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1. STYRINGSDIALOGEN 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) for Fiskeri- og 

kystdepartementet og Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg nr. 1, og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak og departementets styringssignal for Fiskeridirektoratet i 2014. 

 

Den årlige styringsdialogen mellom departementet og direktoratet består av faste møter og 

følgende hoveddokumenter: 

 Departementets tildelingsbrev 

 Virksomhetens årsrapport 

 Departementenes referater fra møter med virksomheten. 

 

Frister og krav til rapporteringen framgår av kap. 4. Dato for etatsstyringsmøter og samlet 

oversikt over frister knyttet til budsjettinnspill og rapportering vil komme som eget brev. 

 

 

2. OVERORDNEDE MÅL, STRATEGISKE UTFORDRINGER OG 

SATSINGSOMRÅDER 

 

Prop. 1 S (2013-2014)  fastsetter følgende overordnede mål for Fiskeridirektoratets 

virksomhet: Fiskeridirektoratets hovedmål er å fremme lønnsom og verdiskapende 

næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og 
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marint miljø. 

 

Regjeringens mål for fiskeri- og havbruksnæringen er bærekraftig vekst som skal skape 

trygge arbeidsplasser i alle deler av landet. Lønnsomheten i alle deler av næringen er en viktig 

forutsetning for god distriktspolitikk.  

 

Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å 

arbeide med å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Vi viser til omtale under pkt. 5.1. 

 

Regjeringen har også som mål at regelverket skal bli enklere, mer tilgjengelig og mer 

brukervennlig, og at det skal etableres IKT-systemer som legger til rette for bedre kvalitet på 

arbeidet og forenkling av rapporteringen fra de næringsdrivende.  

 

Fiskeridirektoratet er en sentral aktør i arbeidet for å nå regjeringens mål for fiskeri- og 

havbruksforvaltningen, 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 og oppdrag som omtales nærmere i kap. 3 i dette brevet.  

 

Videre arbeid med oppfølging av utfordringene som det er pekt på i Fiskeridirektoratets 

risikoanalyse vil være en prioritert oppgave i 2014. 

3. MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG I 2014 

I det følgende presenteres mål, prioriteringer og konkrete oppdrag for 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, og 

tar forbehold om at direktoratet innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt konkrete 

oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. Slike oppgaver skal bestilles på 

ledernivå og utarbeides skriftlig, for å kunne etterprøves og kontrolleres. Dersom nye 

oppgaver gir behov for vesentlige omprioriteringer, skal direktoratet ta dette formelt opp med 

departementet. 

 

3.1 Gjennomgående føringer 

Fiskeridirektoratet skal drive en kunnskapsbasert forvaltning. 

 

Fiskeridirektoratet skal hente kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet, NIFES og 

Veterinærinstituttet innenfor bevilgningen disse mottar fra Nærings- og fiskeridepartementet.  

I tillegg vil Nofima innenfor tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet bistå 

departementet og Fiskeridirektoratet med næringsøkonomiske vurderinger av nye 
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forvaltningstiltak, samt bistå med andre aktuelle utredninger og forvaltningsråd i tilknytning 

til fiskeri- og havbruksforvaltningen.  

 

Fiskeridirektoratet er leverandør av norsk offisiell statistikk knyttet til både fiskeri og 

havbruk. Fiskeridirektoratet skal sammen med Statistisk sentralbyrå frembringe statistikk av 

høy kvalitet i henhold til europeiske retningslinjer for statistikk, samt bidra med data til 

Norges utenrikshandel og Nasjonalregnskapet. 

 

Fiskeridirektoratet skal ivareta Norges forpliktelser som statistikkleverandør til internasjonale 

organisasjoner. 

 

Fiskeridirektoratet skal i samarbeid med andre beredskapsmyndigheter ivareta samfunnets og 

fiskeri- og havbruksnæringens behov for krisehåndtering i nære sjøområder. 

 

Klimaendringene vil være en sentral samfunnsutfordring i årene som kommer. Tilpasning til 

de forventede klimaendringene og bevissthet om hvordan klimautslipp kan reduseres skal 

være en del av vurderingene som gjøres av Fiskeridirektoratet. 

