
 

 

Livet i havet – vårt felles ansvar 

 

 

 

Etablering av      
Salgslagenes side 

- en felles plattform for salgslagene 

og Fiskeridirektoratet 

 

Forslag til løsning fra arbeidsgruppe 

mellom salgslagene og Fiskeridirek-

toratet                      

 

November 2013 



 

 

Tittel (norsk/engelsk): 

Etablering av salgslagenes side 

- en felles plattform for salgslagene 

og Fiskeridirektoratet 

År (nr): 

2013 

Arkivsaksnummer: 

WebSak 13/11639 

Saksansvarlig:  

Hanne Rasch 

Ansvarlig avdeling:  

 

Dato utgitt: 

29.11.2013 

ISSN/ISSB: 

 

Emneord: fiskesalgslag, sluttseddel, landingsseddel, res-

surskontroll 

 

 

Totalt antall sider: 

36 

Sammendrag: 

 

 

Til Fiskeridirektøren 

 

Vi viser til det årlige samarbeidsmøtet mellom Fiskeridirektoratet og salgslage-

ne vedrørende felles kontrollansvar den 27.8.2013. Som oppfølging fra fjorårets 

møte, ble det enighet om å utarbeide en felles hjemmeside på Fiskeridirektora-

tets nettsider kalt ”salgslagenes sider”. Ideen med siden er å samle informasjon 

som salgslagene og Fiskeridirektoratet har gjensidig utbytte av samt gi mer 

åpen informasjon om hvordan salgslagene deltar i forvaltningen. Formålet er 

effektivitet, likebehandling og transparens. 

 

Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

salgslagene og Fiskerirektoratet sentralt og regionalt som skulle levere en skisse 

til ”salgslagenes side” med frist 1. desember 2013.  

 

Gruppen har hatt to telefonmøter, tre videomøter og en samling 1,5 dag i Ber-

gen.  

 

Gruppen anbefaler at vi på sikt deler i en åpen og en lukket del, med all rele-

vant kontrollinformasjon for saksbehandlere og inspektører. Sensitive data fra 

salgslag og direktorat blir tilgangsbasert fra nettsiden kun for utvalgt kontroll-

personell, mens data som skal være offentlig tilgjengelig og som næringen også 

bør kunne se legges på den åpne delen. Gruppen har vært i dialog med IT sje-

fen og gruppens forslag er i overensstemmelse med forslaget Fiskernes Side på 

IT-planen. 

 

Arbeidsgruppen foreslår et trinn for trinn oppbygging og har laget utkast til en 

enkel variant av salgslagenes side som en start. Dette vil gi oss erfaring videre. 

Gruppen har videre foreslått oppfølgende tiltak. 

Rapport fra Fiskeridirektoratet  
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1. Innledning 

 

 

1.1. Forslag til løsning 

 

- Det etableres en plattform mellom salgslagene og Fiskeridirektoratet som 

deles i en åpen og en lukket del. Se punkt 2.3.  

 

- Det etableres en enkel løsning for ”åpen del” av salgslagenes side raskt 

på eksisterende nettsider se:   

http://www.fiskeridir.no/salgslagenes-sider   

og skjermdump av sidene i vedlegg nr.1. 

 

- Løsning på den nye nettsiden, se punkt 2.1 

 

- Vi bygger oss opp steg for steg til vi på sikt får etablert en effektiv løs-

ning for lukket. Se punkt 2.5 og 2.6. 

 

- Det lages en ”rundskriv” ordning for Fiskeridirektoratet kalt ”Ret-

ningslinjer for Fiskeridirektoratet”. Se punkt 2.9 og forslag til mal i ved-

legg nr.2.   

 

1.2. Formål og mandat  

Formålet med arbeidet er mer likebehandling og mer effektiv saksbehandling 

samt gi bedre transparens og innsyn i slagslagenes deltagelse i forvaltningen av 

marin fisk. 

