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1 STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK 

Vi viser til Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2012, jf. Innst. 8 S (2012-2013) fra 
Næringskomiteen og Prop. 1 S for Fiskeri- og kystdepartementet, og stiller med dette 
følgende midler til disposisjon for Fiskeridirektoratet i 2013: 
 
Kapittel og post  Beløp i kroner  
Kap. 1030 Fiskeridirektoratet   
Post 01 Driftsutgifter           369 000 000  
Post 21 Spesielle driftsutgifter                5 100 000  
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold                1 700 000  
SUM, utgifter over kap. 1030           375 800 000  
    
Kap. 4030 Inntekter Fiskeridirektoratet   
Post 01 Refusjoner og diverse inntekter                   105 000  
Post 04 Fangstinntekter overvåkingsprogrammet                     10 000  
Post 05 Saksbehandlingsgebyr             18 405 000  
Post 06 Forvaltningssanksjoner                    900 000  
Post 22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning                5 110 000  
SUM, inntekter over kap. 4030             24 530 000  
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Kap. 5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet   
Post 70 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur             29 618 000  
Post 71 Kontrollavgift fiskeflåten 6 000 000 
Post 73 Årsavgift Merkeregisteret                9 550 000  
SUM, inntekter over kap. 5575             45 168 000  
SUM inntekter             69 698 000 
 
 
Fiskeridirektoratet har i 2013 en samlet utgiftsramme på 375,8 mill. kroner og samlet en 
inntektsramme på 69,698 mill. kroner.  
 
Bevilgningen over kap. 1030 post 01 er økt nominelt med 21,92 mill. kroner i forhold til 
2012. Dette innebærer en realøkning på 10 mill. kroner, som skal gå til styrking av 
havbrukstilsynet. 
 
Det er knyttet merinntektsfullmakt til kap. 1030 post 21 mot kap. 4030 post 22, jf. 
romertall II i Prop. 1 S (2011-2012). Fiskeri- og kystdepartementet delegerer med dette 
fullmakten til Fiskeridirektoratet.  
 
Kap. 4030 post 05 Saksbehandlingsgebyr gjelder gebyr for forvaltningsoppgaver i regi 
av Fiskeridirektoratet. Gebyr for akvakultursøknader gjelder også for søknader som i 
første hånd blir behandlet av fylkeskommunene, og skal dekke statlige kostnader 
knyttet til saksbehandling av søknadene. 
 

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, prioriteringer og styringsparameter for 
Fiskeridirektoratet for 2013, i samsvar med de mål og prioriteringer som er presentert 
for Stortinget i Prop. 1 S (2012-2013) for Fiskeri- og kystdepartementet. Utvikling av 
gode vurderingskriterier, både kvalitative og kvantitative, vil være en kontinuerlig 
oppgave. Måloppnåelse vurderes aldri bare ut fra årlige rapporteringer knyttet til 
styringsparametre. I tillegg kommer evalueringer, brukerundersøkelser og andre data. 
 
Risikostyring er et ledelsesverktøy som skal bidra til en bedre mål- og resultatstyring, 
og må forankres hos ledelsen og i etablerte styringsprosesser. Fiskeridirektoratet skal 
legge risikoanalyser til grunn i planleggingen av sin virksomhet og sine innspill til 
budsjettprosessen.  
 
Direktoratet skal levere en overordnet risikoanalyse for virksomhetens områder til 
departementet innen 1. september 2013. Det er viktig at konsekvensen av at risikoen 
inntreffer beskrives på en god måte. I tillegg må risikoreduserende tiltak i form av 
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omprioriteringer vurderes med utgangspunkt i hele virksomheten. Beskrivelsen vil 
skape et bedre grunnlag for å avstemme risikotoleransen mellom Fiskeridirektoratet og 
departementet. 

2.2 Økonomistyring 

Virksomheten skal styres innenfor rammen av det samlede utgiftsbudsjettet for 2013. 
Midlene skal disponeres i tråd med gjeldende regelverk for økonomiforvaltning i staten, 
inkludert Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Fiskeridirektoratet.  
 
