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1. STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK  

Vi viser til Stortingets budsjettvedtak av 8.12.2010, jf. Innst. 8 S (2010–2011) fra 
næringskomiteen og Prop. 1 S (2010–2011) for Fiskeri- og kystdepartementet, og stiller 
med dette til følgende midler til disposisjon for Fiskeridirektoratet i 2011: 
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Fiskeridirektoratet har i 2011 en samlet utgiftsramme på 346,8 mill. kroner og en 
inntektsramme på 76,0 mill. kroner.  
 
Bevilgningen over kap. 1030, post 01 er økt nominelt med 8,49 mill. kroner i forhold til 
2010. Det innebærer en tilnærmet reell videreføring av bevilgningen frå 2010. 
 
Det er knyttet merinntektsfullmakt til kap. 1030, post 21 mot kap. 4030, post 22, jf. 
romertall II i Prop. 1 S (2010–2011). Fiskeri- og kystdepartementet delegerer herved 
fullmakten til Fiskeridirektoratet. 
 
Kap. 4030, post 08 Gebyr havbruk gjelder gebyr for forvaltningsoppgaver knyttet til 
havbruk. Gebyrene gjelder også for søknader som i første hånd blir behandlet av 
fylkeskommunene.  

Kapittel og post Beløp i kroner
Kap. 1030 Fiskeridirektoratet
Post 01 Driftsutgifter 340 390 000          
Post 21 Spesielle driftsutgifter 4 800 000               
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 1 630 000               
SUM, utgifter over kap. 1030 346 820 000          

Kap. 4030 Inntekter Fiskeridirektoratet
Post 01 Oppdragsinntekter 10 000                    
Post 02 Salg av registre, diverse tjenester 80 000                    
Post 04 Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet 10 000                    
Post 05 Gebyr kjøperregistrering 300 000                  
Post 06 Forvaltningssanksjoner havbruk 835 000                  
Post 08 Gebyr havbruk 12 700 000            
Post 09 Innmeldingsgebyr Merkeregisteret 2 450 000               
Post 12 Gebyr fiskeflåten 2 000 000               
Post 14 Refusjoner 10 000                    
Post 20 Forvaltningssanksjoner i fiskeflåten 10 000                    
Post 22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 4 800 000               
SUM, inntekter over kap. 4030 23 205 000            

Kap. 5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
Post 70 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur 18 420 000            
Post 71 Kontrollavgift fiskeflåten 24 820 000            
Post 73 Årsavgift Merkeregisteret 9 550 000               
Sum, inntekter over kap. 5575 52 790 000            
Sum inntekter 75 995 000            
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2. STYRING OG ØKONOMISK GJENNOMFØRING  

2.1 Styringssystem 

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet på og mellom alle nivåer i 
staten. Dette tildelingsbrevet presenterer mål og prioriteringer for Fiskeridirektoratet 
for 2011, i samsvar med de mål og prioriteringer som er presentert for Stortinget i 
Prop. 1 S (2010–2011) for Fiskeri- og kystdepartementet. 
 
Risikostyring er et ledelsesverktøy som skal bidra til en bedre mål- og resultatstyring 
og må forankes hos ledelsen og i etablerte styringsprosesser. Fiskeridirektoratet skal 
legge risikoanalyser til grunn for planleggingen av sin virksomhet og sine innspill til 
budsjettprosessen.   
 
Risikostyringen må videreutvikles til å omfatte alle de sentrale målene for virksomheten 
i 2011. Innen 20. august skal direktoratet oversende departementet en overordnet 
risikoanalyse med planer om tiltak og oppfølging. Departementet vil anvende analysen 
som grunnlag for utforming av styringssignaler for 2012.  

2.2 Økonomistyring 

Virksomheten skal styres innenfor rammen av det samlede utgiftsbudsjettet for 2011. 
Midlene skal disponeres i tråd med gjeldende regelverk for økonomiforvaltning i staten, 
herunder Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Fiskeridirektoratet.  
 
Dersom det i løpet av 2011 oppstår uforutsette hendelser som krever handling fra 
Fiskeridirektoratets side, må direktoratet i første rekke foreta omprioriteringer og 
eventuelt nødvendige omdisponeringer innenfor egen ramme. Saker med store 
budsjettmessige konsekvenser må tas opp med Fiskeri- og kystdepartementet innen  
1. mars 2011 eller 1. oktober 2011 (vi tar forbehold om justeringer av fristene). 
Eventuelle søknader må være grundig redegjort for og tas opp i egne brev til 
departementet.  
 

3. LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER  

Regjeringen har som mål at fiskeri- og kystpolitikken skal bidra til langsiktig 
miljømessig forsvarlig verdiskaping for hele samfunnet og samtidig bidra til rettferdig 
fordeling av ressursene. Under presenteres Fiskeri- og kystdepartementets langsiktige 
mål på fiskeri- og havbrukssiden: 
 
Norge skal ha en internasjonal rolle som ivaretar våre interesser og ansvar 
som havnasjon og kyststat på en helhetlig måte.  
 
Norge skal ha bærekraftige marine næringer med høyest mulig samlet 
verdiskaping, god lønnsomhet og internasjonal konkurransekraft i hele 
verdikjeden.  



Side 4 

 
Norsk sjømat skal være trygg og kjent for kvalitet. Fangst, produksjon og 
produkter skal holde en høy standard med hensyn til miljø, folkehelse, 
fiskehelse og fiskevelferd.  
 
Norge skal ha en internasjonalt ledende posisjon innen marin forskning og 
innovasjon. 
 
Norge skal ha en velrenommert, effektiv og faglig sterk fiskeri- og 
kystforvaltning.  
 
Fiskeridirektoratet er en sentral aktør i arbeidet for å nå disse målene, både gjennom 
rollene som faglig premissgiver, forvalter og medspiller med næring, forskning og 
andre offentlige etater. Fiskeridirektoratet skal yte departementet kunnskapsbasert 
rådgivning for utvikling og iverksetting av politikken innen fiskeri, havbruk og marin 
arealforvaltning. Direktoratets konkrete oppgaver knyttet til departementets langsiktige 
mål er gitt av de mål, prioriteringer og oppdrag som omtales nærmere i kap. 4. i dette 
brevet.  
 
Klimaendringene vil være en sentral samfunnsutfordring i årene som kommer, og 
Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med å sluttføre en klimastrategi. 
Fiskeridirektoratet må i sin langsiktige planlegging ta høyde for hvordan 
klimaendringene vil påvirke rammebetingelsene for fiskeri og havbruk på sikt. 
Tilpassing til de forventede klimaendringene og bevissthet rundt hvordan få ned 
klimautslipp må inn i vurderingene som gjøres av Fiskeridirektoratet. 
  

4. MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG I 2011 

Fiskeridirektoratets virksomhet i 2011 skal bygge på forutsetningene i Prop. 1 S (2010–
2011) for Fiskeri- og kystdepartementet og i dette tildelingsbrevet. Departementet tar 
forbehold om at direktoratet innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt 
oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. Slike bestillinger skal foretas på 
ledernivå og utarbeides skriftlig, for å sikre etterprøvbarhet og kontroll. Dersom nye 
oppgaver gir behov for å omprioritere, ber vi direktoratet ta dette formelt opp med 
departementet.  
 
I det følgende presenteres mål, prioriteringer og oppgaver knyttet til de fire områdene 
havbruksforvaltning, havressursforvaltning, marin arealforvaltning og fornying og 
brukerretting. Målene dekker hovedtyngden av Fiskeridirektoratets virksomhet, men 
spesifiserer ikke alle oppgaver. Departementet forutsetter at direktoratet ivaretar sine 
faste oppgaver i den løpende driften.  
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Prop. 1 S (2010–2011) fastsetter følgende overordnete mål for Fiskeridirektoratets 
virksomhet: 
 
 ”Fiskeridirektoratet vil fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.” 
 

4.1 Generelt om kunnskapsstøtte og statistikkproduksjon 

Fiskeridirektoratet skal hente kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet, NIFES og 
Veterinærinstituttet innenfor bevilgningen disse mottar fra Fiskeri- og 
kystdepartementet. Omfanget av den forvaltningstøtten som skal ytes innenfor 
rammene som gis fra departementet bør ved behov avklares i nærmere avtaler mellom 
forskningsinstituttene og direktoratet.   
 
Nofima skal også innenfor tilskuddet fra Fiskeri- og kystdepartementet bistå 
departementet og Fiskeridirektoratet med næringsøkonomiske vurderinger av nye 
forvaltningstiltak, samt bistå med andre aktuelle utredninger og forvaltningsråd i 
tilknytning til fiskeri- og havbruksforvaltningen. Omfang og innretning på slike oppdrag 
må avklares med departementet i forbindelse med utarbeidingen av de årlige 
tildelingsbrev.  
 
Både når det gjelder statistikk knyttet til akvakultur og fiskeri har Fiskeridirektoratet et 
ansvar som leverandør av norsk offisiell statistikk og dette ansvaret ivaretas blant annet 
gjennom samarbeidet med SSB. Fiskeridirektoratet har også tilsvarende forpliktelser i 
forhold til EUROSTAT og til å svare opp i forhold til det regelverk vedrørende statistikk 
som gjelder gjennom EØS-avtalen. 
 

4.2 Havbruksforvaltning 

Fiskeridirektoratets havbruksforvaltning skal bidra til at havbruksnæringa utvikles og 
drives slik at miljøpåvirkningene er innenfor akseptable rammer, og at konflikter med 
det omkringliggende miljøet, lovlig ferdsel eller annen viktig utnyttelse av kystområder 
minimeres. Direktoratet skal arbeide mot følgende delmål innenfor 
havbruksforvaltningen: 
 

• En kunnskapsbasert havbruksforvaltning. 
• Et akvakulturregelverk som fremmer en lønnsom og bærekraftig 

havbruksnæring. 
• Oppfølging og tilsyn som sikrer at akvakulturregelverket følges. 

 
Arbeidet med å følge opp strategien for ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring vil 
fortsatt være den høyest prioriterte oppgaven for havbruksforvaltningen i 2011. 
Arbeidet mot rømming skal ha spesielt høy prioritet.  
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Bevilgningen til havbrukstilsyn1 økte med 10 mill. kroner i 2010. Nivået videreføres i 
2011, og det forventes at bevilgningen resulterer i flere tilsyn og økt kvalitet i 
tilsynsarbeidet i 2011.  
 

4.2.1 En kunnskapsbasert havbruksforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal ha kunnskap om status og utvikling av tilstand i 
havbruksnæringen og det omkringliggende miljø.  
 
Direktoratet skal innrette overvåking og dokumentasjon av rømmings- og 
miljøsituasjonen i havbruksnæringa målrettet og kostnadseffektivt slik at de gir oversikt 
over tilstandene på viktige områder som er omfattet av Fiskeridirektoratets mål for 
havbruksforvaltningen. Ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder krever 
at Fiskeridirektoratet overvåker rømmingssituasjonen i laksefjordene særskilt nøye og 
bidrar til å framskaffe kunnskap om effektene av tiltak mot rømminger.  
 
Fiskeridirektoratet skal identifisere kunnskapsbehov og gi tilrådinger til departementet 
om prioritert forskning. Fiskeridirektoratet skal gi faglige råd til departementet om 
havbruksforvaltningen, basert på best tilgjengelig kunnskap. 
 
Som grunnlag for forvaltning og generell kunnskap om havbruksnæringa, skal 
Fiskeridirektoratet hente inn, kontrollere og formidle data om utsett, beholdning, uttak 
og tap av fisk og skalldyr i havbrukslokaliteter og sysselsetting og lønnsomhet i 
næringa.  
 
 
Konkrete oppdrag 

• Direktoratet skal bidra i utviklingen av konkrete måltall for ei miljømessig 
bærekraftig havbruksnæring og måleprogrammer for å overvåke virkningene av 
de tiltak som settes i verk. Utvikling av egnete bærekraftindikatorer vil her være 
sentralt. 

• Erfaringsgjennomgangen av Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA) vil 
bli sluttført før ny oppnevning våren 2011. Fiskeridirektoratet skal inntil videre 
være sekretariat for RKA, og dekke kostnadene for kommisjonens arbeid.  Det 
skal rapporteres om kommisjonens arbeid i årsrapporten. Viktige hensyn, som 
habilitet og offentlighet må ivaretas. Vi vil komme tilbake til evt. budsjettmessige 
og andre konsekvenser for Fiskeridirektoratet når rammene for den nye RKA er 
avklart. 
 

                                                 
1 Med ”havbrukstilsyn” menes i dette brevet et hvert tilsyn med akvakulturlovens bestemmelser. 
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4.2.2 Et akvakulturregelverk som fremmer en lønnsom og konkurransedyktig 
havbruksnæring  

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for å fastsette regelverket innen havbruk, 
men Fiskeridirektoratet har en viktig rolle som rådgiver i dette arbeidet. Regelverket 
skal ivareta samfunnets overordnete behov for forvaltning av næringa, samtidig som det 
skal være så forståelig, tilgjengelig og brukervennlig som mulig.  
 
Direktoratet skal generelt på eget initiativ, eller på oppdrag fra departementet, 
utarbeide forslag til endringer i regelverket for å imøtekomme endringer i miljøstatus, 
eller andre forhold som påvirker måloppnåelsen.   
 
Fiskeridirektoratet forventes å samarbeide med relevante sektormyndigheter for å 
utvikle regelverket.  
 
