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1. Intern høring av utredningsrapporten
NB: Utredningsrapporten foreligger i to deler. «Del 1» ble produsert til høringsfrist 1.
september 2021, og foreligger i et eget dokument. «Del 2» tar for seg innspill fra
høringsrunden i Fiskeridirektoratet og følger i dette dokumentet.

1.1. Innledning
Utredningsgruppens rapport har vært på intern høring. Det har kommet inn 34 innspill fra
avdelinger, regioner, seksjoner, foreninger, grupperinger og enkeltpersoner. Disse er
tilgjengelig for de ansatte via Intranett. Utredningsgruppen har også mottatt over 40 innspill
fra enkeltpersoner via et tilbakemeldingsskjema. Samtlige høringsuttalelser er lest og
drøftet i utredningsgruppen.
En del vil se at høringsinnspillene deres er drøftet og kommentert nedenfor. Andre vil ikke
finne igjen sine innspill. Det betyr ikke at vi ikke har lest dem. Noen innspill faller etter vår
oppfatning utenfor vårt oppdrag, andre er indirekte drøftet gjennom lignende
problemstillinger i andre høringsuttalelser. Enkelte innspill er svært omfattende med
detaljerte forslag til endringer. Fordi utredningsgruppen etter nye drøftelser står fast ved
hovedlinjene i den valgte modellen, har vi ikke gått inn i omfattende drøftelser av
alternativer vi ikke kan støtte. Vi viser i den forbindelse også til at en slik behandling ville gi
ubalanse i rapporten ved at enkelte av dagens avdelinger og seksjoner ville fått betydelig
mer oppmerksomhet enn de andre.
En stor del av høringsuttalelsene er knyttet til særskilte problemstillinger og omtaler ikke
forslagene til organisasjonsmodell. En del har bevisst valgt ikke å ta standpunkt til modell,
men kommenterer de tre modellene med sterke og svake sider. Blant høringsuttalelsene
som har valgt modell, anbefaler et stort flertall – 24 - modell 1. To ønsker modell 2, mens
noen få mener at hovedelementene i dagens organisering fungerer godt og enkelte viser til
man fortsatt ikke fullt ut har gjennomført organisasjonsendringene fra 2015.
Som nevnt i rapporten ser utredningsgruppen at enkelte seksjoner kan bli for store, og at
det kan være aktuelt å dele dem. Det kan også være aktuelt å vurdere å opprette faggrupper og team for å kompensere for størrelsen. Det er påpekt at det kan være behov for
samlokalisering av enkelte miljøer. Utredningsgruppen legger til grunn at det arbeides
videre med disse spørsmålene i gjennomføringsfasen.
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Utredningsgruppen fastholder sin anbefaling av modell 1, men har foretatt noen justeringer:

MODELL 1.1: Funksjonsdelt modell.