3.2 Internasjonalt arbeid  

Et internasjonalt samarbeid som ivaretar Norges interesser som kyst- og havnasjon er viktig 

også i 2014. Fiskeridirektoratet skal bidra til at det inngås avtaler for å sikre en bærekraftig 

forvaltning av fiskebestandene. Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet i internasjonale 

organisasjoner og ved bilaterale og multilaterale forhandlinger etter nærmere avtale med 

Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

Kontrollsamarbeid med andre land skal videreføres innenfor rammene av kontrollavtalene.  

Fiskeri og havbruk er viktige fagområder for Norges internasjonale samarbeid, hvor 

ekspertinnsats fra Fiskeridirektoratet har gitt verdifulle bidrag. Fiskeridirektoratet skal 

vedlikeholde og utvikle kompetanse på dette feltet, slik at nåværende og framtidige 

engasjement som dekkes av inngåtte MoU-er og utviklingssamarbeidet med andre land kan 

møtes på en god måte. Eventuelle prioriteringer skjer etter nærmere avtale med Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

3.3 Havressursforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havressursforvaltningen: 

- Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer en bærekraftig forvaltning og 

lønnsomhet i fiskerinæringen. 

- Høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale 

reguleringsbestemmelser. 

 

Fiskeridirektoratet skal hente inn, kontrollere og formidle data om fiskefartøyenes posisjon, 

tillatelser, fangst, landing, lønnsomhet og beregne ressursuttaket.   
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Fiskeridirektoratets administrative registre, innsamlede data og bearbeidede statistikk om 

fangst og lønnsomhet skal utvikles slik at data raskt og enkelt kan sammenstilles og benyttes 

som grunnlag for analyse og beslutninger. 

 

Strategi for innsamling av data gjennom fangstrapportering og overvåkingsfiske skal følges 

opp, og elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiskeflåten tas i bruk for ressursforvaltnings- 

og forskningsbehov. 

  

Direktoratet skal legge vekt på å sikre praktisk fiskeri- og reguleringskompetanse i 

organisasjonen. 

3.3.1 Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer en bærekraftig forvaltning og 

lønnsomhet i fiskeriene 

Fiskeridirektoratet skal bidra til utvikling av reguleringsmodeller som ivaretar hensynet til de 

marine ressursene og lønnsomheten i fiskerinæringen.  

 

Direktoratet skal utvikle, forenkle og iverksette deltaker- og fiskerireguleringene.  

 

Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet med utvikling og revisjon av forvaltningsstrategier og 

systemet for vitenskapelig rådgivning.  

 

Fiskeridirektoratet har to verktøy som er sentrale for forvaltningen av de marine ressursene. 

Bestandstabellen skal gi en indikatorbasert beskrivelse av blant annet tilstand, økologisk og 

økonomisk betydning av bestandene i norske farvann. Fiskeritabellen skal gi en oversikt over 

de ulike fiskeriene og skal gi en vurdering av nødvendige tiltak overfor det enkelte fiskeri. I 

dette arbeidet må Fiskeridirektoratet styrke dialogen med Havforskningsinstituttet for å sikre 

felles forståelse av forvaltningens kunnskapsbehov. 

 

Fiskeridirektoratet skal følge opp arbeidet knyttet til et friere redskapsvalg, og bidra til bruk 

av mer selektive fiskeredskap for å unngå utkast og neddreping av fisk. 

 

Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet med å beskytte sårbare bunnhabitater fra negative 

påvirkninger fra fiskeriaktivitet.  

 

Reguleringen av kystnære fiskerier skal gis oppmerksomhet. 

 

Direktoratet skal gjennomføre sokning og opprydding av tapte fiskeredskaper i utvalgte 

områder. 

 

3.3.2 Høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale 

reguleringsbestemmelser  

Fiskeridirektoratets ressurskontroll skal sikre en ansvarlig utøvelse av fisket, etterlevelse av 

regelverket, korrekt rapportering, hindre at fangster overstiger kvotene, bidra til like 
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konkurranseforhold i næringen og forebygge, avdekke og bekjempe ulovlig, uregistrert og 

uregulert fiske, herunder fiskerikriminalitet. 

