
 
Hålogalandsrådet er et interkommunalt politisk råd bestående av kommunene Harstad, Kvæfjord, 

Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Gratangen og Lavangen. Regionen som strekker seg over 

fylkesgrensen mellom Nordland og Troms og Finnmark har til sammen 60.000 innbyggere. 
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Endringer av formuesbeskatning – svært uheldig konsekvenser for distriktene 
 

Statsbudsjettet fra regjeringen Solberg har foreslått endringer i beregningen av formuesbeskatningen 

for havbruksnæringen.  Disse endringene medfører at konsesjoner fra før 1998 nå vil inngå i 

formueskattegrunnlaget.  

Hålogalandsrådet forventer at Stortinget følger god norsk forvaltningstradisjon om ikke å endre 

skattesystemet før konsekvensene er tilstrekkelig belyst. 

Etter vårt skjønn vil en ev. skatteendring få store konsekvenser ved at havbrukstillatelser for lokale 

selskaper vil få betydelig økt verdifastsettelse over natten.  Den foreslåtte endringen vil dermed 

favorisere store utenlandske selskaper som ikke betaler formuesskatt, og føre til en uheldig 

konkurransevridning.   

Forslaget vil øke skattetrykket for små familieeide selskaper i distriktene, og dermed svekke deres 

konkurranseevne og muligheter for nyinvesteringer og utvikling. Dette utfordrer ytterligere bosetting 

og bolyst i distriktene.   

Lokaleide selskaper har en essensiell funksjon for å styrke og opprettholde lokalsamfunn i distriktene.  

Bedriftseiere har oftest en familiemessig og historisk tilknytning til stedet de driver sin virksomhet 

fra.  De står for kontinuitet.  Ringvirkningene av lokalt næringsliv er store og i mange av våre mindre 

lokalsamfunn er de bærebjelken i samfunnet.  Et velfungerende lokalt næringsliv skaper trygghet for 

lokalsamfunn. Ofte kommer også investeringene i de lokale bedriftene fra mennesker som er 

lokalkjente.   

Hurdalsplattformen legger klare føringer for at man skal styrke posisjonen som fiskeri- og havbruk 

har for verdiskapningen i Norge som helhet, men også den posisjon den har for å opprettholde 

verdiskapende aktivitet i hele landet. 

Næringslivet som helhet har stadig i de siste 30 år gått inn i nye eierstrukturer som medfører at det 

ofte er internasjonale selskaper som driver og eier virksomheter i Norge. Disse selskapene har ofte 

større omsetning enn mange stater. Internasjonale selskapers økonomiske vurderinger ligger helt 

utenfor lokalsamfunnenes kontroll og de legger vesentlig mindre igjen lokalt.  Man har tradisjonelt i 

Norge vært opptatt av at en del av fortjenesten ved å utnytte det man betrakter som fellesressurser 

skal tilfalle felleskapet.  Slik som dagens forslag til endring av formuesbeskatning fremstår, vil 

endringen medføre en konkurransevridning der man favoriserer større selskaper.  Dette vil få svært 

negative konsekvenser for mange lokalsamfunn langs kysten. 
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