Konkrete oppdrag 

• Direktoratet skal gjennomføre en intern evaluering av prosessen med tildelinger 
av nye konsesjoner i 2009. 

 
 

4.2.3 Oppfølging og tilsyn som sikrer at akvakulturregelverket følges 

Fiskeridirektoratet skal videreføre arbeidet med å utvikle et risikobasert tilsyn. 
Direktoratet skal også legge vekt på forebyggende arbeid gjennom å formidle regelverk 
og god driftspraksis til næringa i samarbeid med andre sektormyndigheter. 
Til sammen skal dette bidra til at miljøutfordringer i næringa blir håndtert. Rømming, 
øvrige miljøutfordringer og biomasseoverskridelser skal være prioriterte 
tilsynsområder.  
 
Fiskeridirektoratet skal innrette sin tilsynsvirksomhet med sikte på effektiv og 
målrettet bruk av tilsynsressursene. Fiskeridirektoratet skal prioritere ressursinnsatsen 
ut fra vurderinger om sannsynlighet for og alvorlighetsgrad av negative konsekvenser 
av eventuelle brudd på regelverket, herunder forebygge og bekjempe miljøkriminalitet i 
havbruksnæringa. Overtredelser skal følges opp på en effektiv og adekvat måte basert 
på lovens sanksjonshjemler. 
 
Tilsynet skal gjennomføres i samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, der det er 
hensiktsmessig. Det systematiske tilsynsarbeidet skal videreutvikles og forbedres 
gjennom kompetanseheving og styringssystemer.  
 
Bevilgningen til havbrukstilsyn ble styrket med 10 mill. kroner i 2010.  Det økte nivået 
forventes å fortsatt bidra til økt kvalitet og kvantitet i tilsynsproduksjonen i 2011. 
Reduksjon av risiko for rømming er det viktigste målet for denne satsingen. 
Tilsynsaktiviteten mot lokaliteter med høy risiko skal prioriteres. 
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Konkrete oppdrag  
• Tiltaksplanen mot rømming (Visjon nullflukt) skal revideres.  

 

4.3 Havressursforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal gjennomføre regulering og kontroll med fiske og fangst på en 
måte som sikrer balanse mellom bærekraftig høsting og beskyttelse av yngel og 
småfisk, sårbare bestander og marine habitater. Direktoratet har følgende delmål 
innenfor havressursforvaltningen: 
 

• En kunnskapsbasert havressursforvaltning. 
• Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer en bærekraftig forvaltning og 

lønnsomhet i fiskeriene. 
• Sikre ressursuttak i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale 

reguleringsbestemmelser. 
• Internasjonalt samarbeid om ressursforvaltning og ressurskontroll som ivaretar 

Norges interesser som havnasjon. 
 
I 2011 vil oppfølging av havressursloven, arbeidet med operasjonalisering og 
implementering av forvaltningsprinsippet og arbeidet for å bekjempe ulovlig, uregistrert 
og uregulert fiske være sentrale prioriteringer innenfor havressursforvaltningen.  
 

4.3.1 En kunnskapsbasert havressursforvaltning 

Det forutsettes at Fiskeridirektoratet har kunnskap om status og utvikling i 
fiskerinæringa og for de viltlevende marine ressurser.  
 
Fiskeridirektoratet skal identifisere kunnskapsbehov og gi tilrådinger til departementet 
om prioritert forskning. Fiskeridirektoratet skal gi faglige råd til departementet om 
havressursforvaltningen, basert på best tilgjengelig kunnskap. 
 
Som grunnlag for forvaltningen og den generelle kunnskapsproduksjonen om 
fiskerinæringa, skal Fiskeridirektoratet hente inn, kontrollere og formidle data om 
fiskefartøyenes posisjon, tillatelser, fangst, landing og lønnsomhet. Direktoratet skal 
videreføre arbeidet med transparens når det gjelder fangstrapportering og 
kvotekontroll.  
 
Fiskeridirektoratets administrative registre, innsamlede data og bearbeidede statistikk 
om fangst og lønnsomhet skal være organisert slik at data raskt og enkelt kan 
sammenstilles og benyttes som grunnlag for analyse og beslutninger. 
 
Direktoratet skal fortsette arbeidet med å videreutvikle elektroniske verktøy, og 
oppdatere og vedlikeholde de forskjellige registrene som er utviklet. Oppdatering og 
kvalitetssikring av vedtak og innhold i elektroniske datasystemer skal prioriteres høyt. 
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Arbeidet med å utvikle og implementere de nye forvaltningsprinsippene som følger av 
havressursloven vil være en viktig oppgave også i 2011. Direktoratet skal videreutvikle 
og operasjonalisere forvaltningsverktøyet for en økosystembasert forvaltning, herunder 
arbeidet knyttet til bestandstabellen og fiskeritabellen. 
 
For å sikre en god oppfølging av forvaltningsprinsippet i havressursloven, må 
Fiskeridirektoratet i samråd med Havforskningsinstituttet etablere systemer for 
innsamling av fangstdata og biologiske data, som bidrar til overvåking av marine 
bestander som høstes kommersielt, men hvor ressursforskningen er begrenset. 
Kunnskapen om bestandsutvikling må for flere fiskerier forbedres gjennom 
rapporteringsplikt for fartøyene, eksempelvis for kystnære bestander som hummer, 
taskekrabbe, rognkjeks, leppefisk, kveite, breiflabb, hai, ål og uer. Dataserier om fangst 
per enhet innsats (CPUE-data) vil kunne bidra til god oversikt over bestandsutvikling.  
 
Det må legges opp til systemer og rapporteringskrav som er formålstjenlige, 
brukervennlige og praktiske, også for små fartøy, og som bidrar til data av god kvalitet. 
 
Direktoratet må legge vekt på å sikre praktisk fiskeri- og reguleringskompetanse i 
organisasjonen. 
 
Konkrete oppdrag 

• i samråd med Havforskningsinstituttet utvikle et system for utvidet 
rapporteringsplikt knyttet til overvåking av bestander hvor kunnskapsgrunnlaget 
er begrenset 

• bidra til utvikling og implementering av forvaltningsplan for haier 
• vurdere kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knyttet til sukkertare 
• utrede en mulig forvaltningsmodell for rødåte 
• etablere et registreringssystem for bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl 

 

4.3.2 Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer ei bærekraftig forvaltning og 
lønnsomhet i fiskeriene. 

Fiskeridirektoratet skal bidra til utvikling av reguleringsmodeller som ivaretar hensynet 
til ressursene og lønnsomheten i fiskeriene. Fiskeridirektoratet skal sikre at nasjonale 
fiskeri- og fangstreguleringer gjennomføres på en hensiktsmessig måte.  
 