 

Gruppen har jobbet utfra følgende mandat: 

 

”Innen 1. desember 2013 skal gruppen lage en skisse til et område på Fiskeridirektora-

tets nettsider til gjensidig bruk for salgslagene og Fiskeridirektoratet, mht innhold og 

utforming, med den hensikt å bedre informasjonsflyten og sikre en god seddelføring, 

kontroll og administrativ inndragning med likebehandling av næringsutøverne. Siden 

skal ha en åpen del med relevant informasjon for næringen og allmennheten og hen-

siktsmessig informasjon for saksbehandlere i salgslag og direktorat. Gruppen skal vur-

http://www.fiskeridir.no/salgslagenes-sider
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dere hvilke deler av informasjonen som må skjermes for offentligheten. Gruppen går i 

dialog med kommunikasjonsstaben og kommer med forslag til gjennomføring”. 

  

 

1.3. Bakgrunn for etablering av salgslagenes side 

På et samarbeidsmøte mellom Salgslagene og Fiskeridirektoratet i august 2012 

ble det tatt opp om det kunne være interesse for å lage en egen nettside som 

kunne benyttes i ressurskontrollen til salgslagene og Fiskeridirektoratet.    

 

Saken ble tatt opp på nytt på likelydende møte i 2013.  Det ble på dette møtet 

stilt spørsmål om dette fortsatt var ønskelig. Tilbakemeldingene var noe delte.  

 

Det ble imidlertid enighet om å sette ned en gruppe som innen 01.12.2013 skulle 

utrede behovet og komme med forslag til hvordan denne siden kan se ut og 

hva den skal inneholde. 

 

Gruppens medlemmer: 

 

Einar Mortensen  -   Råfisklaget 

Vigdis Torheim  - Surofi 

Bjørn Håvard Rønnevik - region Troms 

Anne Bjørnsen  - kontrollseksjonen 

Hanne Rasch   - statistikkavdelingen 

 

Oppnevnt fra kommunikasjonsstaben: Grethe Heegård     

 

 

1.4. Avgrensning av gruppens arbeid 

Gruppen har kun vurdert behov for informasjon på den åpne delen av salgsla-

genes side som ikke fremgår av eksisterende nettsider. Informasjonen skal ikke 

føres flere steder, men lenker brukes. 

 

Når det gjelder den lukkede delen har gruppen konsentrert seg om behov og 

effektiv saksbehandling f.eks ved at en kan bruke passord en gang og deretter 

nå alle nødvendige data, også fra/til salgslagene. Vi har søkt å følge en streng 

linje for hva saksbehandlerne virkelig trenger og unngå alt ”kjekt å ha”. 

 

 

1.5. Metode og gjennomført prosess  

Gruppen har hatt to telefonmøter, to videomøter og en samling i Bergen  
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og i tillegg har det vært innhenting av informasjon/gjennomganger hos alle 

salgslag, regionkontor og direktoratet sentralt. Forslagene har etterpå blitt vur-

dert av gruppen. Etter dette ble kommunikasjonsstaben ved Grethe Heegaard 

og IT-avdelingen trukket inn i prosessen rundt den nye nettsiden. Heegaard har 

deltatt i mye av arbeidet og utarbeidet en demo med forslag til en enkel, rask 

førsteetablering av slagslagenes side på nåværende nettside. Bjørn Sætren har 

gitt innspill til gruppen og deltatt på et møte. Trond Almendingen har også bis-

tått i prosessen. 

 

Konklusjon: Sammensetningen av gruppen har vært god. Det har vært effek-

tivt å ha kommunikasjonsstaben med slik at vi har kunnet konkretisere og visu-

alisere forslagene og få disse tatt med i planen for den nye nettsiden. Det var 

nyttig å komme i en innledende dialog med IT-avdelingen som vil bli sentral 

når den lukkede delen av salgslagenes side etter hvert kan formes. 