1.2. Forståelsen av utredningsgruppens mandat
Flere av høringsuttalelsene etterlyser en mer detaljert omtale av oppgaver, kompetanse og
ressurs- og stillingsbehov. Utredningsgruppen mener dette ligger utenfor mandatet, og at
denne typen problemstillinger må ivaretas når hovedmodell er besluttet og
gjennomføringsarbeidet starter opp. I en slik prosess vil det alltid være behov for
presiseringer, samtidig som ansatte og ledere gjennom dialog må finne de mest
hensiktsmessige løsningene. Utredningsgruppen har derfor lagt til grunn at
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Fiskeridirektoratet i det videre arbeidet må vurdere plasseringen av enkeltoppgaver og
vurdere ressursbehov og ressursfordeling. Av samme grunn har utredningsgruppen ikke
vurdert hvilken kompetanse som bør kreves for å ivareta de forskjellige oppgavene. Det må
være en del av den interne videre prosessen.
Utredningsgruppen har ikke spesifikt omtalt behovet for innovasjon og porteføljestyring.
Også dette er påpekt i høringen. Vi mener at dette er områder som må finne sin plass
innenfor foreslått organisasjonsmodell og at det vil være ledelsens ansvar å påse at
direktoratet utvikler en arbeidsform som innebærer brukervennlighet og innovasjon.
Det har vært et bevisst valg å ikke knytte organisasjonsmodellene til geografiske
plasseringer. Organisasjonsmodellene er i seg selv uavhengige av geografiske plassering –
enten man velger modell 1 eller modell 2. Vi har for øvrig registrert at noen mener at
utredningsgruppen burde stedplassert hovedkontoret i Bergen, mens det også fremkommer
uttalelse om at utredningsgruppene tilsynelatende har tatt standpunkt til at hovedkontoret
skal ligge i Bergen.
Enkelte har påpekt at utredningsgruppen ikke har undersøkt organiseringen i andre
sammenlignbare land. Dette spørsmålet har vært grundig diskutert, uten at gruppens
medlemmer har funnet eksempler på problemstillinger og organisatoriske løsninger som vi
har ment er relevante for vårt arbeid. Vi har derfor ikke inkludert en omtale av andre lands
organisering i rapporten.
Generelt er flere av høringsuttalelsene kritiske til at rapporten etter deres oppfatning ikke er
grundig nok. Til dette vil vi påpeke at det ligger grundige og omfattende diskusjoner til
grunn for rapporten, men at vi bevisst har valgt å utarbeide en forholdsvis kort rapport i
samsvar med rammene for mandatet. En kort – og etter vår oppfatning prinsipiell rapport –
er ikke ensbetydende med et sparsomt grunnlagsmateriale, snarere tvert imot. Bl.a. har
intervjurunden gitt oss verdifull og omfattende informasjon og et godt grunnlag for våre
etterfølgende diskusjoner.

1.3. Regionalt samarbeid
Enkelte har påpekt behovet for å opprettholde et godt regionalt samarbeid på tvers av
viktige fagområder. Vi er enig i dette. Samtidig er et slikt samarbeid allerede i dag
utfordrende fordi regional og lokal organisering varierer fra etat til etat. Noen etater har
ingen regionordning, mens andre har et større eller mindre antall regioner – dels med
forskjellige geografiske plasseringer av regionkontorene. Etter utredningsgruppens
oppfatning vil det regionale samarbeidet kunne ivaretas både ved valg av modell 1 og ved
valg av modell 2. Ved valg av modell 1 forutsettes det at det utpekes nøkkelpersoner (f.eks.
fagdirektører) som er kontaktpersoner og ansvarlige for regionalt samarbeid innenfor sine
fagområder. Det vil være naturlig å kreve at disse nøkkelpersonene har lokal/regional
tilhørighet.
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2. Modell 1

MODELL 1.2: Funksjonsdelt modell (uten egne modeller for divisjoner).