Direktoratet skal utvikle, forenkle og iverksette deltaker- og fiskerireguleringene. 
Direktoratet må videre sikre at alle søknader om ulike typer tillatelser for fartøy blir 
behandlet innenfor fastsatte tidsfrister og i henhold til de regler og instrukser som er 
gitt. Direktoratet må ha særlig oppmerksomhet mot at det regelverk som skal sikre 
aktive fiskeres eierskap og distriktsmessige hensyn ikke blir omgått. 
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Fiskeridirektoratet skal delta aktivt i arbeidet med utvikling og revisjon av 
forvaltningsstrategier og systemet for vitenskapelig rådgivning. Fiskeridirektoratet skal 
også delta i relevante møter og prosesser i Det internasjonale havforskningsrådet 
(ICES). 
 
Fiskeridirektoratet skal videreføre arbeidet med å utvikle og implementere bruk av mer 
selektive og miljøvennlige redskaper i fisket. Fiskeridirektoratet skal videre følge opp 
arbeidet knyttet til et friere redskapsvalg. 
 
Fiskeridirektoratet skal bistå departementet i det nasjonale og internasjonale arbeidet 
knyttet til sjøpattedyrpolitikken og videreføre DNA-registeret for vågehval. 
Havforskningsinstituttet har ansvaret for analyse av prøver av hval.  
 
Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet med beskyttelse av koraller og andre 
bunnhabitater som er sårbare for fiskeriaktiviteter. Etablering av et kontrollregime og 
fullføring av arbeidet med kartfesting er viktige elementer i dette arbeidet. 
 
De siste årene har reguleringene innen fritidsfiske og turistfiske blitt flere og mer 
omfattende. Utvidet lovregulering på dette feltet vil gi fiskeriforvaltningen nye 
utfordringer, ikke minst informasjonsfaglige overfor nye brukergrupper.  
 
Konkrete oppdrag  

• sikre en effektiv implementering av ny forskrift om ervervstillatelse når denne er 
fastsatt. 

• implementere og følge opp nye reguleringstiltak for kysttorsk 
• intensivere arbeidet med å definere egnede verneområder for kysttorsk, med 

sikte på innføring i 2011 
• utrede mulige fjordlinjer sør for 62°N, herunder fiskerimessige konsekvenser 
• implementere ny adgangsregulering i fisket etter lange og brosme 
• videreføre arbeidet med områdereguleringer for å sikre et bedre 

beskatningsmønster og redusere utkast i Nordsjøen 
• fortsette arbeidet med harmonisering av det tekniske regelverket for fiske i 

Nordsjøen og Skagerrak 
• videreføre arbeidet med implementeringen av forvaltningsmodellen for tobis i 

norsk økonomisk sone i samarbeid med Havforskningsinstituttet 
• følge opp utviklings- og regelverksarbeidet knyttet til et friere redskapsvalg 
• revidere den nasjonale forvaltningsplanen for tang og tare.  
• utarbeide forslag til reguleringsmodell for leppefisker 
• vurdere et opplegg for å sikre beskatning av stillehavsøsters 
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4.3.3 Et ressursuttak i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og 
internasjonale reguleringsbestemmelser 

Preventive tiltak 
Direktoratet skal arbeide for å sikre ansvarlig utøvelse av fisket gjennom stenging og 
åpning av fiskefelt basert på prøvetaking og overvåking av fiskefeltene.  
 
Direktoratet skal gjennomføre sokning og opprydding av tapte fiskeredskaper i utvalgte 
områder. 
 
Ressurskontroll 
Fiskeridirektoratet skal følge opp etablerte fiskerireguleringer og bidra i arbeidet for å 
bekjempe ulovlig fiske nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet skal videreføre 
arbeidet med å styrke og effektivisere kontrollen med ressursuttaket, basert på 
risikovurderinger. Nasjonalt, bilateralt, regionalt og multilateralt arbeid skal fortsatt ha 
høy prioritet for Fiskeridirektoratets arbeid innen ressurskontroll. Fiskeridirektoratet 
skal videreutvikle inspeksjonsdatabasen og samarbeidet med Kystvakta, 
fiskesalgslagene, tollmyndighetene, skatteetaten og påtalemyndigheten.   
 
Fiskeridirektoratet skal i 2011 ha særlig oppmerksomhet på mulig dumping og utkast 
av fisk fra den norske fiskeflåten. Direktoratet skal vurdere ulike metoder for å 
fremskaffe troverdige estimat på omfanget, og vurdere nye tiltak for å forebygge 
dumping og utkast. 
 
For å øke kvaliteten i kontrollarbeidet skal direktoratet utvikle og ta i bruk informasjon 
fra satellittsporing, elektronisk fangstdagbok og forhåndsmelding ved landing. Dette 
skal ses i sammenheng med utvikling av elektroniske kartverktøy for 
ressurskontrollen. Elektronisk operativ risikovurdering er et viktig redskap.  
 
Havressursloven åpner for bruk av lovbruddsgebyr i fiskerinæringa. Implementering, 
iverksetting og oppfølging av gebyr skal være en prioritert oppgave når forskrift er 
fastsatt. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet har i samarbeid med andre departementer med virkning 
fra 1. januar 2010 opprettet fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA). 
Fiskeridirektoratet er en viktig deltaker i dette arbeidet, og det er avgjørende at 
innsatsen på strategisk analysearbeid opprettholdes og at Fiskeridirektoratet bidrar 
aktivt i FFA.  
 
Fiskeridirektoratet skal sikres tilgang til og benytte systemer som AIS, LRIT, 
SafeSeaNet og eventuell annen teknologi for sporings- og analyseformål. 
Fiskeridirektoratet skal gjøre utstrakt bruk av IKT for ytterligere å effektivisere 
ressurskontrollarbeidet og forenkle de rapporteringsrutiner som er pålagt næringen.  
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Konkrete oppdrag 
• Fiskeridirektoratet skal videreutvikle elektroniske systemer for operasjonell 

risikovurdering til bruk i viktige fiskerier.  
• Fiskeridirektoratet skal gjennomføre kontroller for å avdekke norske aktørers 

rolle i handel med ulovlig fanget fisk fra Barentshavet 
• Fiskeridirektoratet skal i samarbeid med Kystverket sikre en bredere 

implementering og operativ utnyttelse av AIS og LRIT i ressurskontrollen  
• Intensivere arbeidet for å estimere og begrense dumping og utkast 
• Fiskeridirektoratet skal i 2011 vurdere problemstillinger knyttet til sosial 

dumping i fiskeflåten, herunder eventuell kontroll av bostedskravet for 
mannskap om bord på fiskefartøy 
 

4.3.4 Internasjonalt samarbeid om ressursforvaltning og –kontroll som ivaretar 
Norges interesser som havnasjon. 

Forpliktende samarbeid med andre land i relevante internasjonale organisasjoner og 
ved bilaterale og multilaterale forhandlinger er viktig også i 2011. Fiskeridirektoratet 
skal bidra til at det inngås avtaler for å sikre ei bærekraftig forvaltning av 
fiskebestandene. Av særlig viktighet er de bilaterale kvoteforhandlingene med 
Russland og EU, samt kyststatsforhandlingene om makrell, uer, NVG-sild og kolmule.  
 
Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet i NEAFC, NAFO, CCAMLR, ICCAT, SEAFO, 
NAMMCO, IWC, OSPAR, OECD og FAO.  
 
Kontrollsamarbeid med andre land skal videreføres innenfor rammene av 
kontrollavtalene. 
 
Fiskeridirektoratet skal også bistå i arbeidet med internasjonale miljøkonvensjoner når 
dette er påkrevet, slik som i Konvensjonen om handel med truede arter (CITES), 
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og Konvensjonen om vern av trekkende 
arter av ville dyr (CMS/Bonnkonvensjonen). 
 
Fiskeri og havbruk er viktige fagområder innenfor Norges utviklingssamarbeid, hvor 
ekspertinnsats fra Fiskeridirektoratet har gitt verdifulle bidrag. Fiskeridirektoratet skal 
vedlikeholde og utvikle kompetanse på dette feltet, slik at nåværende og framtidige 
engasjement innen utviklingssamarbeidet med andre land kan møtes på en god måte. 
 
Konkrete oppdrag 

• Bistå på CITES’ arbeidsgruppemøte om ilandføring fra havet som holdes i 
Bergen mai 2011. 

• Fiskeridirektoratet skal delta i arbeidet i FAO for å utvikle internasjonale 
retningslinjer for å redusere utkast og bifangst. 

• Direktoratet skal bidra til å utvikle NEAFCs havnestatskontroll i tråd med 
innholdet i den globale avtalen om havnestatskontroll under FAO. 
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• Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet med den årlige meldingen til Stortinget 
om fiskeriavtaler med andre land.  
 

4.4 Marin arealforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal gjennom gode prosesser sikre at både fiskerinæringa og 
havbruksnæringa og ulike andre brukere, medregnet allmennheten, får adgang til å 
benytte felles ressurser både til havs og i kystsona på en bærekraftig måte. Direktoratet 
har følgende delmål innenfor den marine arealforvaltningen: 
 

• En kunnskapsbasert marin arealforvaltning. 
• En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for 

fiskeri- og havbruksnæringa.  
 
I 2011 vil sentrale prioriteringer innenfor den marine arealforvaltningen være arbeidet 
med forvaltningsplaner, bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen, implementeringen 
av vannrammedirektivet samt innsamling og formidling av kvalitetssikrede kartfestede 
data for levende marine ressurser og næringsutøvelse.  
 

4.4.1 En kunnskapsbasert marin arealforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal ha god kontakt med forskningsmiljøene innen kystsone-
forvaltning og gi regelmessige innspill om forskningsbehov. Fiskeridirektoratet skal 
bidra til å få iverksatt relevante prosjekter innen både forvaltningsrettet og 
næringsrettet forskning og felles utlysning av prosjekter. 
 
Fiskeridirektoratet skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge stedfestede data i 
kartverktøy til bruk for egen saksbehandling, og gjøre kartfestede data tilgjengelig for 
offentlige og private brukere. Fiskeridirektoratet skal prioritere arbeidet med 
digitalisering av kystnære fiskeridata og mer detaljert og nøyaktig stedfesting av 
havbruksanlegg. Fiskeridirektoratet skal fortsette som premissleverandør i den marine 
naturtypekartleggingen under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av 
biologisk mangfold. 
 
Fiskeridirektoratet skal lede programgruppen i MAREANO-programmet. Programmet 
har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av norske 
kyst- og havområder og å fremme kunnskapsbasert, bærekraftig utnyttelse av 
ressursene. Programgruppen skal med bakgrunn i bidrag fra den utøvende gruppen 
levere forslag til aktivitetsplan for de tre kommende år innen utgangen av november 
hvert år. Hvert år innen februar skal styringsgruppen motta rapport om det foregående 
årets aktiviteter for godkjenning. Behovet for aktivitet i henhold til godkjent 
aktivitetsplan skal styre fordelingen av midlene etatene i mellom. Programmet skal 
søke samarbeid med aktuelle etater og prosjekter utenom hovedsamarbeidspartene. 
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Direktoratet skal i samarbeid med andre beredskapsmyndigheter ivareta samfunnets 
og sjømatnæringas behov for krisehåndteringer i nære sjøområder. 
 
Fiskeridirektoratet skal bidra til vern, bruk og formidling av kulturminner og 
kulturmiljø slik at allmennheten kan få forståelse for og opplevelse av kulturverdiene. 
Dette innebærer blant annet oppfølging av samarbeidsprosjekter med 
fylkeskommunene, og det tverretatlige samarbeidet om oppfølging av St.meld. nr. 16 
(2004-2005) Leve med kulturminner. Samarbeidet om kystkultur, som er etablert 
mellom Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, 
Riksantikvaren, ABM-utvikling, Kystverket og Fiskeridirektoratet, videreføres i 2011. 
 
Konkrete oppdrag 

• Fiskeridirektoratets overvåkingsvirksomhet og data skal ses i sammenheng med 
arbeidet med utvikling av BarentsWatch. Fiskeridirektoratet må, gjennom sin 
deltakelse i styringsgruppen og ressursgruppen for BarentsWatch, bidra aktivt 
til arbeidet med etablering av et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem 
for hav- og kystområdene. 

• Fiskeridirektoratet skal fortsette samarbeidet i delprosjekt ”Fortellinger om 
kystnorge” 

 

4.4.2 En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med 
utviklingsmuligheter for fiskeri- og havbruksnæringa 

Fiskeridirektoratet skal delta i areal- og verneplanprosesser som berører havet og 
kystsona, for å sikre areal til høsting av marine ressurser og matproduksjon i sjøen 
innenfor bærekraftige rammer. Direktoratet skal ha en effektiv dialog om marin 
arealforvaltning med relevante myndigheter og nærings- og interesseorganisasjoner, og 
delta på en hensiktsmessig måte i planarbeid etter plan- og bygningsloven og 
naturmangfoldloven. Direktoratet skal også bygge opp kompetanse om, og delta i, 
internasjonale fora som kan påvirke norsk marin arealforvaltning. 
 
Deltakelsen i arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder er en prioritert 
oppgave også i 2011. Fiskeridirektoratet skal ivareta hensynet til fiskeriene, havmiljøet 
og havbruk. Arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen-Skagerrak vil kreve mest 
ressurser i 2011. Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet og Barentshavet-
Lofoten må følges opp.  
 