 

 

1.6. Forslag til oppfølging 

 

 Forslag til enkel side på nåværende fiskeridir.no etableres raskt. 

 

 Kontrollseksjonen ved AnBjo, Statistikkavdelingen ved HaRas og Regu-

leringsseksjonen ved KaKan går gjennom eksisterende skriv som kan 

samles under ”Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet”. De vurderer hva 

som fortsatt er gjeldende og får teksten overført i den nye malen og til 

salgslagenes side. 

 

 Gruppen fortsetter som en ”bistandsgruppe ”for å kunne bistå kommu-

nikasjonsstaben ved utvikling av nye nettsider og IT ved utvikling av 

”lukket del” eller Fiskernes Side. En del av arbeidet vil bli å finne en løs-

ning for å få oversikt over inndragningsvedtak fra alle regioner og salgs-

lag, samle disse på lukket del og utarbeide noe statistikk. 

 

 Det etableres et system for vedlikehold og oppfølging. En effektiv løs-

ning på dette kan være at ”bistandsgruppen” sammen med f.eks KaKan 

også har ansvar for denne biten. Gruppen bør da formelt oppnevnes 

med konkret ansvar på den enkelte. 
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2. Prosess for å etablere en optimal salgslagenes side 

 

 

2.1. Steg for steg – starte med en enkel løsning på nåværende nettsider 

 

Gruppen anbefaler at ”Salgslagenes sider” på fiskeridir.no utvikles i tre trinn:  

 

- Så snart som mulig bør det etableres en enkel ”subweb” for den åpne de-

len av ”Salgslagenes sider” på de eksisterende nettsidene til Fiskeridirek-

toratet.  

Disse sidene vil få en inngang/menypunkt fra forsiden av fiskeridir.no 

og fra sidene for ”Fiske og fangst”. 

- Direktoratets, salgslagenes og andre brukeres erfaring med disse sidene 

vil gi grunnlag for kunnskap om hvilken løsning som er optimalt i de 

nye nettsidene. 

- Utvikling av den lukkede delen vil i stor grad avhenge av IT-kapasitet og 

-kompetanse hos Fiskeridirektoratet og salgslagene og at det settes av 

nødvendige ressurser.  

 

Gruppen har utviklet et utkast til det første trinnet (se skjermdumper i Ved-

legg),  

 

Dette utkastet er allerede publisert, fordi det er den enkleste og beste måten å 

jobbe sammen om tekster/struktur, uten å ha en brukervennlig dummy til-

gjengelig. Det er foreløpig ingen innganger til denne siden fra fiskeridir.no, og 

inntil siden blir ”lansert” er det kun en liten mulighet for at publikum kan nå 

siden via en søkemotor. Kommunikasjonsstaben tar alt av nettet, hvis det tar 

lang tid før dette skal endelig ”lanseres”. 

 

 

2.2. Brukere og behov 

Vi har vurdert at brukere av siden vil i hovedsak vil være saksbehandlere og 

kontrollører hos salgslagene, regionkontorene og i direktoratet sentralt.  
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Behovet går i stor grad på å få lesetilgang til informasjon i ulike databa-

ser/arkivsystem hos Fiskeridirektoratet. Nevner noen eksempler: historikk på 

enkeltrettigheter, fartøyhistorikk, eierhistorikk og ulike dispensasjoner som blir 

gitt til fartøy. I tillegg bør det ligge en oversikt over ulike instrukser o.l. som 

Fiskeridirektoratet har sendt ut til salgslagene. 

 

Den åpne delen vil i tillegg være av interesse for næringen, organisasjoner, me-

dia og land vi deler hav med. Denne delen bør derfor oversettes til engelsk og 

russisk. 

  

Konklusjon:  

En slik side med disse oversiktene vil være med på å fremme likebehandling og 

effektivisering i ressurskontrollen. Den åpne delen vil også gi åpenhet og trans-

parens om den rolle fiskesalgslagene spiller i fiskeriforvaltningen av marin fisk. 