Dersom det i løpet av 2013 oppstår uforutsette hendelser som krever handling fra 
Fiskeridirektoratets side, må direktoratet i første rekke omprioritere og eventuelt 
omdisponere innenfor egen ramme. Saker med store budsjettmessige konsekvenser 
må tas opp med Fiskeri- og kystdepartementet innen  
1. mars 2013 eller 1. oktober 2013 (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 medvirke til 
rettferdig fordeling av ressursene. Under presenteres Fiskeri- og kystdepartementets 
langsiktige mål når det gjelder fiskeri og havbruk: 
 
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.  
 
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 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 
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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.  
 
Sluttrapporten fra strategigruppen Hav21 ble lagt fram 7. november 2012. Fiskeri- og 
kystdepartementet vil i samarbeid med andre departement og sjømatnæringen drøfte 
videre oppfølging av forslaget. Regjeringens oppfølging av strategien vil bli omtalt i 
sjømatmeldingen. Vi legger til grunn at Fiskeridirektoratet vurderer anbefalingene i 
Hav21 i sitt arbeid med utvikling av strategier. 
 

4 MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG I 2013 

Fiskeridirektoratets virksomhet i 2013 skal bygge på forutsetningene i Prop. 1 S (2012–
2013) 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 oppgaver skal bestilles på 
ledernivå og utarbeides skriftlig, for å kunne etterprøves og kontrolleres. 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 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. 
 
Prop. 1 S (2012-2013) 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 marint miljø. 

4.1 Gjennomgående føringer 

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. Det vises til Nofimas tilskuddsbrev for 
2013 for oversikt over de konkrete oppgavene i 2013. Omfang og innretning på slike 
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oppdrag må avklares med departementet i forbindelse med at de årlige 
tildelingsbrevene utarbeides.  
 
Fiskeridirektoratet skal samarbeide med Kystverket om bruk av systemer som AIS, 
LRIT, SafeSeaNet og eventuell annen teknologi for sporings- og analyseformål. Deling 
av data vil bli juridisk vurdert i arbeidet med BarentsWatch. I lys av dette arbeidet skal 
Fiskeridirektoratet vurdere om det vil være hensiktsmessig å endre gjeldende 
regelverk slik at sporingsdata (VMS-data) i større grad kan benyttes av andre statlige 
etater. 
 
Fiskeridirektoratet har et ansvar som leverandør av norsk offisiell statistikk knyttet til 
både fiskeri og havbruk. Dette ansvaret ivaretas blant annet gjennom samarbeidet med 
Statistisk sentralbyrå. Fiskeridirektoratet har i tillegg forpliktelser overfor FAO, ICES 
og EUROSTAT og til å følge opp regelverket vedrørende statistikk som gjelder 
gjennom EØS-avtalen. 
 
Fiskeridirektoratet skal ivareta sektoransvaret knyttet til oppfølging av vannforskriften: 
Dette omfatter både oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner for første 
planperiode, og arbeidet med forvaltningsplanene for andre planperiode med tilhørende 
tiltaksprogram. På områder der Fiskeridirektoratet er sektormyndighet skal 
direktoratet utarbeide forslag til tiltak som skal bidra til å nå miljømålene som er 
fastsatt i de regionale vannforvaltningsplanene, samt bidra med det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet på saksfeltet. 
 
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. 

4.2 Internasjonalt arbeid 

Forpliktende samarbeid med andre land i relevante internasjonale organisasjoner og 
ved bilaterale og multilaterale forhandlinger er viktig også i 2013.  
 
Fiskeridirektoratet skal bidra til at det inngås avtaler for å sikre en bærekraftig 
forvaltning av fiskebestandene. De bilaterale kvoteforhandlingene med Russland og EU 
og kyststatsforhandlingene om makrell, uer, nvg-sild og kolmule er særlig viktige. 
Direktoratet skal også bidra i arbeidet med den årlige meldingen til Stortinget om 
fiskeriavtaler med andre land.  
 
Fiskeridirektoratet skal bidra i arbeidet i FAO, ICES, OECD og IWC og i de regionale 
forvaltningsorganisasjonene NEAFC, NAFO, CCAMLR, ICCAT, SEAFO og NAMMCO.  
 
Kontrollsamarbeid med andre land skal videreføres innenfor rammene av 
kontrollavtalene. Fiskeridirektoratet skal bidra til harmonisering av elektronisk 
rapportering fra fiskeflåten i det nordøstlige Atlanterhavet. 



Side 7 

 
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), Konvensjonen om vern av trekkende 
arter av ville dyr (CMS/Bonnkonvensjonen) og arbeidsgrupper/møter som er nedsatt 
under FNs generalforsamling gjennom fiskeriresolusjonen og havrettsresolusjonen.  
 
