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Statsbudsjettet 2020 - supplerende tildelingsbrev nr. 3 - Oppdrag om
tilpasning og videreutvikling av digital tjeneste (Vessel of Interest Plot)
1. Innledning
Det vises til tildelingsbrevet for 2020 til Kystverket. I tildelingsbrevet er det forutsatt at
Kystverket skal prioritere drift og videre utvikling av eksisterende tjenester innenfor
BarentsWatch. I dette supplerende tildelingsbrevet gis et nytt oppdrag til BarentsWatch i
2020, som i sin helhet finansieres av midler fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det
presiseres at oppdraget ikke skal gå på bekostning av oppgavene nevnt i tildelingsbrevet.
2. Oppdraget
Kystverket skal tilpasse, videreutvikle og drifte den digitale tjenesten Vessel of Interest Plot
(VOI), slik at tjenesten kan brukes i internasjonalt samarbeid om bekjempelse av
fiskerikriminalitet. VOI er en tjeneste som er utviklet av BarentsWatch og brukt i arbeid mot
fiskerikriminalitet, som per i dag ikke er i aktiv bruk. Som en del av tilpasningen skal den
digitale tjenesten utvikles under navnet "Blue Justice Community" og bli et element i
regjeringens satsning mot fiskerikriminalitet gjennom Blå rettferd-initiativet (Blue Justice
Initiative).
Målet for oppdraget er å understøtte regjeringens arbeid med å forebygge og avdekke
fiskerikriminalitet i Norge og internasjonalt gjennom å videreutvikle og drive en digital tjeneste
som egner seg for informasjonsdeling og samhandling mellom relevante samarbeidspartnere
internasjonalt.
Blå rettferd-initiativet er et norsk initiativ som skal samle myndigheter i et felles målrettet
arbeid mot fiskerikriminalitet. Den digitale plattformen "Blue Justice Community" er tenkt som
den daglige samlingsplassen og navet i initiativet. Tilpasningen av VOI til å bli denne
samlingsplassen er derfor et viktig bidrag til initiativet.
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Målet med tilpasningen av tjenesten er at den digitale plattformen blir fleksibel og
brukervennlig. Brukerne vil primært være offentlige organer og myndighetspersoner i andre
stater som jobber mot fiskerikriminalitet, og som Norge har et samarbeid med på dette feltet,
samt tilsvarende brukere på norsk side. Det må tas høyde for at brukerne kan ha forskjellig
tilgang til bredbånd og oppkoblingsmuligheter, og tjenesten skal ha en påloggingsfunksjon
som gir god sikkerhet mot uautorisert tilgang til tjenesten. I portalen skal det være muligheter
for å lage felles bibliotek, tematiske diskusjoner, chat, message boards og andre verktøy
som kan bidra til økt samhandling.
Tilpasningen og videreutviklingen av VOI skal gjennomføres innen utgangen av 2020.
Utviklingen skal gjennomføres i tett dialog mellom Kystverket og sekretariatet for
Fiskeriforvaltningens analysenettverk i Nærings- og fiskeridepartementet v/ Gunnar Stølsvik.
Tjenesten skal deretter driftes.
3. Total bevilgning
Oppdraget har en total kostnadsramme i 2020 på inntil 1.528.000 kroner som utbetales til
Kystverket fra Nærings- og fiskeridepartementet etter faktura. Kystverkets utgifter føres på
kap. 1360, post 01.
Estimert budsjett fremgår av tabellen under. Eventuelle ufortutsette ekstrakostnader som
oppstår underveis i arbeidet med oppdraget skal meldes til Nærings- og fiskeridepartementet
og Samferdselsdepartementet, og håndteringen av ekstrakostnadene skal klareres med
Nærings- og fiskeridepartementet.
Utvikling av ønsket funksjonalitet
Test, preproduksjon og produksjonsmiljø
Drift (leie av maskinvare og driftspersonell)
Totalt

900.000 kr
250.000 kr
12 mnd. x 31.500 kr
1.528.000 kr

Kystverket fakturerer Nærings- og fiskeridepartementet for driftsutgiftene til tjenesten, også
etter 2020.
Kystverket skal rapportere om bruken av midlene i henhold til pkt. 7 i tildelingsbrevet for
2020.
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