 

 

2.3. En åpen og en lukket del  

Det har vært en del diskusjon i gruppen om åpen og lukket del på denne siden.   

Diskusjonen har gått på behov og hva som juridisk sett bør være på åpen og 

lukket side. 

 

Gruppen har innhentet en del innspill fra de andre regionene og salgslagene, 

samt Fiskeridirektoratet sentralt i forbindelse med hvilken informasjon det er 

som er ønskelig å ha på en slik internettside. Disse innspillene er opplistet un-

der. 

 

Vi har videre forsøkt å fordele innspillene i henhold til hvordan opplysningene 

kan legges under en ”åpen side” eller om de bør tilhører en lukket del.  

 

ÅPEN SIDE; informasjon som bør/kan ligger her: 

· Litt om salgslagene og deres funksjon som offentlig myndighetsutøver 

· Informasjon om de ulike salgslagene 

. Statistikk om administrativ inndragning (Når vi får laget) 

· Direkte linker til salgslagenes nettsider med enklere og felles pålogging 

· RETNINGSLINJER seddel (må kvalitetssikres – vurdere eldre skriv) 

· RETNINGSLINJER kontroll (må kvalitetssikres – vurdere eldre skriv) 

· RETNINGSLINJER inndragning (må kvalitetssikres – vurdere eldre skriv) 

· Sentralt regelverk (gjerne lenker til lovdata) 

· Direkte tilgang til merkeregisteret 

· Kvotegeneratoren 

· Litt forklaring og statistikk på åpne og enkeltvedtak på lukket? 
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· Lenke til alle salgslags hjemmesider og fra deres og hit til dette området 

· Oversikt over hvem som har dispensasjon for hengerfrakt i hver region 

· Informasjon om særregler 

· hummer, utøvelsesforskriftens § 34a, 

· Oppbevaring av hummer i sjøen (skjema) 

Info om fredningstid -/utøvelsesforskriftens kap. VI. kveite, breiflabb, uer, lep-

pefisk 

· Info regler for å søke om kaisalg, og eventuelt skjema 

· Fritidsfisker – Info om reglene om å levere til godkjent kjøper/gjennom salgs-

lagene (bare den delen som gjelder kommersielt fiske) 

Liste over aktører som oppbevarer hummer i sjøen 

· Liste over landet kveite, breiflabb, uer og leppefisk. 

· Liste over aktører som har fått adgang til å drive med kaisalg. 

· Liste over fritidsfiskere som leverer, og hvilken type fisk. 

· Tekniske dokumenter i forbindelse med oversending av sluttsedler fra salgs-

lag til Fdir: 

o Siste gjeldende versjoner av alle XSD-er 

o Beskrivelse av det tekniske opplegget for sending, sertifikater med mer 

o Siste gjeldende versjon av kravspesifikasjonen 

o NS9400 – Kodeverk (siste gjeldende) 

o Rundskriv/veiledning/krav (eller hva vi nå skal kalla disse) med detaljer om 

.Retningslinjer om hvordan fylle ut sluttseddel i spesielle tilfeller. F. eks 

- Antall stk fritidsfiskefartøy 

- Fartøytype - kvotetype 

- Fartøytype 13 = ”Ugyldig fiskefartøy”/”Fartøy ikke merkeregistrert på fangs-

teller 

_ Fartøytype 13 = ”Ugyldig fiskefartøy”/”Fartøy ikke merkeregistrert på fangs-

teller 

- Landingsmottak - alle unntak som ikke har godkjenningskode frå Mattilsynet 

o.s.v. 