For å ivareta Norges interesser som ledende havbruksnasjon skal Fiskeridirektoratet 
bidra internasjonalt, bl.a. gjennom deltakelse i FAO, og i det internasjonale arbeidet for 
forvaltning av villaksstammene (NASCO) når dette er påkrevet. Direktoratet skal også 
bidra i å utvikle internasjonale standarder som kan fremme den norske havbruks-
næringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig 
utvikling. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet har innledet samarbeid med Fiskeri- og 
akvakulturdepartementet i Brasil. Det er en del av oppfølgingen av regjeringens Brasil-
strategi. Formålet med samarbeidet er å utvikle en kunnskapsbasert og miljømessig 
bærekraftig fiskeri- og akvakulturforvaltning i Brasil, og i tillegg utvikle akvakultur i 
Amazonas-regionen. Vi viser til tidligere brev med protokoll fra planmøte mellom 
norske og brasilianske fiskerimyndigheter i mars 2011 som beskriver samarbeidet 
nærmere. Fiskeridirektoratet skal bidra til gjennomføring av tiltakene under 
programmet.  
 
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. 
 
JPI Oceans er et viktig tiltak for å styrke det langsiktige forsknings- og 
utviklingssamarbeidet om marin og maritim forskning i Europa. Vi ber om at 
Fiskeridirektoratet følger arbeidet og evt. gir innspill til den videre utviklingen av 
programmet. 

4.3 Havressursforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havressursforvaltningen: 
• En kunnskapsbasert havressursforvaltning. 
• Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer en bærekraftig forvaltning og 

lønnsomhet i fiskeriene. 
• Ressursuttak i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale 

reguleringsbestemmelser. 
• Et internasjonalt samarbeid om ressursforvaltning og ressurskontroll som 

ivaretar Norges interesser som havnasjon. 
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Fiskeridirektoratet skal regulere og kontrollere fiske og fangst på en måte som 
balanserer høsting og beskyttelse av ressursene på en langsiktig god og bærekraftig 
måte, og med det ivareta både næringsinteresser og miljøhensyn. Kontrollarbeid er en 
vesentlig del av direktoratets daglige virke, både når det gjelder operativ kontroll og i 
kontinuerlig utvikling av kontrollverktøy og juridisk rammeverk. 
 
I 2013 vil oppfølging av havressursloven være prioritert. Det gjelder arbeidet med å 
operasjonalisere og implementere forvaltningsprinsippet, inkludert arbeid knyttet til 
bestandstabellen og fiskeritabellen. Arbeidet for å bekjempe fiskerikriminalitet og 
ulovlig, uregistrert og uregulert fiske vil fortsatt være en sentral prioritering innenfor 
havressursforvaltningen.   
 
I oppfølgingen av forvaltningsprinsippet skal Fiskeridirektoratet legge vekt på å oppnå 
god samordning mellom forvaltningsprosessene under havressursloven og relevante 
prosesser som foregår på miljøforvaltningens område. Eksempler på slike prosesser er 
å følge opp rødlistede arter, utpekte naturtyper, prioriterte arter og internasjonale 
miljøprosesser som berører viltlevende marine ressurser. 

4.3.1 En kunnskapsbasert havressursforvaltning 

Det forutsettes at Fiskeridirektoratet har kunnskap om status og utvikling i 
fiskerinæringen og for de viltlevende marine ressursene.  
 
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 
fiskerinæringen, skal Fiskeridirektoratet hente inn, kontrollere og formidle data om 
fiskefartøyenes posisjon, tillatelser, fangst, landing og lønnsomhet. Direktoratet skal 
videreføre arbeidet med å gjøre mest mulig data offentlig tilgjengelig, blant annet for å 
sikre transparens når det gjelder fangstrapportering og kvotekontroll.  
 
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. 
 
Direktoratet skal fortsette arbeidet med å videreutvikle elektroniske verktøy, og 
oppdatere, kvalitetssikre og vedlikeholde de forskjellige registrene som er utviklet. 
Oppdatering og kvalitetssikring av vedtak og innhold i elektroniske datasystemer skal 
prioriteres høyt. 
 