 

Fiskeridirektoratet skal systematisere og effektivisere ressurskontrollen gjennom utstrakt bruk 

av elektroniske verktøy, som også skal bidra til at næringens rapporteringspålegg forenkles. 

 

Ressurskontrollen skal baseres på en nasjonal risikovurdering, som utarbeides i samarbeid 

med Kystvakten og fiskesalgslagene. En risikobasert ressurskontroll forutsetter gode analyser, 

og Fiskeridirektoratet skal videreutvikle analysearbeidet og bruken av elektroniske systemer 

for datainnsamling og risikovurdering.  

 

Fiskeridirektoratet skal samarbeide med Kystvakten, påtalemyndigheten, fiskesalgslagene, 

tollmyndighetene, skatteetaten og andre kontrolletater for å sikre at ressurskontrollen i hele 

verdikjeden ivaretas. Fiskeridirektoratets ressurskontroll skal også ha internasjonalt 

perspektiv.  

3.4 Havbruksforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havbruksforvaltningen: 

 

 Tildeling og lokalitetsklarering som er forutberegnelig og enhetlig for 

næringsutøverne. 

 Risikobasert tilsyn som fremmer en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring. 

 

Fiskeridirektoratet skal ha kunnskap om status og utvikling i havbruksnæringen og hvordan 

havbruk påvirker det omkringliggende miljø, samt effektene av tiltakene som iverksettes for å 

redusere påvirkningene. Direktoratet skal samarbeide med forskning, andre sektorforvaltere 

og næring for å sikre best mulig totalkunnskap om havbruksnæringen og hvordan den 

påvirker det omkringliggende miljø. Fiskeridirektoratet skal identifisere kunnskapsbehov og 

gi tilrådinger til departementet om behov for forskning innenfor sitt sektoransvar. 

 

Fiskeridirektoratet skal etter avtale med departementet følge opp endringene i 

akvakulturloven som ble vedtatt i juni 2013, og skal etter bestilling fra departementet eller på 

eget initiativ fremme forslag til endringer i havbruksregelverket. Departementet har som mål 

at regelverket skal forenkles, gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig.  

 

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen, jf. Dokument nr. 3:109 (2011-2012), 

konkluderte med at det overordnede målet om en bærekraftig og miljøtilpasset 

havbruksnæring ikke er nådd. Oppfølging av Riksrevisjonens rapport er en prioritert oppgave 

for Fiskeridirektoratet også i 2014. 

3.4.1 Tildeling og lokalitetsklarering som er forutberegnelig og enhetlig for 

næringsutøverne 

Direktoratet skal følge opp og dokumentere at tildelingsprosesser og lokalitetsklareringer blir 

gjort på en effektiv måte. 
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Direktoratet har det faglige veiledningsansvaret overfor fylkeskommunene som 

akvakulturmyndighet. 

 

Fiskeridirektoratet skal være sekretariat for faggruppen som tildeler grønne tillatelser.  

3.4.2 Risikobasert tilsyn som fremmer en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring 

Direktoratets skal bidra til at havbruksnæringen utvikles og drives slik at miljøpåvirkningene 

er innenfor akseptable rammer, og at konflikter med annen viktig utnyttelse av kystområder 

minimeres. Tilsynet med havbruksnæringen skal være risikobasert. Direktoratet skal formidle 

kunnskap og erfaringer fra sin tilsynsvirksomhet til næringen. Forebygging av rømming og 

etterlevelse av biomasseregelverket skal gis prioritet. Dette inkluderer oppfølging av arbeidet 

med å utvikle bedre metoder for kontroll av stående biomasse i sjø. 

 

Overtredelser av regelverket skal håndteres med adekvate reaksjoner. 

 

Fiskeridirektoratet skal sammen med Havforskningsinstituttet gjennomgå dagens program for 

å overvåke innslaget av rømt oppdrettsfisk i vassdrag, med sikte på kvantitativt og kvalitativt 

økt overvåkning, jf økte bevilgninger til Havforskningsinstituttet på dette området for 2014. 

Kunnskap og erfaring fra NINA må integreres i dette. Fiskeridirektoratet skal i denne 

sammenheng samarbeide med Miljødirektoratet for å sikre at de to sektorers samlede 

bevilgninger på området utnyttes optimalt. Dette omfatter gjensidig utveksling av data. 

