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Forslag til statsbudsjett 2016 - Bortfall av statlig tilskudd til fiskerihavner
Lofotrådet viser til at Regjeringen i forslag til Statsbudsjett 2016 (Prop. 1 S 2015–2016 Proposisjon
til Stortinget) foreslår å fjerne tilskudd til utbygging av fiskerihavner. bLofotrådet behandlet sak om
dette i sitt møte 29. oktober 2015, og i Sak 36/15 Bortfall av statlig tilskudd til fiskerihavner ble
det gjort vedtak om å oversende følgende uttalelse til partiene på Stortinget:
«Lofotrådet viser til at det i forslag til Statsbudsjett 2016 (Prop. 1 S 2015–2016 Proposisjon
til Stortinget) foreslås å ta bort støtte over kap.1360 post 60 til lokale fiskerihavner.
Gode havneløsninger - som håndterer moderne fartøy og bidrar til å bedre fiskeres helse,
miljø og sikkerhet - bidrar til rekruttering og investering i fiskeriene. Det er økt fokus på
kvalitet i sjømatnæringen, og gode fiskerihavner medfører at råstoff fra havet kan håndteres i
henhold til gjeldende retningslinjer og krav fra markedet.
Fiskerisektoren i Lofoten er avhengig av velfungerende mottaksapparat, for å bidra til
nasjonal verdiskaping ved å høste fra havets ressurser.
Det er et godt allokeringsprinsipp i Statsbudsjettets kap 1360, post 60, at statlige
investeringsmidler og kommune/næringsliv deler på investeringskostnader, fremfor at
sentrale myndigheter alene avgjør hvilke investeringer som skal iverksettes.
Lofotrådet krever derfor at Stortinget fortsatt bevilger tilskudd til bygging og utvikling av
lokale fiskerihavner, og ber om at tilskuddets størrelse økes årlig i tråd med generell
kostnadsvekst og at det tas høyde for økt elektrifisering av fartøy.»
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