For å sikre en god oppfølging av forvaltningsprinsippet i havressursloven skal 
Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet videreutvikle systemer for 
innsamling av fangstdata og biologiske data som bidrar til overvåking av marine 
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bestander som høstes kommersielt, men hvor ressursforskningen er begrenset. 
Kunnskapen om bestandsutvikling må forbedres for flere fiskerier. Utvidet bruk av 
rapportering fra ordinære fiskefartøy skal vurderes nærmere. Det skal legges opp til 
systemer og rapporteringskrav som er formålstjenlige, brukervennlige og praktiske, 
også for små fartøy, og som bidrar til data av god kvalitet. 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. 
 
Konkrete oppdrag 

• Følge opp prioriterte bestander, jf. vedlegg 1 til tildelingsbrevet. 
• I samarbeid med Havforskningsinstituttet følge opp forvaltningsmodellen for 

tobis i norsk økonomisk sone. 
• Følge opp arbeidet med vurdering av sårbare bunnhabitater. 
• Prioritere arbeidet med prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i 

kystsonen”. Dette innebærer blant annet å lede den nasjonale styringsgruppen, 
delta i den regionale prosjektgruppen og følge opp lokale reguleringsforslag 

4.3.2 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 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 at distriktsmessige hensyn ikke blir omgått. 
 
Fiskeridirektoratet skal bidra 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 råd for havforskning 
(ICES). 
 
Fiskeridirektoratet skal videreføre arbeidet med å implementere bruk av mer selektive 
og miljøvennlige redskaper i fisket. Fiskeridirektoratet skal videre følge opp arbeidet 
knyttet til et friere redskapsvalg. 
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Fiskeridirektoratet skal bistå departementet i det nasjonale og internasjonale arbeidet 
med 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. Å etablere et kontrollregime og 
fullføre arbeidet med kartfesting er viktige elementer i dette arbeidet. 
 
Reguleringen av kystnære fiskerier er en særlig utfordring som må gis økt 
oppmerksomhet og prioritet i årene framover.  
 
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. 

• I samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet gjennomgå instrukser gitt 
under deltakerloven, og bidra til å utvikle en oversikt som er offentlig og 
elektronisk tilgjengelig.  

• Følge opp prioriterte bestander, jf. vedlegg 1. 
• Videreføre arbeidet med områdereguleringer for å sikre et bedre 

beskatningsmønster og redusere utkast i Nordsjøen. 
• Gjennomgå ICCATs regelverk for makrellstørje, og vurdere hvilke krav og 

forutsetninger som må oppfylles med tanke på et eventuelt framtidig norsk 
makrellstørjefiske. 

• Følge opp utviklings- og regelverksarbeidet knyttet til et friere redskapsvalg. 
• Revidere den nasjonale forvaltningsplanen for tang og tare. 
• Bidra i arbeidet med evaluering av kongekrabbeforvaltningen. 
• Bidra i arbeidet med oppfølgingen av forslag fra arbeidsgruppen for fiske i sør. 
• Forstette arbeidet knyttet til notfiskerier i kystnære områder i samarbeid med 

Havforskningsinstituttet og Fiskeri- og kystdepartementet. 

4.3.3 Sikre ressursuttak i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale 
reguleringsbestemmelser 

Preventive tiltak 
Fiskeridirektoratet 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. 
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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 i Fiskeridirektoratets innsats innen ressurskontroll. Fiskeridirektoratet 
skal videreutvikle samarbeidet med Kystvakten, fiskesalgslagene, tollmyndighetene, 
skatteetaten og påtalemyndigheten.   
 
 Fiskeridirektoratet skal vurdere ulike metoder for å framskaffe troverdige estimat på 
omfanget av dumping og utkast fra den norske fiskeflåten, 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.  
 
Fiskeridirektoratet skal gjøre utstrakt bruk av IKT for ytterligere å effektivisere 
ressurskontrollarbeidet og forenkle de rapporteringsrutiner som er pålagt næringen.  
 
Konkrete oppdrag 

• Videreutvikle elektroniske systemer for operasjonell risikovurdering til bruk i 
viktige fiskerier.  

• Delta i arbeidet i Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA), inkludert sporing 
av risikofartøy og kontroll med pengestrømmer og handel. 

• Utvikle et system for å overvåke utkast i norske fiskerier i Skagerrak, basert på 
risikovurdering. Levere opplysninger om kontrollvirksomheten i 
fiskeriforvaltningen, jf. vedlegg 2, innen 1. juli 2013. 