Arbeidet i skjæringsflaten mellom fiskeri og petroleumsaktivitet skal prioriteres. 
Fiskeridirektoratet skal arbeide for en best mulig sameksistens mellom fiskeriene og 
petroleumsvirksomheten gjennom tett dialog med Oljedirektoratet og 
næringsaktørene. Fiskeridirektoratet skal også delta aktivt i arbeidet med 
arealvurderinger og regelverk for etablering av vindkraftanlegg i sjøen. 
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Direktoratet må delta aktivt i arbeidet med marin verneplan, og sikre at egne interesser 
og ansvarsområder ivaretas på hensiktsmessig måte. 
 
I 2011 skal arbeidet med vannforskriften prioriteres. Dette omfatter både oppfølging av 
forvaltningsplaner for første planperiode og arbeidet med forvaltningsplanene for andre 
planperiode. Fiskeridirektoratet skal være en premissleverandør i dette arbeidet, både 
på regionalt nivå og i arbeid i regi av direktoratsgruppen.  
 
Fiskeridirektoratet må delta i arbeidet med strategisk konsekvensutredning og 
utvikling av strategi og regelverk for etablering av fornybar energiproduksjon til havs 
og i sjø, samt i konsesjonsbehandlingen for etablering av slike anlegg. 
 
Fiskeridirektoratet skal fortsette samarbeidet med Kystverket for å samordne strategi, 
faglig forståelse og tjenester overfor brukerne, innbefattet fiskerhavneplanlegging og 
avhending av slike. Det må påregnes at Fiskeridirektoratet i 2011 blir trukket inn i 
Kystverkets arbeid med å ferdigstille en ny farleinormal. 
 

4.5 Fornying og brukerretting 

Fiskeridirektoratet skal arbeide mot følgende delmål innenfor fornying og 
brukerretting:  

• En brukerorientert, rasjonell og effektiv saksbehandling.  
• Effektive og rasjonelle IKT-løsninger. 

4.5.1 En brukerorientert, rasjonell og effektiv saksbehandling. 

Saksbehandlingen i Fiskeridirektoratet skal ha god kvalitet og vedtak skal treffes 
innenfor gitte frister. 
 
Forvaltningsreformen i 2010 medførte overføring av enkelte forvaltningsoppgaver fra 
Fiskeridirektoratets regionkontorer til fylkeskommunene. Saksbehandlingsgebyr skal 
fortsatt innbetales til staten ved Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet skal i 2011 
samarbeide tett med fylkeskommunene for å sikre oppfølging av forvaltningsreformen. 
 
Fiskeridirektoratets regionkontorer vil fortsatt ha tilsyns- og kontrollansvar for å sikre 
at akvakulturregelverket og vilkårene for tillatelser blir fulgt. Videre vil 
Fiskeridirektoratet sentralt fortsatt være førsteinstansbehandler og klageinstans for 
ulike saker. Avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg skal fortsatt dekke 
direktoratets faktiske kostnader knyttet til tilsynsoppgavene.   
 
Fiskeridirektoratet må påregne en del veiledningsoppgaver overfor fylkeskommunene 
også i 2011, og samarbeide med fylkeskommunene om saksbehandlingsfrister, 
informasjons- og dokumentasjonsflyt.  
 
  



Side 16 

Konkrete oppdrag 
• Det skal rapporteres på restanser og fornyingstiltak etter samme mal og frister 

som i 2010.  
• Virksomheten må utarbeide handlingsplaner for å ivareta sitt sektoransvar for 

universell utforming og tilgjengelighet. 
 

4.5.2 Effektive og rasjonelle IKT-løsninger. 

Direktoratet skal ha en teknisk infrastruktur som legger til rette for å utføre sine 
oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte.  
 
Registre og databaser bør i størst mulig grad være tilgjengelige for departementet og 
eksterne aktører. Fiskeridirektoratet bes om å fortsette arbeidet med å gjøre 
direktoratets data bedre tilgjengelig internt i fiskeriadministrasjonen og for eksterne 
brukere.  
 
Offentlige myndigheters arbeid med å utvikle en nasjonal, elektronisk infrastruktur og 
tiltak for eSporing er i sluttfasen Vi legger til grunn at Fiskeridirektoratet fortsetter sitt 
aktive engasjement og tilrettelegger for utvikling og testing av et elektronisk 
grensesnitt for utveksling av informasjon mellom aktuelle registre mot 
eSporingsløsningen. Fiskeridirektoratet må arbeide videre med endringer som bør 
gjøres i identifikatorer og registre på kort og lang sikt for å få til gode løsninger2. 
 
Statlige virksomheter skal benytte felles prinsipper i planlegginga av nye IKT-løsninger 
eller ved vesentlig ombygging av eksisterende løsninger. Det er også andre sentrale 
føringer som er lagt. Det vises her til prosjektveiviseren.no som samler viktige føringer 
som vi legger til grunn for styringen på ikt-området. 
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data 
Offentlige etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i 
maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som 
kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved 
tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses 
som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med 
Referansekatalogen og Fornyings- og administrasjonsdepartementets føringer på 
nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal 
publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av 
datasett på nettstedet data.norge.no. Etater som vurderer å etablere nye eller å 
oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt 
gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting 
er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv 

                                                 
2 Jf. anbefalingene i rapporten ”eSporing primærID: anbefalt løsning for primærleddsidentifikatorer - blå 
sektor”.  
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etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer 
kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for 
at andre kan utvikle tjenester. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke data som er 
gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av 
rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.  
 

5. ORGANISERING OG ADMINISTRASJON 

5.1 Staten som arbeidsgiver 

Etatene under Fiskeri- og kystdepartementet skal legge vekt på god ledelse, 
organisering og styring. Ledere skal sette tydelige krav og sette pris på innsats og 
resultat. Arbeidsformene skal være prega av brukerorientering, åpenhet, effektivitet, 
kvalitet og medvirkning. Det skal være et systematisk opplegg for å lage og 
vedlikeholde lederholdninger og gode forvaltningsverdier som fremmer måloppnåelse 
og som sikrer et høyt faglig kompetansenivå. Plattform for ledelse i staten skal være 
grunnlaget for det som er nevnt. Det skal føres en inkluderende og stimulerende 
personalpolitikk. 
 

5.2 Likestilling og diskriminering 

Likestiling, herunder tilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne, skal 
rapporteres inn til departementet etter det omfang og til de frister som vil bli gitt. 
Regelverkets krav gjelder, og vi regner med at det blir fastsatt egen mal for 
opplysninger som skal inn i Prop. 1 S. Det skal også rapporteres i årsrapporten. 
 

5.3 Inkluderende arbeidsliv 

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, 
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal 
sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av 
personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år 
forlenges med seks måneder. Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive 
sine egne aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de 
aktivitetene som støtter opp under denne.  

5.4 Lærlinger i staten 

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for 
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens 
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger 
sammenlignet med 2010. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke 
lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for 
øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for 
lærlinger og lærekandidater i staten. 
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5.5 Statistikk for antall arbeidsplasser 

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i 
antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert. 
 