3.5 Marin arealforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor marin arealforvaltning: 

 

 En balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen, med utviklingsmuligheter for 

marine næringer. 

 

Fiskeridirektoratet skal bidra til at fiskeri- og havbruksnæringens interesser blir ivaretatt i 

plan- og arealprosesser, slik at potensialet for sjømatproduksjon fra norske kyst og 

havområder kan utnyttes på en bærekraftig måte.  

3.5.1 En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for 

marine næringer 

Fiskeridirektoratet skal utvikle og tilrettelegge stedfestede data i kartverktøy til bruk for egen 

saksbehandling, og gjøre kartfestede data tilgjengelig for offentlige og private brukere.  

 

Fiskeridirektoratet skal delta i areal- og verneplanprosesser som berører havet og kystsonen, 

for å sikre tilstrekkelig og egnet areal for sjømatnæringen. Fiskeridirektoratet skal delta i 

arbeidet for å tilrettelegge for sameksistens mellom fiskeriene og petroleumsvirksomheten og  

i arbeidet med arealvurderinger og regelverk for etablering av vindkraftanlegg i sjøen. 

 

Fiskeridirektoratet skal bidra til å etablere et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem 

for hav- og kystområdene, bl.a. gjennom BarentsWatch. 
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Fiskeridirektoratet skal ivareta sitt sektoransvar for fiskeri-og havbruk i arbeidet med 

vannforskriften.  

3.6 Fornying og brukerretting 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor fornying og brukerretting: 

 

 En brukerrettet, rasjonell og effektiv saksbehandling. 

 Effektive og rasjonelle IKT-løsninger. 

 

Fiskeridirektoratet skal fortsette arbeidet med å videreutvikle elektroniske verktøy og 

samtidig oppdatere, kvalitetssikre og vedlikeholde sine ulike registre. Opplæring og 

kvalitetssikring av saksbehandlingen i regionene gis høy prioritet.  

 

Direktoratet har som mål at alle skjema skal gjøres tilgjengelige i elektronisk form på 

direktoratets nettsider. Fiskeridirektoratet har gjort en avtale med AltInn om infrastrukturen 

for elektroniske skjema.  

3.6.1 En brukerrettet, rasjonell og effektiv saksbehandling 

Saksbehandlingen i Fiskeridirektoratet skal ha god kvalitet og vedtak skal treffes innenfor 

gitte frister.  

 

Fiskeridirektoratet skal rapportere om restanser og fornyingstiltak etter samme mal og frister 

som i 2013.  

 

3.6.2 Effektive og rasjonelle IKT-løsninger 

Fiskeridirektoratet skal ha en teknisk infrastruktur som legger til rette for å utføre sine 

oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte.  

 

Registre og databaser skal 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 fiskeriforvaltningen og for eksterne brukere. Fiskeridirektoratet skal 

arbeide videre med metadata for sine registre og databaser, og vurdere hvilke data som kan 

offentliggjøres.  

 

Fiskeridirektoratet skal gjøre data tilgjengelig for viderebruk i maskinlesbare formater. 

Retningslinjene for viderebruk av offentlige data er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ 

viderebruksretningslinjer. 

 

4. KRAV TIL INNHOLDET I ÅRSRAPPORTEN OG TIL ANNEN 

RAPPORTERING 

Departementet skal i samråd med virksomhetene definere behov og avtale omfang og innhold 

i rapporteringen. Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater. Rapportering om 
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resultater skal omfatte innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og tjenester samt effekter for 

brukere og samfunn, innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde. 

 

Fiskeridirektoratet bes om å utarbeide en årsrapport for virksomheten for 2014. Rapporten 

skal sendes departementet innen 26. februar 2015. 

 

Årsrapporten 

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: 

 

I  Leders beretning 

II  Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III  Årets aktiviteter og resultater 

IV Styring og kontroll i virksomheten 

V Vurdering av framtidsutsikter 

VI  Årsregnskap 

 

Når det gjelder del I-V, bes direktoratet ta utgangspunkt i DFØs veileder for årsrapporten 

http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport. Utformingen av omtalen under punkt III gjøres i 

dialog mellom departementet og direktoratet – det tas sikte på en overordnet rapportering 

heller enn en utkvittering av alle punktene i tildelingsbrevet. 

