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Uttalelse – Finansiering av etterslep på vedlikehold i fiskerihavnene 

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene ansvaret for fiskerihavnene langs norskekysten. I den forbindelse 

er det avdekket at fylkeskommunene også overtar et betydelig etterslep på vedlikehold. For Kystverkets region 

Troms og Finnmark er dette etterslepet anslått å være på minimum 400 millioner kroner. Samholdt med 

informasjon om at Kystverket i Troms og Finnmark pr 1. januar 2018 (da all planlegging av fiskerihavner i 

Kystverkets regi ble stanset) hadde påbegynte, planlagte prosjekter til en anslått investeringskostnad på ca. 

1,2 milliarder kroner, kan vi konkludere med betydelige, fremtidige finansieringsbehov i våre fiskerihavner. 

I utgangspunktet ønsker vi at vedlikeholdsetterslepet må dekkes fullt ut ved overføringen av ansvaret for 

fiskerihavnene til fylkeskommunene. Et slikt etterslep vil tappe vår nye fylkeskommune for sårt tiltrengte 

midler, som kunne vært benyttet til andre, gode samferdsels- og næringstiltak. 

Sekundært må det minimum etableres en kompensasjonsordning, som stimulerer til å ta igjen det 

dokumenterte etterslepet i fiskerihavnene.  

De 6 regionrådene i Finnmark og Troms (som representerer alle kystkommunene i våre to fylker) har derfor 

valgt å avgi følgende felles uttalelse i sakens anledning; 

"Som en følge av den vedtatte Regionreformen, overtar fylkeskommunene ansvaret for utvikling og 

finansiering av fiskerihavnene langs norskekysten. 

  
I den forbindelse overtar fylkeskommunene også et betydelig vedlikeholdsetterslep i fiskerhavnene. 

Kystverket har anslått et vedlikeholdsetterslep for Region Troms og Finnmark alene på ca. 400 millioner 

kroner. Det totale vedlikeholdsetterslepet i de norske fiskerhavnene beløper seg antakelig til flere milliarder 

kroner. 

  
  



 

Med dette som utgangspunkt, ser vi at det er nødvendig med en særskilt innsats for å ta inn noe av det 

dokumenterte etterslepet på vedlikehold i fiskerihavnene. Vi vil med dette fremme et forslag om at det 

opprettes en egen «Påskjønningsordning for investeringer i vedlikehold i fiskerihavnene», der 

fylkeskommunene etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium. 

Ordningen opprettes etter modell av påskjønningsordningen for vedlikehold av fylkesveier, og vi ber om at et 

tilsvarende beløp på 100 millioner kroner avsettes til vedlikehold i fiskerihavnene i Statsbudsjettet for 2020." 

Henvendelser og spørsmål kan rettes til daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd Bente O. Husby på e-post: 

bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no eller mobil 908 52916. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Monica Nielsen (s) 

Regionrådsleder 

Vest-Finnmark Regionråd 

 

 

Robert Jensen (s) 

Regionrådsleder 

Øst-Finnmark Regionråd 

Ørjan Albrigtsen (s) 

Regionrådsleder 

Nord-Troms Regionråd 

Gunda Johansen (s) 

Regionrådsleder 

Tromsø-områdets regionråd 

Geir-Inge Sivertsen (s) 

Regionrådsleder 

Midt-Troms regionråd 

Helene Berg Nilsen (s) 

Regionrådsleder 

Sør-Troms regionråd 
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