• I Harstad kommune har det vært politiske diskusjoner om bruken av
midlene, og en del politikere har vært ute i media og sagt noe om hva
midlene bør brukes til. Mange er opptatt av at det skal komme til gode til
innbyggerne i de områdene hvor det er etablert oppdrettsanlegg, og som
dermed er blitt berørt av virksomheten.

• Felles for disse er at de alle glemmer det faktum at det er frie midler som
ikke kan avsettes i balansen til bundet formål.

4



Havbruksfondet – Bruk av midlene
• I økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret 2.tertial 2018 er følgende

vedtakspunkt formulert i Harstad kommune:

• Rådmannen bes utrede kriterier for midlene fra havbruksfondet. Rådmannen bes
særlig se på innretninger som kan tilgodese distriktene og infrastrukturtiltak slik som
bredbånd og rassikring.

• Konsekvensen er at rådmannen må vurdere om fremtidige drifts- og
investeringstiltak har trekk ved seg som gjør at de bør finansieres av midler
fra havbruksfondet.

• På bakgrunn av de politiske signalene så vil rådmannen opprette egen
disposisjonsfondskonto til disse midlene slik at det er mulig å rapportere
tilbake til kommunestyret på bruken av de avsatte midlene.
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