• Havressursloven åpner for bruk av overtredelsesgebyr i fiskerinæringa. 
Implementering, iverksetting og oppfølging av dette er en prioritert oppgave for 
Fiskeridirektoratet i 2013. 
 

4.4 Havbruksforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havbruksforvaltningen: 
• En kunnskapsbasert havbruksforvaltning. 
• Et regelverk som fremmer en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring. 
• Oppfølging og risikobasert tilsyn som sikrer at regelverket følges. 

 
Fiskeridirektoratets havbruksforvaltning skal bidra til at havbruksnæringen 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 
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minimeres. Fiskeridirektoratet skal ivareta sektoransvaret for havbruksnæringen bl.a. 
når det gjelder miljø og arealbruk. 
 
Arbeidet med å følge opp strategien for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring vil 
være den høyest prioriterte oppgaven for havbruksforvaltningen i 2013. Innenfor dette 
skal arbeidet mot rømming prioriteres. 
 
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 i 2013.  

4.4.1 En kunnskapsbasert havbruksforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal ha kunnskap om status og utvikling av tilstand i 
havbruksnæringen og det omkringliggende miljøet.  
 
Det skal være en målrettet og kostnadseffektiv overvåking og dokumentasjon av 
rømmings- og miljøsituasjonen i havbruksnæringen. Dette skal gi oversikt over 
tilstanden på viktige områder som er omfattet av Fiskeridirektoratets mål og 
ansvarsområde 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 basert 
på beste tilgjengelig kunnskap. 
 
Som grunnlag for forvaltning og generell kunnskap om havbruksnæringen, 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 
næringen. Der det er hensiktsmessig gjøres dette i samarbeid med Mattilsynet. 
 
Konkrete oppdrag 

• Målemetoder og grenseverdier for akseptabel miljøpåvirkning fra havbruk 
skal drøftes i sjømatmeldingen som legges fram vårsesjonen 2013. 
Fiskeridirektoratet skal bidra til implementering og videreutvikling av 
indikatorer, grenseverdier og måleprogrammer for å overvåke tiltakene som 
settes i verk. 

• Fiskeridirektoratet må regne med å gi faglige bidrag til midtveisevalueringen 
av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag. 

• Følge opp bestillinger gitt i 2012 om utredning og sporing av rømt 
oppdrettslaks, måling av stående biomasse i sjø og telling av antall fisk og 
evaluering av forvaltningssystem for stamfisktillatelser.   
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4.4.2 Et regelverk som fremmer en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring 

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for å fastsette regelverket innen havbruk, 
men Fiskeridirektoratet har en viktig rolle som rådgiver i dette arbeidet. 
Regelverksutviklingen er en kontinuerlig prosess, der det særlig skal vurderes om 
regelverket imøtekommer forvaltning av næringen sett i lys av samfunnets overordnede 
behov. Fiskeridirektoratet skal fremme forslag til endringer med sikte på at 
havbruksnæringen utvikles og drives innenfor akseptable miljømessige rammer, og slik 
at konflikter med det omkringliggende miljøet, lovlig ferdsel eller annen viktig 
utnyttelse av kystområdene minimaliseres. Fiskeridirektoratet har i sitt 
regelverksarbeid et ansvar for å sikre tilgjengelighet, forenkling og brukervennlighet. 
 
Fiskeridirektoratet bes om å samarbeide med relevante sektormyndigheter for å utvikle 
regelverket. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet sendte høsten 2012 på høring forslag til endringer i 
akvakulturloven. Lovproposisjonen planlegges lagt fram for Stortinget i vårsesjonen 
2013, med sikte på at regelverket kan tre i kraft sommeren 2013. Fiskeridirektoratet vil 
etter nærmere dialog med departementet få oppfølgingsoppgaver i forbindelse med de 
foreslåtte lovendringene. 

4.4.3 Oppfølging og risikobasert tilsyn som sikrer at regelverket 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 næringen i samarbeid med andre sektormyndigheter. 
Til sammen skal dette bidra til at miljøutfordringer i næringen blir håndtert. 
Fiskeridirektoratet skal innrette sin tilsynsvirksomhet med sikte på effektiv og 
målrettet bruk av tilsynsressursene. Rømming, biomasseoverskridelserer prioriterte 
tilsynsområder. Direktoratet har også en viktig tilsynsrolle når det gjelder annen 
miljøpåvirkning fra havbruk. 
 
