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Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe
Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal
vurdere erfaringene fra prøveordningen med meklingsinstans ved uenighet om
fastsettelse av minstepris på fisk i første hånd, og foreta en teknisk gjennomgang av
råfiskloven, jf. vedlagte mandat for arbeidsgruppen.
Vi inviterer med dette Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og LO til
deltakelse i arbeidsgruppen.
Bakgrunn
Seks fiskesalgslag har i dag enerett på omsetning av fisk i første hånd i Norge.
Eneretten omfatter rett til å bestemme hvordan omsetningen skal foregå, herunder
fastsettelse av minstepriser, oppgjørsregler og salgsvilkår som er bindende både for
kjøper og selger av fisk i første hånd. Eneretten er forankret i råfiskloven fra 1951.
Formålet med loven var opprinnelig å sikre fiskerne gode og stabile priser for fisken,
men salgslagssystemet har senere utviklet seg betydelig. Systemet bidrar i dag til klare
og forutsigbare oppgjørsbetingelser for alle som handler med fisk i første hånd, og er
en sentral kilde for forvaltningen til informasjon om fangstaktivitet. Ordningen har
avgjørende betydning for kvotekontroll, sporing og kartlegging.
Det har imidlertid også blitt stilt spørsmål ved enkelte sider av salgslagssystemet.
Dette gjelder særlig spørsmålet om hvordan gi en ordning tilstrekkelig legitimitet når
den gir de fiskereide salgslagene rett til ensidig å fastsette minstepriser som er
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bindende både for selger og kjøper av fisk i første hånd.
Salgslagene og fiskekjøpernes organisasjoner ble i 2005 enige om å opprette en
prøveordning med privat meklingsinstans ved uenighet om minsteprisen, under
forutsetning av at fiskesalgslagene beholdt eneretten til å fastsette endelig minstepris.
Prøveordningen varte i to år, 2007 og 2008. Det ble totalt foretatt åtte meklinger.
På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet foretok Kontali Analyse AS i 2009 en
evaluering av prøveordningen. Det kom fram at meklingsinstansen hadde en bedre
forankring på kjøpersiden (fiskeindustrien) enn på fiskersiden, og en bedre forankring i
pelagisk sektor enn i hvitfisksektoren. 80 % av de intervjuede industriaktørene i
pelagisk sektor ønsket å gjøre prøveordningen permanent, mens under halvparten av
de intervjuede industriaktørene i hvitfisksektoren ønsket en videreføring, bl.a. fordi
meklingsinstansen ble antatt å ha begrenset betydning så lenge salgslagene beholdt
eneretten til å fastsette minstepris. Ingen av aktørene på fiskersiden ønsket en
videreføring av prøveordningen.
Regjeringen har i Meld. St. 8 (2009-2010) Gjennomføring av råfisklova og
fiskeeksportlova i 2007 og 2008 orientert Stortinget om at departementet vurderer
hvordan evalueringen skal følges opp. Næringskomiteen uttalte i den forbindelse at de
imøteser tilbakemelding til Stortinget om dette.
Fiskeri- og kystdepartementet har på denne bakgrunn besluttet å opprette en
arbeidsgruppe som skal se på
Erfaringene fra prøveordningen med meklingsinstans ved uenighet om
fastsettelse av minstepris på omsetning av fisk i første hånd og den evalueringen
som er gjort av prøveordningen, og eventuelt foreslå tiltak.
Oppdatering av råfiskloven i forhold til utviklingen av salgslagssystemet etter at
loven ble vedtatt i 1951.
Mandatet for arbeidsgruppen begrenses av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og
omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en
minstepris for fisk i første hånd, og at dette således er en gjennomgang av tekniske
forhold i råfiskloven.
Sammensetning
Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til arbeidsgruppen skal bestå av åtte
personer. I tillegg kan det bli aktuelt å involvere ulike ressurspersoner i gruppens
arbeid. Fiskeri- og kystdepartementet vil stille med gruppens sekretariat.
Lederen for arbeidsgruppen vil bli utnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet, mens
følgende organisasjoner inviteres til å foreslå øvrige medlemmer i gruppen:
Norges Fiskarlag (to representanter)
Norges Kystfiskarlag (en representant)
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Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to representanter)
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (en representant)
Landsorganisasjonen i Norge (en representant)
Departementet ber om at de inviterte organisasjonene foreslår to kandidater, en
mannlig og en kvinnelig, for hver representant de skal ha i arbeidsgruppen, jf. forskrift
2. februar 1996 nr. 110 om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, råd,
delegasjoner m.v. § 3. Vi ber tilsvarende om forslag til to kandidater, en mannlig og en
kvinnelig, for hver vararepresentant.
Frist for forslag til kandidater settes til fredag 3. desember 2010.
Vi ber om tilbakemelding fra de av organisasjonene som vil be departementet dekke
kostnader til møtedeltakelse. I den utstrekning departementet dekker slike kostnader
vil det skje etter satsene for statlige utvalg.
Vi vil komme tilbake med innkalling til første møte og forslag til møteplan mv. når
sammensetningen av arbeidsgruppen er klar.

Med hilsen

Vidar Landmark
avdelingsdirektør
Christian Wormstrand
seniorrådgiver
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Adressater:
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge

Kopi:
Norges Råfisklag
SUROFI
Vest-Norges Fiskesalslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerrakfisk
Norges Sildesalgslag
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