 

Når det gjelder del VI, vises det til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet, datert 2. oktober 

2013.  

 

Fag- og økonomirapport 

Fiskeridirektoratet skal innen 1. september 2014 levere en økonomi- og fagrapport med status 

per 31. juli 2014. Rapporten skal være overordnet og legge vekt på avvik fra faglige og 

økonomiske mål, samt gi en status for framdrift i særlig viktige saker.  

 

Risikoanalyse 

Direktoratet skal innen 1. september 2014 levere en overordnet risikoanalyse for 

virksomhetens områder. Det er særlig viktig at konsekvensen av at risikoen inntreffer 

beskrives på en god måte. I tillegg må risikoreduserende tiltak i form av omprioriteringer 

vurderes med utgangspunkt i hele virksomheten. Instituttets risikoanalyse er et viktig verktøy 

for avstemming av risikotoleranse mellom departement og etat, og som grunnlag for 

styringsdialogen både på kort og lang sikt. 

 

Annen rapportering 

Fiskeridirektoratet plikter å informere departementet umiddelbart om vesentlige avvik. 

Vesentlige avvik er avvik som truer oppnåelse av mål, inkludert også god økonomistyring og 

overholdelse av lover. Videre skal departementet orienteres umiddelbart om saker med mulig 

mediemessig eller politisk interesse. 

 

Styringsparametere 

Nærings- og fiskeridepartementet vil vårhalvåret 2014 ta initiativ til en prosess med sikte på å 

videreutvikle Fiskeridirektoratets styringsparametre. 

 

http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport
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5. PERSONALFORVALTNING OG SPESIELLE TEMAER  

5.1 Fjerning av tidstyver 

Å redusere eller fjerne tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med 

offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig 

sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i 

oppgaveløsningen. 

 

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

departement om arbeidet med fjerning av ”tidstyver”. Det vil si effektivisering av egen drift, 

regelverksforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor 

innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. 

 

I tillegg bes virksomhetene innen 1. september 2014 om å foreslå forenkling av regelverk eller 

prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” for virksomheten. 

5.2 Likestilling og mangfold 

Statlige virksomheter skal redegjøre for likestilling og mangfold i sine årsrapporter.  

Likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighets-

loven § 3 pålegger statlige virksomheter en aktivitetsplikt som innebærer at de skal arbeide 

aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal 

virksomhetene redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak. Aktivitets- og redegjørelsesplikten 

omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.v. For etatenes rapportering kan det 

i denne sammenheng være aktuelt å vurdere områder som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 

utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering, rollen som offentlig tjenesteyter etc.  

 

Etaten skal benytte vedlagte registreringsskjema (vedlegg 3) for tilstandsrapportering om 

kjønn. Nærings- og fiskeridepartementets likestillingsredegjørelse i Prop. 1 S vil basere seg på 

departementets og etatenes tilstandsrapporter. 

 

I handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor er det satt som mål at Fiskeridirektoratet 

skal ha 40 prosent kvinnelige ledere innen 2015. Direktoratet må iverksette tiltak for å øke 

andelen kvinner i ledelsen.  

5.3 Kommunikasjonsarbeid 

Fiskeridirektoratet skal gjøre omverdenen oppmerksom på virkemidler, tjenester og resultater i 

arbeidet med å bidra til at Norge blir et godt land å drive næringsvirksomhet i. 

 

Kommunikasjonsenhetene i etaten og departementet skal ha løpende kontakt. Det er viktig at 

departementet informeres om sentrale saker. Direktoratet skal bidra til en ærlig samfunnsdialog 

og ha en oppdatert kommunikasjonsplan, som bl.a. bygger på statens kommunikasjonspolitikk. 