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 Fiskeridirektoratet økes i 2013 med 10 mill. kroner for å styrke det 
utøvende risikobaserte tilsynet, særlig på områdene biomassekontroll og rømming. 
Den økte bevilgningen skal benyttes til å utvikle verktøy for bedre biomassekontroll og 
videreutvikle elektroniske system for datainnsamling. Fiskeridirektoratet skal også 
styrke innsatsen når det gjelder tilsyn med anlegg for å forebygge rømming. Dette 
gjelder både anleggstekniske og driftstekniske risikofaktorer. 
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Det er viktig at havbruksforvaltningen har en risikobasert tilnærming til sitt 
forvaltnings- og tilsynsarbeid. Fiskeri- og kystdepartementet vil gjennomføre en separat 
prosess med Fiskeridirektoratet, sammen med Havforskningsinstituttet og Mattilsynet, 
om innretningen av dette arbeidet. 

4.5 Marin arealforvaltning 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor marin arealforvaltning: 
• En kunnskapsbasert marin arealforvaltning. 
• En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for 

fiskeri- og havbruksnæringen. 
 
Direktoratet skal gjennom en helhetlig tilnærming og kompetanse sikre at felles 
ressurser i kystsonen og til havs kan benyttes innenfor bærekraftige rammer.  
 
I 2013 vil sentrale prioriteringer innenfor den marine arealforvaltningen være arbeidet 
med forvaltningsplaner, bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen, implementering av 
vannforskriften samt innsamling og formidling av kvalitetssikrede kartfestede data for 
levende marine ressurser og næringsutøvelse.  

4.5.1 En kunnskapsbasert marin arealforvaltning 

Fiskeridirektoratet skal ha god kontakt med forskningsmiljøene innen kystsone-
forvaltning og gi regelmessige innspill til Fiskeri- og kystdepartementet 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 neste tre årene 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. I 2013 blir det en 
viktig oppgave å følge opp evalueringsrapporten om MAREANO-programmet. 
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Direktoratet skal i samarbeid med andre beredskapsmyndigheter ivareta samfunnets 
og sjømatnæringens 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, Norsk kulturråd, Kystverket og Fiskeridirektoratet, videreføres i 2013. 
 
Konkrete oppdrag 

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

• Fiskeridirektoratet skal fortsette samarbeidet i delprosjektet ”Fortellinger om 
Kyst-Norge”. 

4.5.2 En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for 
fiskeri- og havbruksnæringen 

Fiskeridirektoratet skal delta som premissgiver i areal- og verneplanprosesser som 
berører havet og kystsonen, for å sikre areal til utnyttelse og høsting av marine 
ressurser og matproduksjon i sjø 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 2013. Fiskeridirektoratet skal ivareta hensynet til fiskeri, havmiljø og 
havbruk. Forvaltningsplanene legger de overordnede rammene for petroleums-
virksomhet, og det er viktig at direktoratet har dette med seg i arbeidet med revidering 
av planene. 
 
Arbeidet med oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet vil kreve mest 
ressurser i 2013. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal ferdigstilles og 
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten skal 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 
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næringsaktørene. Fiskeridirektoratet skal også delta aktivt i arbeidet med 
arealvurderinger og regelverk for etablering av vindkraftanlegg i sjøen. 
 
Direktoratet skal delta i arbeidet med marin verneplan og sikre at direktoratets 
ansvarsområde ivaretas på en hensiktsmessig måte. 
 
Fiskeridirektoratet skal delta i arbeidet med, og oppfølgingen av, strategisk 
konsekvensutredning for etablering av fornybar energiproduksjon til havs, utvikling av 
strategi og regelverk, samt i konsesjonsbehandlingen for etablering av slike anlegg. 
 
Fiskeridirektoratet skal fortsette samarbeidet med Kystverket for best mulig 
planlegging av fiskerihavneutbygging og avhending av ikke næringsaktive 
fiskerihavner. Det må påregnes at Fiskeridirektoratet i 2013 blir trukket inn i 
Kystverkets arbeid med en farleisnormal. 

4.6 Fornying og brukerretting 

Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor fornying og brukerretting: 
• En brukerrettet, rasjonell og effektiv saksbehandling. 
• Effektive og rasjonelle IKT-løsninger. 