2.1. Funksjonsdelt organisering
Relativt få av høringsuttalelsene omtaler prinsipielle sider ved en funksjonsdelt
organisering, men enkelte etterlyser nærmere definisjoner av organisasjonsformen.
I mandatet står det at utredningsgruppen kan «skissere fordeler og ulemper ved to
til tre alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene skal være funksjonsdelt
organisering». Som navnet tilsier, er funksjonsdelt organisering en organisatorisk
inndeling som er basert på funksjoner og ikke på geografi. Tidligere har de aller
fleste direktorater og tilsyn vært organisert med hovedkontor, regioner og lokale
enheter. Digitale løsninger har imidlertid tilrettelagt for styring og samhandling
uavhengig av geografisk arbeidssted. En del etater har derfor valgt alternativer til
tidligere regional organisering. Skatteetaten har gått foran i dette arbeidet, men fordi
etaten ikke har samme behov for lokal tilstedeværelse som Fiskeridirektoratet, er
sammenligningsgrunnlaget begrenset. Tolletaten har imidlertid behov for lokal
tilstedeværelse gjennom grensekontroll, slik at deres valg av funksjonsdelt
organisering er relevant for Fiskeridirektoratet. Utredningsgruppens leder var
medlem av utvalget som utredet ny organisering for Tolletaten, og
utredningsgruppen har hatt tilgang til Tolletatens gjennomføringsdokument og
erfaringer så langt.
Ved å kalle Forvaltningsdivisjonen og Kontroll- og tilsynsdivisjonen for divisjoner og
ikke avdelinger, har utredningsgruppen tilkjennegitt at modellen innebærer
etablering av to landsdekkende fagdivisjoner til erstatning for dagens regionmodell.
Ressursavdelingen foreslår at divisjon bør brukes som navn alle avdelinger på
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nivå 1. Avdelingene (Styring, IT, og Kommunikasjon) har imidlertid karakter av
stabsfunksjoner ved et hovedkontor og ikke landsdekkende divisjonsfunksjoner, og
utredningsgruppen mener at divisjonsbetegnelsen derfor bør reserveres for
Forvaltningsdivisjonen og Kontroll- og tilsynsdivisjonen.
2.2. Lokal tilstedeværelse
Utredningsgruppen har lagt til grunn at lokal tilstedeværelse skal opprettholdes.
Modell 1 krever ikke endring av dagens kontorsteder utover at man naturlig nok i
fremtiden kan vurdere situasjonen annerledes og iverksette tiltak i samsvar med
dette. Slike justeringer kan gjennomføres innenfor strukturen i modell 1. Enkelte av
høringsuttalelsene påpeker behov for en kontaktperson/kontorleder ved det enkelte
kontorstedet. Vi er enige at det er behov for ivaretakelse av en slik funksjon, men
mener at det praktiske opplegget for dette bør være en del av
gjennomføringsarbeidet etter at ny organisasjonsmodell er besluttet.
2.3. Navn på divisjoner, avdelinger og seksjoner
Det er kommet inn flere forslag til endring av navn. Utredningsgruppen understreker
at vi har foreslått navn som vi mener er enkle, brukervennlige, gjenkjennelige og
tilfredsstiller kravet til klarspråk. Vi er innforstått med at ikke alle synes forslagene er
like gode, og legger til grunn at endelige navn diskuteres og fastsettes som en del
av gjennomføringsprosessen.
2.4. Analyse og tilrettelegging og formidling av data
Vi har på nytt vurdert behovet for et eget analysemiljø, og har etter ny diskusjon
konkludert med at analyseoppgavene bør ivaretas av fagmiljøene i de to
divisjonene. Tilsvarende har vi gjort en ny vurdering av ansvaret for tilrettelegging
og formidling av data og foreslått endringer i forhold til tidligere anbefaling, se