 

Direktoratet skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til nettstedet 

www.fisheries.no og www.miljostatus.no. 

http://www.fisheries.no/
http://www.miljostatus.no/
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6. TILDELT BELØP FORDELT PÅ KAPITLER OG POSTER 

Budsjettvedtak 

Statsbudsjettet for 2014 på Nærings- og fiskeridepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 26, november,  11. og 12. desember, jf. Innst. 2 S (2013-2014), Innst. 8 S (2013-

2014) og Innst. 12 S (2013-2014). For Fiskeridirektoratet er det fattet budsjettvedtak på kap. 

917, 3917 og 5574. I tillegg får Fiskeridirektoratet belastningsfullmakt på kap. 928, post 21 

Spesielle driftsutgifter. 

 

Kapittel og post 
Beløp i 
kroner 

Kap. 917 Fiskeridirektoratet   

Post 01 Driftsutgifter 361 380 000 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 7 780 000 

Kap. 928 Marin forskning og utvikling   

Post 21 Spesielle driftsutgifter 65 000 000 

SUM, utgifter 434 160 000 

    

Kap. 3917 Inntekter Fiskeridirektoratet   

Post 01 Refusjoner og diverse inntekter 109 000 

Post 05 Saksbehandlingsgebyr 17 274 000 

Post 06 Forvaltningssanksjoner 932 000 

Post 13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner 450 000 000 

Post 22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 7 790 000 

SUM, inntekter over kap. 3917 476 105 000 

    

    

Kap. 5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet   

Post 72 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur 30 655 000 

Post 73 Årsavgift Merkeregisteret 9 550 000 

SUM, inntekter over kap. 5574 40 205 000 

SUM inntekter 516 310 000 

 

 

Fiskeridirektoratet har fått nye kapittelnummer som følge av endring av 

departementsstrukturen. 

 

Tildelingen under kap. 928, post 21 er finansiert av fiskeriforskningsavgiften. Av tildelingen 

stilles 49 mill. kroner til disposisjon til Fiskeridirektoratet til direktoratets aktiviteter som 

tidligere har blitt finansiert med forskningsfangst. Dette inkluderer overvåkningstjenesten, 

ordningen med fiskeforsøk og utvikling og felles norsk-russiske målinger av 

omregningsfaktor. Bruken av midlene må vurderes ut fra faglige behov og samlede 

risikovurderinger. Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet 12. november 2013. 

 

Det settes i tillegg av 16 mill. kroner under kap. 928, post 21 til en søknadsbasert 

tilskuddsordning forvaltet av Fiskeridirektoratet. Midlene er rettet mot private og statlige 

forskningsaktører utenfor fiskeriforvaltningen, og skal dekke formål som tidligere har vært 
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finansiert av forskningsfangst. Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette regelverk for 

tilskuddsordningen i januar 2014. 

 

Merinntektsfullmakt 

Fiskeridirektoratet har fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 917, post 21 mot 

tilsvarende merinntekter under kap. 3917, post 22, jf. forslag til vedtak XLVII i Prop. 1 S 

(2013-2014) Tillegg nr. 1. 

 

Fullmakten må ikke brukes til å skape bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn 

det som dekkes av den gitte utgiftsbevilgningen, i tilfelle merinntektene faller bort. Det vises 

til Finansdepartementets rundskriv R-110. 

 

Budsjettfullmakter og administrative fullmakter 

I vedlegg 1 omtales først årlige budsjettfullmakter, jf. pkt. A. Dernest listes det opp fullmakter 

som er delegert Nærings- og fiskeridepartementet, og som virksomheten må søke 

departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg vises 

det til administrative fullmakter som er delegert i egne brev.  

 

Fiskeridirektoratet er delegert ansvaret for utbetaling og oppfølging av flere tilskuddsposter. 

Retningslinjer for dette følger som vedlegg 2.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette meddele at Fiskeridirektoratet i 2014 tildeles 

og gis adgang til å disponere bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets 

budsjettvedtak av 11. desember 2013. 

 

  

Med hilsen  

 

 

Vidar Landmark 

ekspedisjonssjef 

 Rune Bildeng 

 seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg 

1. Budsjettfullmakter og administrative fullmakter. 

2. Retningslinjer for utbetaling og oppfølging av tilskuddsposter. 

3. Registreringsskjema for likestillingsrapportering.  

 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen (elektronisk) 

 

 