 
Det er et mål at alle skjema skal gjøres tilgjengelige i elektronisk form på direktoratets 
nettsider. Det skal gjøres løpende vurderinger om skjema kan tas ut, slås sammen eller 
bør tilpasses nye krav. 

4.6.1 En brukerrettet, 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. Fiskeridirektoratet skal 
samarbeide tett med fylkeskommunene for å sikre informasjons- og dokumentasjonsflyt 
og at saksbehandlingsfrister holdes. Direktoratet må også i 2013 regne med en del 
veiledningsoppgaver overfor fylkeskommunene. 
 
Konkrete oppdrag 

• Rapportere om restanser og fornyingstiltak etter samme mal og frister som i 
2012. 

4.6.2 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 
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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. 
 

5 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON 

5.1 Sikkerhet og beredskap 

Oppfølgingen av arbeidet med sikkerhet og beredskap i etatene blir omtalt i et eget 
brev. 

5.2 Personalpolitikk og rekruttering   

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 preget 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. Det skal føres en inkluderende og 
stimulerende personalpolitikk. 
 
Avtalen om 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 aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene 
som støtter opp under denne. 
 
Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 
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 å øke antallet lærlinger 
sammenlignet med 2012. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om antall 
lærlinger fordelt på lærefag.  
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/%20viderebruksretningslinjer
http://www.regjeringen.no/%20viderebruksretningslinjer
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Likestilling og mangfold 
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. 
 
Arbeidet med likestilling skal rapporteres i direktoratets årsrapport. Det vises til 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder ”Statlige virksomheters 
likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten”. 

5.3 Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser 

Fiskeridirektoratet skal omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen 
av arbeidsplasser i virksomheten i årsrapporten. 

5.4 Anskaffelser 

Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges, og det skal finnes relevante rutiner 
og oppfølgingssystem.  

5.5 Språk og kommunikasjon 

Departementet og etatene skal ha som mål at kommunikasjon brukes som et strategisk 
virkemiddel. Kommunikasjonsvirksomheten skal være aktiv, koordinert og helhetlig.  
Departementet og etatene 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. 
 
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. 
 
Fiskeridirektoratet skal drifte og utvikle JointFish i samarbeid med Den russiske part 
gjennom deltakelse i arbeidsgruppe, jf. avtale under den 40. sesjon i Den blandete 
norsk-russiske fiskerikommisjon. 
 
Direktoratet skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til nettstedet 
www.fisheries.no. Leveranser og oppdatering av egne saker skal skje i henhold til de 
tidsfrister som er avtalt i oppdragsbrev, og i henhold til vedtatt oppdateringsfrekvens. 
 
Fiskeridirektoratet skal bidra med innhold til www.miljostatus.no.  
 

http://www.fisheries.no/
http://www.miljostatus.no/
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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 framgår hvorfor ikke henvendelsen er ferdigbehandlet. 

6.2 Regnskapsrapportering  

Departementet legger til grunn at Fiskeridirektoratet viderefører sin bruk av 
periodiserte virksomhetsregnskaper som tillegg til kontantregnskapet, og at 
direktoratet viderefører bruken av standard kontoplan for statlige virksomheter. 

6.3 Økonomi- og fagrapport per 31. juli 

Fiskeridirektoratet skal innen 1. september 2013 levere en økonomi- og fagrapport med 
status per 31. juli 2013. Rapporten skal være relativt overordnet og fokusere på avvik fra 
faglige og økonomiske mål, samt gi en status for framdrift i særlig viktige saker. 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 2013 skal sendes departementet innen 1. mars 2014. Den 
skal også sendes elektronisk innen samme frist til postmottak@fkd.dep.no. 
 
Indikatorer for Fiskeridirektoratet er vedlagt tildelingsbrevet, jf. vedlegg 3. Det skal 
rapporteres på disse indikatorene i årsrapporten. 
 
Fra 2013 skal Fiskeridirektoratet innhente og sammenstille opplysninger om 
kontrollvirksomheten i fiskeriforvaltningen. For å få et komplett bilde av 
kontrollarbeidet innenfor fiskerisektoren, må rapporteringen bygge på informasjon 
både fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene. Vi viser til vedlegg 2 for 
nærmere spesifikasjon av rapporteringen. 

6.5 Budsjettforslag 

Oversikt over disponering av budsjettrammen for 2013 skal oversendes Fiskeri- og 
kystdepartementet innen 1. mars 2013.  
 