omtalen av IT-avdelingen og Forvaltningsdivisjonen nedenfor.
2.5. Styringsavdelingen
Vi har merket oss Administrasjonsavdelingens tilbakemelding om at anskaffelser
bør legges til Driftsseksjonen. Vi har forståelse for avdelingens argumentasjon og er
enig i at dette er en bedre løsning.
Vi har notert oss enkelte høringsuttalelser som argumenterer for at HR fortsatt bør
være en egen stab uavhengig av Styringsavdelingen. Vi mener at vårt forslag gir en
bedre løsning og har ikke foretatt endringer på dette punktet. Det samme gjelder
organisasjonsutvikling der vi mener at dette området bør styrkes og sees i
sammenheng med kompetanseutvikling og legges i en egen seksjon. Ellers peker vi
på at utredningsgruppens forslag tar utgangspunkt i dagens situasjon, og at det på
sikt kan tenkes å være behov for justeringer. Vi viser her til at forskjellige
organisasjoner har valgt forskjellige løsninger for HR og organisasjonsutvikling, og
at organisasjonsforslaget må sees i sammenheng med aktuelle behov og
prioriteringer.
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2.6. IT og digitalisering
IT-avdelingen ønsker å beholde dagens organisering og navn og er uenig i
utredningsgruppens forslag om å ta digitalisering inn i avdelingsnavnet. Vi har
forståelse for innvendingen fordi digitalisering er en oppgave og en prosess som
berører hele direktoratet og ikke «bare» IT-avdelingen. Som enkelte har påpekt i
høringsrunden, vil det være nødvendig med kompetanse på register og
digitalisering også i fagdivisjonene, slik at man snakker «samme språk» og kan
tilrettelegge for god samhandling på tvers av divisjonene.
Utredningsgruppen har problematisert at seksjonen for system og utvikling blir
svært stor, men har avventet høringsuttalelsene uten å foreslå en splitting i flere
seksjoner. IT-avdelingen mener imidlertid at dagens ordning med to seksjoner
fungerer godt fordi man har valgt å etablere seks autonome utviklingsteam.
Prioriteringene i teamene styres av prosjekteiere i fagavdelingene, og IT-avdelingen
mener at denne organiseringen av arbeidet i hovedsak fungerer bra.
Ressursavdelingen foreslår en ny divisjon for informasjonsforvaltning delt i to
avdelinger – én for IT og digitalisering med fem seksjoner og én for
informasjonsforvaltning med tre seksjoner inkludert dokumentforvaltning.
Også Statistikkavdelingen foreslår å opprette en divisjon for digitalisering og
informasjonsforvaltning. Statistikkavdelingens forslag innebærer en deling av
divisjonen i to avdelinger – én for informasjonsforvaltning med tre seksjoner og en
for IT med tre seksjoner.
Med utgangspunkt i de klare føringene fra departementet og erkjennelsen av at
direktoratet må prioritere og videreutvikle digitale systemer og løsninger, har
utredningsgruppen bevisst valgt en organisering der IT-direktøren sitter i
toppledergruppen. Vi mener det er avgjørende for å sikre en målrettet prioritering av
IT-prosjekter og samtidig øke den digitale modenheten i hele organisasjonen.
Utredningsgruppen kan derfor ikke anbefale løsningene som foreslås av de to
avdelingene.
Basert på høringsuttalelsene og etter en grundig diskusjon i utredningsgruppen,
anbefaler vi at IT-avdeling får en egen seksjon for Datatilrettelegging.
Hovedansvaret for informasjonsforvaltning legges til denne seksjonen. Figuren
under viser vårt forslag til fordeling av ansvar både tilknyttet tilrettelegging og bruk
av data.
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FIGUR 1: Forslag til fordeling av ansvar tilknyttet tilrettelegging og bruk av data.