5.6 Innkjøp 

Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges. Felles innkjøpsstrategi for Fiskeri- og 
kystforvaltningen og direktoratets egen konkretiserte strategi skal følges opp. 
 

5.7 Brukerundersøkelser 

Alle statlige etater skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre 
brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige. Alle statlige virksomheter skal i 
årsrapporten rapportere om de har gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem 
offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal 
rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted. Overordnet departement 
videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som mulig i 2012. 
 

5.8 Språk og kommunikasjon 

Taktisk og målrettet kommunikasjonsarbeid internt og eksternt skal bidra til å bedre 
forståelsen for fiskeriforvaltningens ansvarsområder, mål og samfunnsbetydning. 
Direktoratet skal ha som mål at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel, 
med utgangspunkt i kommunikasjonspolitikkens mål og prinsipper. Gjennom aktiv, 
helhetlig og åpen kommunikasjon skal direktoratet legge til rette for at informasjon når 
berørte målgrupper og at disse involveres i utformingen av tjenester. Direktoratet skal 
delta i det offentlige ordskiftet der det er naturlig og til en hver tid benytte best egnede 
kanaler og arenaer til formidling av budskap og for dialog. 

Direktoratet skal koordinere sitt kommunikasjonsarbeid med andre involverte aktører 
der det er naturlig, slik at helheten i saker framstilles på best mulig måte for bruker. 
Direktoratet skal jevnlig informere departementet så tidlig som mulig om saker som det 
forventes stor oppmerksomhet rundt.  

Direktoratet skal ha gode rutiner for risiko- og krisekommunikasjon internt og eksternt. 
 
Departementet og direktoratet skal sørge for at mållova med forskrifter blir fulgt. 
Regjeringen har innskjerpet kravet om minst 25 prosent nynorsk i utadrettet 
kommunikasjon som for eksempel offentlige dokumenter, pressemeldinger, nyheter og 
stillingsutlysinger. Vi understreker spesielt at kravene til nynorskbruk også følges opp 
på nettsidene. 
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Både på bokmål og nynorsk skal språket være klart og mest mulig tilgjengelig for 
allmennheten. Det gjelder også i de skriftlige bidrag som sendes departementet og som 
skal brukes i offentlige dokumenter.  
 
Det skal rapporteres om arbeidet som blir gjort for å fremme bedre språkbruk 
(klarspråk) i den utadrettede virksomheten og det skal rapporteres om nynorskandelen 
i utadrettede dokumenter, pressemeldinger, nyheter og stillingsutlysninger. 
 
Direktoratet skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til nettstedet 
www.fisheries.no . Leveranser skal skje i henhold til de tidsfristene som avtales i 
kontakt med medlemmene i redaksjonsgruppa i Fiskeri- og kystdepartementet. 

5.9 Sikkerhet og beredskap 

Oppdatert sivilt beredskapsplanverk er sendt direktoratet. Dette må følges opp i løpet 
av 2011 med egne tilpasninger. Vi legger til grunn at direktoratet gjennomfører tiltak 
for å imøtekomme de krav og regelverk som er stilt for informasjonssikkerhet. 
Tiltakene må tilpasses virksomhetens behov og det bes spesielt om at direktoratet 
vurderer om anerkjente standarder kan legges til grunn for dokumentasjon og 
oppfølging på informasjonssikkerhetsområdet. Det skal gjennomføres øvelser, risiko- 
og sårbarhetsvurderinger, samfunns- og virksomhetskritisk ikt-infrastruktur skal 
kartlegges og sikkerhetsbrudd skal rapporteres. Alle disse områdene vil bli fulgt opp i 
egne prosesser med etatene i løpet av 2011. 
 
 

6. RAPPORTERING OG BUDSJETTINNSPILL 

6.1 Restanserapportering 

Det skal føres oversikter over saksbehandlingsrestanser og iverksettes tiltak for å holde 
restanse så lave som mulig. Restanseoversiktene skal rapporteres til departementet ved 
utløpet av hvert kvartal. Rapporteringen skal inneholde beskriver av restanser som 
gjelder om gjelder enkeltvedtak, enkelthenvendelser, enkeltpersoner og 
næringsdrivende der det fremgår hvorfor ikke henvendelsen er ferdigbehandlet. 
 

6.2 Regnskapsrapportering  

Departementet legger til grunn at Fiskeridirektoratet viderefører sin bruk av 
periodiserte virksomhetsregnskaper som tillegg til kontantregnskapet.  
 
Finansdepartementet har 25. november 2010 fastsatt en standard kontoplan som en 
frivillig ordning fra 1.1.2011, med sikte på obligatorisk innføring i 2014 etter en 
nærmere vurdering av erfaringene. Det vises til tidligere dialog og høringsrunde om 
dette, og til Finansdepartementets rundskriv R-102/2010 Fastsettelse og bruk av standard 
kontoplan for statlige virksomheter. Fiskeri- og kystdepartementet ber 
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Fiskeridirektoratet vurdere om ny standard kontoplan vil være hensiktmessig for etaten 
og hvorvidt det er ønskelig å innføre ny standard kontoplan, herunder når det eventuelt 
vil være mest hensiktsmessig å legge om til ny kontoplan. Det bes om tilbakemelding 
innen 1. mai 2011.  

6.3 Fag- og økonomirapport per 31. juli 

Fagrapporten skal rette oppmerksomhet mot resultatoppnåelse av de kravene som ble 
satt ved planleggingen. Rapporteringen trenger ikke å være heldekkende for alle 
direktoratets oppgaver, men må redegjøre for de områdene der man ut fra status per 31. 
juli ligger an til forsinkelse eller avvik i forhold til krav og mål. Det er ønskelig med en 
mest mulig standardisert rapportering fra regionkontorene, og aggregerte tall der det 
er mulig.  

6.4 Årsrapport per. 31. desember 

Årsrapporten skal inneholde en vurdering av måloppnåelse innenfor hele direktoratets 
virksomhet. Årsrapporten for 2011 skal sendes departementet innen 1. mars 2012. Den 
skal også sendes elektronisk innen samme frist til postmottak@fkd.dep.no. 
 
Det vises til pågående arbeid med å definere resultatindikatorer. Departementet vil 
komme tilbake med nærmere krav til årsrapporten for 2011 i eget brev når 
resultatindikatorene er fastsatt.  
 

6.5 Budsjettforslag 

Innspill til store satsinger for 2013 skal leveres innen 1. desember 2011.  Store satsinger 
skal være forslag om større tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål, og 
som ikke kan dekkes gjennom omprioriteringer innenfor eksisterende ramme. Det skal 
gjøres en klar prioritering mellom satsingsforslagene, basert på vurderinger av risiko 
og vesentlighet for måloppnåelse. 
 
