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Høring - Framtidens fiskerikontroll - NOU 2019:21 
 
Skatterevisorenes Forening er positive til utredningen. Tilsiktet beskatning fra fiskeri skal 
komme fellesskapet til gode. Det skal tilrettelegges for de seriøse og legges hindringer for de 
useriøse. Dette vil alltid være en balansegang. Samtlige mannskaper, både til havs og iland, 
skal ivaretas på en god måte.  
 
Rapporten tar opp utstrakt manuell estimering og registrering, og foreslår å automatisere, 
digitalisere, tilgjengeliggjøre og dele denne informasjonen. Rapporten foreslår en rekke tiltak 
som kan bidra til en enklere hverdag og redusert ressursbruk samt en korrekt og løpende 
rapportering. Dette vil medføre en riktigere kvoteavregning, beskatning og kvalitetssporing 
av ressursene. Samtidig tilrettelegges det for en mer effektiv bruk av kontrollressurser.  
 
Fiskeridirektoratet  
En samling av ressurskontrollen (på land) vil gi gode muligheter for likebehanding, 
spesialisering og en totalt sett bedre ressursutnyttelse. Samtidig er det viktig at nok ressurser 
settes inn - ressurskontrollen pr idag er ikke god nok. 
 
Kystvakta 
En styrking av ressursene til fysisk ressurskontroll på havet er av stor betydning, selv med 
den sterke økning i treffsikkerheten som statistikken viser.  
 
Automatisert dokumentasjonssystem 
Utvalgets hovedforslag om utvikling av et automatisert dokumentasjonssystem i tråd med 
"bare en gang-prinsippet" støttes. Det er en rivende utvikling innen både automasjon og 
digitalisering. En felles plattform mellom næring og forvaltning er et viktig grunnlag for at 
informasjonsutvekslingen skal bli mest mulig sømløs. Det er avgjørende at en slik utvikling 
støttes fullt ut av av både næringen og et styrt tverretatlig samarbeid hvor tilstrekkelige 
ressurser stilles til disposisjon - slik at sømløshet og "bare en gang" kan oppnås. 
 
Et slikt system vil medføre stor forenkling, økt kvalitet, tilgjengelighet og 
behandlingsmulighet for alle parter.  
 
Åpenhet 
Forslaget om at alle relevante data om fiskeriaktiviteten, ressursuttak og omsetning gjøres 
fullt offentlig tilgjengelig støttes. Det kan imidlertid nærmere vurderes om enkeltelementer 
som for eksempel pris skal være fullt offentlig eller om denne informasjonen skal begrenses 
til de aktuelle aktører i næringen og forvaltningen.  
 



  Side 2  
 

 
 

Kvoteregister 
Et samlet nasjonalt kvoteregister bør komme på plass. Dette bør være løpende, automatisk 
oppdatert og kan med stor fordel vise både kvoter, leveringer/omsetning samt pris. 
 
Fiskekrimsentre /etterretningssenter i Økokrim 
Vi støtter opprettelsen av Fiskerikrimsentre, men det er da en forutsetning at man også stiller 
til veie et "avtakerapparat" for de saker som dukker opp. 
 
Registrering av personell 
Dette er av avgjørende betydning også som sikkerhet for den enkelte. 
 
Kompetanse 
Skatterevisorenes Forening støtter fullt ut etableringen av tverretatlig faglig samarbeid om 
modulbasert opplæring av kontroll- og tilsynsmyndigheter. Det er viktig at en slik opplæring 
også omfatter et praktisk, operativt nivå. 
 
 
Skatterevisorenes Forening legger forøvrig til grunn at også Havbruksnæringen vil dra nytte 
av dette arbeidet.  
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