En av høringsuttalelsene gir uttrykk for at vi ikke har fulgt opp mandatets krav om at
Fiskeridirektoratet bør være organisert med sikte på å «Ha en for
informasjonsforvaltning med fokus på IT-utvikling og digitalisering av tjenester». Vi
mener at vår anbefaling til fremtidig organisering tilrettelegger nettopp for dette.
Samtidig er en organisasjonsmodell ingen garanti for riktig styring og utvikling av
arbeidet med IT og digitalisering.
2.7. Forvaltningsdivisjonen

MODELL 1.3: Forvaltningsdivisjonen.

Vi opprettholder en todeling av divisjonen, men anbefaler følgende endringer:
Avdelingen for areal og miljø endrer navn til «Areal, formidling og miljøavdeling».
Informasjonsforvaltning og statistikk endrer navn til «Dataformidling og kart», og
inkluderer kartverktøy (GIS). Denne seksjonen vil ha som oppgave å formidle og
visualisere offisielle data, og bistå andre seksjoner. Informasjonsforvaltning er flyttet
Fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet |
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til IT som vist til ovenfor. Ansvaret for register ligger i den aktuelle fagseksjonen.
Generelt vil også seksjonene i Regulering og tildelingsavdelingen ha ansvar for
strategi og regelverksutvikling på sine områder.
FMC flyttes fra Strategisk avdeling i Kontroll- og tilsynsdivisjonen til Areal, formidling
og miljøavdelingen i Forvaltningsdivisjonen. Utredningsgruppen har etter grundige
diskusjoner konkludert med at en slik plassering i Forvaltningsavdelingen vil være
riktigere enn tidligere forslag. Vi har i denne forbindelse også lagt vekt på at FMC
ikke er en del av direktoratets kontrollvirksomhet og derfor ikke bør ligge i Kontrollog tilsynsdivisjonen, men i den mer «nøytrale» Forvaltningsdivisjonen.
Enkelte har påpekt at miljø er et uheldig navn på en seksjon og at navnet ikke
representerer en oppgave eller en funksjon. Utredningsgruppen er ikke enig i at
navnet er uheldig og mener samtidig at navnene på arealseksjonen og
miljøseksjonen er tydelige påpekninger av viktige ansvarsområder innenfor
direktoratets samfunnsoppdrag.
Det har videre blitt pekt på at det ikke er hensiktsmessig å plassere fiskerifaglig- og
redskapsteknisk kompetanse i en annen avdeling enn der arbeidet med
fiskeriforvaltning- og reguleringer ellers vil foregå, fordi dette er miljøer som i praksis
jobber tett med hverandre. Utredningsgruppen ser at det vil være mest naturlig å
plassere oppgaver knyttet til dette i samme avdeling som øvrig fiskeriforvaltning, og
disse bør plasseres på seksjonen «Fiskeri». Utredningsgruppen fastholder at
utvikling av nye fiskerireguleringer bør skje i seksjonen «Fiskeri».
2.8. Kontroll og tilsynsdivisjonen

MODELL 1.4: Kontroll- og tilsynsdivisjonen.