Et helhetlig budsjettforslag for 2014 skal levers innen 1. mars 2013.  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. 

mailto:postmottak@fkd.dep.no
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Innspill til store satsinger for 2015 skal leveres innen 1. november 2013.  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. 

6.6 Oversikt over rapportering og budsjettinnspill  

Sak Merknad Frist for innsending 
Disponering av budsjettet 2013 Ref. pkt. 6.5 1. mars 2013 
Budsjettforslag for 2014 Ref. pkt. 6.5 1. mars 2013 
Evt. innspill til revidert 
nasjonalbudsjett 2013 

Ref. pkt. 2.2 1. mars 2013 

Oversikt over faktisk 
anvendelse av 
forskningskvoter i 2012 

 1. april 2013 

Økonomi- og fagrapport per 31. 
juli 2013 

Ref. pkt. 6.3 1. september 2013 

Risikoanalyse Ref. pkt. 2.1 1. september 2013 
Evt. innspill til nysaldering av 
budsjettet for 2013 

Ref. pkt 2.2 1. oktober 2013 

Innspill til store satsinger for 
2015 

Ref. pkt. 6.5 1. november 2013 

Årsrapport for 2013 Ref. pkt. 6.4 1. mars 2014 
   

 

7 MØTER  

Følgende etatsstyringsmøter er berammet for Fiskeridirektoratet i 2013: 
 
 Dato Tid/sted 
Vårmøte 18. april  Kl. 1000-1300, FKD 
Høstmøte 21. november Kl. 1000-1300, 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.  
 



Side 21 

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 inneholde en grundig 
forklaring og tas opp i eget brev til departementet innen 1. oktober 2013.  
 
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. 

• 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.  

• 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 
mange fordringer som er uerholdelige og avskrevet med beløp, begrunnelse samt 
en beskrivelse av hva som er gjort for å få fordringene dekket. 

• Fiskeri- og kystdepartementet delegerer myndighet til Fiskeridirektoratet til å gi 
forskerinnsyn etter forvaltningslovens § 13 d. Det forutsettes at forskerinnsynet 
underlegges betryggende rutiner, og at mottakerne av informasjonen gjøres kjent 
med sine forpliktelser, jf. forvaltningslovens § 13 e iht. siste ledd samme paragraf. 
Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for vedtak etter denne hjemmel. 
Hjemmel for delegasjon er endring i forvaltningsforskriften § 8, fastsatt ved kgl.res. 
24. juni 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967, forvaltningsloven § 13d og § 28. 
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8.2 Utbetalinger og oppfølging av tilskuddsordninger 

Fiskeridirektoratet er delegert ansvaret for å utbetale tilskudd over kap. 1023 Fiskeri- 
og havbruksforskning. Tilskuddene til Norges forskningsråd (kap. 1023 post 50), 
basisbevilgning forskningsinstitutter via Norges forskningsråd (kap. 1023 post 51) 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. Det samme gjelder 
tilskuddet til Nofima som settes av innenfor kap. 1023 post 70. 
 
Fiskeridirektoratet har ansvaret for utbetaling og oppfølging av midler over kap. 1001 
Deltagelse i internasjonale organisasjoner, kap. 1023 post 21 Spesielle driftsutgifter, 
kap. 1023 post 70 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kap. 1023 post 71 Tilskudd 
til utviklingstiltak, kap. 1023 post 74 Tilskudd til marin bioteknologi mv. og kap. 1050 
Diverse fiskeriformål.  
 
Fra 2012 ble den delen av bevilgningen på kap. 2415 post 75 som Fiskeri- og 
kystdepartementet disponerer flyttet til kap. 1023 post 70. Fiskeridirektoratet skal 
fortsatt følge opp og utbetale tilsagn gitt fra tidligere års bevilgninger. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Raymond Jenssen 
kst. ekspedisjonssjef 

Kjersti Wølneberg 
fung. avdelingsdirektør 

 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt over bestander som er vurdert å ha behov for forvaltningsmessig 
prioritering i 2013. 

2. Rapportering av kontrollvirksomhet i fiskeriforvaltningen. 
3. Indikatorer for Fiskeridirektoratet i 2013. 

 
 
Kopi: 
Riksrevisjonen (elektronisk kopi) 
Havforskningsinstituttet 
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