
Interregional faggruppe for marin arealforvaltning 
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og havbruksinteressene i regionale og lokale 
arealprosesser iht vårt samfunnsoppdrag «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende 
næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint 
miljø». 

Eierskap og organisering 
Regiondirektørene er ansvarlige for faggruppen. Faggruppen er opprettet fra 1.11.2015 og skal 
bestå av en erfaren saksbehandler/fagperson fra hver region. Frem til 1.1.2017 er regionene 
Troms/Finnmark og Trøndelag/Møre og Romsdal representerte med to personer. Seksjonssjef fra 
planseksjonen eller andre fagpersoner fra hovedkontoret kan kalles inn ved behov. 

Formålet med gruppen 
Faggruppen skal bidra til større grad av likebehandling og høyere kvalitet på regionenes arbeid 
innenfor marin arealforvaltning. Gruppen skal også bidra til økt dialog og erfaringsutveksling mellom 
regionene, og mellom regionene og hovedkontoret.  

Møter og drift 
Hver region har ansvar for innkalling, saksliste og referat fra møtene for ett år i gangen. For 2015 og 
2016 er det region Troms og Finnmark som har lederoppgaven og så fortsetter en sørover. 
Møtefrekvens er en gang pr måned og oftere ved behov. 

Faglig grunnlag 
Til grunn for alt arbeidet i faggruppen ligger lovverk, nasjonale føringer, Rekyl, sjekklister og 
avklaringer fra hovedkontoret. 

Mandat 
Regionenes representanter i faggruppen er ansvarlig for å orientere medarbeidere og ledelse i egen 
region om arbeidet i faggruppen, og formidle regionens innspill og synspunkter inn i faggruppens 
arbeid. Regionen med lederansvar kaller inn til møte lager saksliste, leder møtet og skriver referat. 
Møteleder har ansvar for at seksjonssjef eller andre fagpersoner ved hovedkontoret blir invitert ved 
behov. Det skal skrives (korte) presise referat fra samtlige møter som avholdes, arkiveres egen sak i 
websak. Dersom det oppstår faglig uenighet i gruppen, skal uenigheten fremkomme av referatet og 
problemstillingen løftes skriftlig til seksjonssjefene og regiondirektørene. Behov for faglige 
avklaringer kan etter enighet mellom regiondirektørene, løftes til hovedkontoret for avklaring. 
 
Hovedmandatet til gruppen er å bidra i faglige diskusjoner (fagkunnskap) i saker og tema som 
meldes inn for behandling i gruppen. Gruppen skal ikke saksbehandle. 
 
Gruppen melder inn behov for revidering av Rekyl, sjekklister og maler og bidrar med kunnskaper i 
arbeidet. 
 
Gruppen kan bidra med kunnskaper og erfaringer i forbindelse med ulike arbeidsoppgaver og 
prosesser hovedkontoret deltar i. 
 
Gruppen kan også bidra til opplæring ved endringer og oppdateringer av regelverk, føringer og 
prosedyrer. 
 
Gruppen skal bruke møtene til gjensidig utveksling av oppdateringer, nyheter og spesielle saker.  

Evaluering 
På siste møte i 2016 skal gruppen evalueres. Skriftlig evaluering sendes regiondirektørene,  
seksjonssjefene og hovedkontoret innen utgangen av året. Den regionen som har lederansvar for 
gruppen har også ansvaret for gjennomføring av evalueringen.  

 