Et helhetlig budsjettforslag for 2012 skal levers innen 1. mars 2011.  Budsjettforslaget 
må inneholde forslag til mål og prioriteringer gitt en nullvekstramme. I tillegg må 
budsjettforslaget inneholde et forslag til prioriteringer ved hhv budsjettreduksjon på 
4 pst. og en økning i tråd med satsingsforslaget. 
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6.6 Oversikt over rapportering og budsjettinnspill  

 
Sak Merknad Frist for innsending
Budsjettforslag for 2012 Ref. pkt 6.5 1. mars 2011 
Evt. innspill til revidert 
nasjonalbudsjett 2011 

Ref. pkt. 2.2 1. mars 2011 

Økonomi- og fagrapport per 31. 
juli 2010 

Ref. pkt. 6.3 20. august 2011 

Risikoanalyse Ref. pkt. 2.1 20. august 2011 
Evt. innspill til nysaldering av 
budsjettet for 2011 

Ref. pkt 2.2 1. oktober 2011 

Innspill til store satsinger for 
2013 

Ref. pkt. 6.5 1. desember 2011 

Budsjettforslag for 2013 Ref. pkt 6.5 1. mars 2012 
Årsrapport for 2011 Ref. pkt. 6.4 1. mars 2012 
 

 

7. MØTER  

Følgende etatsmøter er berammet for Fiskeridirektoratet i 2011: 
 
 Dato Tid/sted
Vårmøte Fredag 29. april  Kl. 1000-1300, FKD 
Høstmøte Mandag 21. nov Kl. 1200-1500, FKD 

 
Fiskeri- og kystdepartementet kommer tilbake til dagsorden for møtene.  
 
For å styrke det faglige samarbeidet vil Fiskeri- og kystdepartementet videreføre 
ordningen med fagmøter mellom departementet og direktoratet.  
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8. BUDSJETTMESSIGE FORHOLD 

8.1 Fullmakter og forutsetninger for bevilgningene 

Eventuell omdisponering av midler fra driftsmidler til investeringer og mellom kapitler, 
og mulighet til å overskride driftsbudsjettet med inntil 5 pst. til investeringsformål mot 
tilsvarende innsparing i de tre påfølgende budsjetterminer, skal forelegges Fiskeri- og 
kystdepartementet. Søknader om merinntektsfullmakt skal gis en grundig forklaring og 
tas opp i eget brev til departementet innen 1. oktober 2011.  
 
Fiskeridirektoratet har følgende fullmakter (dato for fullmaktsbrev i parentes): 
• Fullmakt til å opprette og inndra stillinger (tildelingsbrevet for 1998). Fullmakten 

gjelder for Fiskeridirektoratet som forhandlingssted og kan ikke delegeres videre. 
Vi ber om å bli orientert dersom det blir aktuelt å inndra besatte stillinger. 

• Fiskeridirektoratet har etter direktoratets personalreglement fullmakt til å ansette i 
samtlige stillinger med unntak av fiskeridirektør og assisterende fiskeridirektør 
(21.6.2002). Direktoratet har ansvar for at antall ansatte er tilpasset de til enhver tid 
gjeldende bevilgninger. 

• Avgjørelsesmyndighet til å gi utdanningspermisjon med lønn med varighet på inntil 
ett år (15.7.1996). Vi minner særskilt om reglene om plikttjeneste.  

• Fullmakt til å innvilge erstatning ved skade eller tap av private eiendeler. Det vises 
til Statens personalhåndbok, punkt 10.22 Erstatning til statsansatte ved skade på 
eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten. Med bakgrunn i punkt 4 
delegeres avgjørelsesmyndigheten i saker hvor det søkes om erstatning på inntil 20 
000 kroner til etaten.  

• Fullmakt til å behandle krav om erstatning på opptil 100 000 kroner mot staten på 
grunnlag av alminnelige erstatningsregler, gitt i brev av 11.1.1995, trekkes tilbake. 
Bakgrunnen for dette er at det er fastsatt nye retningslinjer for behandling av 
erstatningskrav mot staten, jf. Rundskriv G-03-2006. Fiskeri- og kystdepartementet 
har etter rundskrivet fullmakt til å utgiftsføre erstatningsutbetalinger. Ved mulige 
utbetalinger på over 2 mill. kroner skal Justisdepartementet varsles. Saker av 
prinsipiell betydning eller der det kan være tvil om den juridiske vurderingen, skal 
forelegges Regjeringsadvokaten. I erstatningssaker mot staten på grunnlag av 
alminnelige erstatningsregler innenfor den enkelte etats ansvarsområde, skal etaten 
foreta en juridisk vurdering av sakens erstatningsrettslige sider før saken forelegges 
departementer for avgjørelse.  

• Fiskeri- og kystdepartementet delegerer fullmakten til å avgjøre dekning av 
flytteutgifter til/fra utlandet i henhold til Statens personalhåndbok punkt 10.6.4. 

• Fiskeridirektoratet gis fullmakt til å avskrive fordringer som i hht. Kap. 5.4 i 
Bestemmelsene om økonomistyring i staten er uerholdelige eller avskrevet. 
Fullmakten gjelder i saker på inntil 200 000 kroner. Saker som gjelder større 
summer enn dette, skal forelegges departementet sammen med en grunngitt 
tilråding fra Fiskeridirektoratet. Det forutsettes at virksomheten i årsrapporten, 
samt i de årlige forklaringene til statsregnskapet, innarbeider en oversikt over hvor 
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mange fordringer som er Uerholdelige og avskrevet med beløp, begrunnelse samt 
en beskrivelse av hva som er gjort for å få fordringene dekket. 
 

8.2 Utbetalinger og oppfølging av tilskuddsordninger 

Fiskeridirektoratet er delegert ansvaret for å utbetale tilskudd over kap. 1023 Fiskeri- 
og havbruksforskning. Tilskuddet til Norges forskningsråd (kap. 1023 post 50) og 
Nofima (kap. 1023 post 72), skal utbetales med like store beløp fire ganger i året. 
Utbetalingene skal skje den første hverdagen i hvert kvartal.  
 
Fiskeridirektoratet har ansvaret for utbetaling og oppfølging av midler over kap. 1001 
Deltagelse i internasjonale organisasjoner, kap. 1023 post 21 Spesielle driftsutgifter 
(NY), kap. 1023 post 71 Tilskudd til utviklingstiltak, kap. 1023 post 74 Tilskudd til marin 
bioteknologi mv. og kap. 1050 Diverse fiskeriformål.  
 
I tillegg har direktoratet ansvaret for utbetaling og oppfølging av den delen av kap. 2415 
post 75 som Fiskeri- og kystdepartementet disponerer. I 2011 er dette 10 mill. kroner. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
ekspedisjonssjef  
 

Kjersti Wølneberg 
seniorrådgiver 

 
 
Kopi:  
Riksrevisjonen (elektronisk) 
Havforskningsinstituttet 