Flere av høringsuttalelsene viser til at selv om utredningsgruppen sier at modell 1 vil
redusere silotenking og tilrettelegge for en mer helhetlig tilnærming til havbrukstilsyn
og ressurskontroll, har vi ikke fulgt opp dette når vi har beholdt to operative
avdelinger – én for akvakultur og én for fiskeri. Utredningsgruppen ha valgt en
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løsning med «trinnvis fremrykking» og viser til at direktoratet etter en tids erfaring
med den foreslåtte løsningen, forholdsvis enkelt kan ta neste skritt. Vi har lagt vekt
på at endringene ikke må bli så omfattende at det vanskeliggjør en god
gjennomføring mot ønsket mål. I tillegg viser vi til at divisjonsdirektøren har ansvar
for at de to operative avdelingene samhandler i praktisk tilnærming og
oppgaveutførelse – samtidig som vedkommende representerer begge avdelinger i
direktoratets toppledergruppe.
Etter innspill i høringsrunden har utredningsgruppen vurdert inndeling av
Akvakulturoperativ avdeling på nytt. Vi foreslår én seksjon for akvakulturtilsyn som
er sammensatt av team med fagansvarlige for biomasse og
tillatelser/miljø/rømming(forebyggende)/rømming(oppfølging). Forslaget tar høyde
for behovet for spesialisering. Samtidig er dette fagområder som er knyttet tett
sammen og som derfor har behov for enkel og effektiv samordning, erfarings og
ressursutveksling. Dersom man likevel ser at denne seksjonen blir for stor, kan det
vurderes å beholde rømmingsseksjonen fra det opprinnelige forslaget og å slå
sammen seksjonene for biomasse og miljø. Vi vil foreslå samme inndeling i team
ved en slik organisering.
Vi har foreslått en egen seksjon for reaksjon også i Akvakulturoperativ avdeling.
Utredningsgruppen har imidlertid ikke fulgt opp forslaget om å etablere en felles
juridisk seksjon for reaksjoner som både skal dekke akvakultur og fiskeri. Dette
arbeidet bør være tett knyttet opp mot de operative oppgavene i de to avdelingene
samtidig som det etter vår oppfatning ikke uten videre er riktig å legge til grunn at
reaksjonsarbeidet må utføres av jurister.
I flere av høringsinnspillene uttrykkes det bekymring for at Landingsseksjonen i
Fiskerioperativ avdeling er for stor. Utredningsgruppen har vurdert dette på nytt og
er enig i at størrelsen kan bli et problem. Vi har derfor foreslått en todeling i sør og
nord. Vi har også diskutert muligheten for å dele landingstjenesten i hvitfisk og
pelagisk og ser at også dette kan være et mulig alternativ.
Utredningsgruppen har bevisst valgt å ikke legge organisering av risikoarbeidet på
havbruk og fiskeri til separate seksjoner på operativt nivå. En viktig og ønsket effekt
av omorganiseringen er å se havbrukstilsyn og fiskerikontroll mer i sammenheng.
Ved en fortsatt organisering av risikoarbeidet slik det er i dag, vil man ikke i samme
grad kunne tilrettelegge for synergi og helhetlig tilnærming. På sikt kan det imidlertid
være aktuelt med justeringer – avhengig av aktuelle behov og prioriteringer.
Seksjonen «Analyse, metodikk og risiko» i «Strategisk avdeling» vil ha ansvar for
utvikling av kontroll- og tilsynsmetodikk, og at utviklingsarbeidet skjer i tett
samarbeid med alle relevante seksjoner i Akvakulturoperativ avdeling og
Fiskerioperativ avdeling. I denne seksjonen ligger også ansvar for utvikling av
nødvendige verktøy som for eksempel SAGA.
Når det gjelder spørsmålet om seksjon for Analyse, metodikk og risiko skal ha et
koordineringsansvar for operativt arbeid, viser vi til beskrivelsen av Strategisk
avdeling (kontroll og tilsyn) i rapporten del 1 (s.25), hvor det står:
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«I denne avdelingen tas det sikte på å samle alle funksjoner som er felles
mellom akvakulturtilsynet og fiskerikontrollen, slik at områdene har en
enhetlig organisering av risikostyringsarbeidet, analyse og
digitaliseringsoppgaver og tilsynsmetodikk.
I tillegg er det naturlig at avdelingen har ansvaret for utvikling av regelverk,
rådgivning til departement, utarbeidelse av retningslinjer, bestilling av
kunnskapsstøtte mv. som er nødvendig i tilsynsarbeidet.»
2.9. Kommunikasjonsavdelingen
Vi har registrert bekymringen over manglende ressurser til utvikling av
sentralbord/brukerdialog, men mener at dette er problemstillinger som må løses i
videre prosess og ikke hører inn under utredningsgruppens mandat. Tidligere
navngiving av seksjon «Informasjon og medier» er revidert til «Digitale kanaler og
mediekontakt» for å beskrive funksjonene som ligger til denne seksjonen bedre.
2.10. Klagesaksenheten
Forslaget om å opprette en egen klagesaksenhet får gjennomgående positive
tilbakemeldinger. Det synes å være alminnelig enighet om at en slik enhet vil sikre
kvalitet og tempo i klagesaksbehandlingen.
Det er viktig å understreke at en slik klagesaksinstans må ivareta kravet til toinstansbehandling. Dette gjelder særlig for saker som i dag avgjøres i regionene og
med direktoratets hovedkontor som klageinstans. For å sikre fortsatt toinstansbehandling i en funksjonsstyrt modell, er det nødvendig å fastsette formelle
saksbehandlingsregler. Klagesaksenheten må innhente nødvendig informasjon fra
den som har behandlet saken i første instans, men for øvrig fatte vedtak uten
involvering i saksbehandlingen.
Når det gjelder saker som i dag behandles av hovedkontoret i første instans og med
departementet som klageinstans, legger vi til grunn at disse klagene fortsatt skal
behandles i departementet – og altså ikke i klagesaksenheten. I tillegg må
klagesaksenheten selvfølgelig forholde seg til de alminnelige prinsippene for hvilke
spørsmål et direktorat skal og bør forelegge for overordnet departement. Det betyr
at klagesaker som berører prinsipielle eller politiske spørsmål på vanlig måte må
avklares med departementet før vedtak fattes. Departementet vil også til enhver tid
kunne beslutte hvilke klagesaker de ønsker å få seg forelagt. I tillegg vil også
klagesaksenheten måtte forelegge eventuelle fortolkningsspørsmål for overordnet
departement for å sikre riktig lovforståelse. Utredningsgruppen legger til grunn at
det utarbeides en instruks for klagesaksenheten der disse spørsmålene er presisert
og ivaretatt. En slik instruks bør godkjennes av departementet.
Ved henvendelse til Tolletaten som har etablert en lignende klagesaksenhet som
del av en funksjonsstyrt modell, opplyser de at ordningen fungerer godt – både etter
Tolletatens og Finansdepartementets vurdering. Det er utarbeidet en instruks for
klagesaksbehandlingen i samsvar med rammene som er skissert ovenfor. Det har
etter det opplyste så langt ikke vært uønskede eller utilsiktede endringer i
oppgavefordelingen mellom Finansdepartement og Tolletaten på dette området.
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3. Modell 2

MODELL 2: Alternativ modell med hovedkontor og 3 regioner.

3.1. Hovedkontoret
Vi fastholder at hovedkontoret bør organiseres etter samme mal som nivå 1 i modell
1. Som det fremgår av modellen, vil imidlertid regiondirektørene bli en del at
direktoratets toppledergruppe, slik at toppledergruppen blir større enn i modell 1.
Hovedkontoret er for øvrig organisert med likestilte avdelinger i motsetning til
dagens modell med avdelinger og staber.
Også i denne modellen fastholder vi anbefalingen om etablering av en egen enhet
for klagesaksbehandling. Kravet om to-instansbehandling er uproblematisk fordi
vedtakene i førsteinstans fattes av regionene. For vedtak som fattes av direktoratet
som første instans, vil departementet fortsatt være klageinstans. For øvrig
innebærer forslaget ingen endringer i oppgavefordelingen mellom direktoratet og
departementet.
Mattilsynet har nylig opprettet en ny intern klagesaksenhet med sikte på å øke
kvalitet og redusere saksbehandlingstid. Mattilsynet er organisert med hovedkontor
og regioner og har tidligere hatt en utfordring med at klagesaksbehandlingen
skjedde i fagavdelinger som også hadde et forvaltnings- og kontrollansvar. Dette
vanskeliggjorde rollen som veileder og regelfortolker fordi man fryktet inhabilitet ved
eventuelle klager. Mattilsynet mener at etablering av klagesaksenheten har vært
riktig og viktig, men understreker at det er nødvendig å ha klare regler for
klagesaksbehandlingen og samarbeidet med andre deler av direktoratet. De viser
også til behovet for klargjøring av oppgavefordelingen mellom departement og
direktorat slik at det ikke blir diskusjon om hvilken instans som skal avgjøre en
klage.
3.2. Antall regioner
Utredningsgruppen står fast ved at en regionmodell bør ha tre regioner og at
regionledelsen må ha fullmakt til å ivareta en reell styring av egen region –
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selvfølgelig i samsvar med rammer og føringer gitt av direktoratets ledelse og
departement.
3.3. Utflytting av oppgaver til regionene
En opprettholdelse av regionordningen forutsetter etter utredningsgruppens
oppfatning en utflytting av operative og regionale oppgaver fra hovedkontoret til
regionene. Gjennom intervjurunden har vi fått tilbakemeldinger om at hovedkontoret
i dag behandler saker som etter svært manges oppfatning bør løses regionalt eller
lokalt. Vi mener det er viktig at hovedkontoret i størst mulig utstrekning behandler
strategiske og prinsipielle spørsmål og overlater operative oppgaver til regionene.
Modell 2 tilrettelegger for dette i større grad enn tilfellet er med organiseringen av
dagens hovedkontor og de fem regionene. Det faller imidlertid utenfor
utredningsgruppens mandat å foreslå hvilke oppgaver som bør løftes ut. Ut over en
generell vurdering har vi heller ikke kompetanse og kapasitet til å gjennomføre et
slikt arbeid. Vi anbefaler at det foretas en grundig gjennomgang med sikte på
delegering og videreutvikling av hovedkontoret som strategisk ledelse.
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