.Maler for ulike inndragningsvedtak 

· J-meldinger med historikk på merket 

.Vedtak om inndragning fattet av alle regionkontor. (Juridisk OK, men kan vel-

ge lukket del) 

.Vedtak om inndragning fattet av alle salgslag. (Juridisk OK, men kan velge 

lukket del) 

 

 

LUKKET DEL; informasjon som bør/kan ligge her: 

· Direkte tilgang til satellittsporing/ERS og andre nyttige databaser 

· Link mellom ERS og sluttseddel som umiddelbart viser avvik 



 

 

11 

 

· Tilgang til Websak fra ”innsiden”? (alle Fdir sine vedtak?) 

· Vedtak og tillatelser fra Fiskeridirektoratet angående enkeltfartøy, liggende i 

en søkbar tjeneste, noe lignende som www.oep.no. 

· J-meldinger med historikk på merket 

 

Vi kan også samrå oss med Barentswatch vedrørende struktur og oppbygging 

av slike sider på internett. 

 

Statistikk over datatrafikken kan være aktuelt å få med på siden, for eksempel 

antall sedler mottatt fra de ulike salgslagene, antall avviste sedler pga feil osv. 

 

 

2.4. Salgslagenes side på den nye internettsiden 

Erfaring med Salgslagenes sider på de eksisterende nettsidene vil danne grunn-

lag for hvordan disse sidene skal integreres i direktoratets nye nettsider (se 

punkt 2.1). Tekster og grupperinger som nå er laget kan flyttes over til den nye 

nettsiden. 

 

Trolig vil ”Salgslagenes sider” inngå i ”Fiskernes sider” (betegnelsen er en ar-

beidstittel) på det nye fiskeridir.no, men det er det for tidlig å si noe sikkert om.  

Mange hensyn skal vurderes i forhold til hverandre ved etablering av nye nett-

sider. 

 

 

2.5. Hvordan vi ser for oss lukket del frem i tid 

Et mål med denne siden bør være at den blir en sentral kilde til å fremskaffe 

ulike opplysninger en har behov for i forbindelse med forvaltningsoppgaver og 

ressurskontroll. En ser for seg en portal der en kan logge seg inn med ett pass-

ord å få tilgang til all informasjon en har behov for. 

 

En av utfordringene en har her er at informasjon er samlet rundt omkring på 

ulike databaser (ulike innloggingsløsninger), regneark og arkivsystem. Det kan 

bli en utfordring å koble disse sammen, og det kan føre til at registreringsruti-

ner må legges om slik at en har omforente søkebegreper/nøkler for å få frem 

den informasjonen en søker etter. Et eksempel på dette kan være fartøy som 

beveger seg langs hele kysten og får ulike reaksjoner fra de forskjellige regione-

ne og salgslagene. Alle denne informasjonen er nødvendig å ha tilgang til i for-

bindelse med risikovurdering av fartøyet. 
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2.6. IT-messige forhold/utfordringer  

Fiskeridirektoratet har noe av den informasjonen som denne siden bør vise or-

ganisert i ulike databaser, i tillegg er det noe som finnes på regneark. En del 

informasjon ligger hos det enkelte salgslag. 

  

Utfordringen vil være å få tilgang til dette på en enkel og grei måte. Dette vil 

kreve et verktøy som har mulighet til å hente ut den aktuelle informasjon fra de 

ulike databasene. I tillegg må ting som i dag ligger på regneark og i tekstformat 

organiseres slik at det er mulig å hente ut informasjon på en rasjonell måte. 

  

IT-sjef Bjørn Arvid Sætren i Fiskeridirektoratet deltok på et møte med arbeids-

gruppen og informerte bl.a. om verktøyet «Tableu» og muligheten rundt dette. 

Det virket som dette vil dekke noe av behovene en har, så fremst det meste lig-

ger tilgjengelig i databaser og man har klare koblinger. Dette verktøyet vil da 

kunne gi oss muligheten for å få ut all informasjon om en enkelt aktør på ett 

sted, noe som igjen vil bidra til å effektivisere saksbehandlingen.  

  

Videre informerte Sætren om planen om «Fiskernes side» hos Fiskeridirektora-

tet. Salgslagenes side vil da bli en del av dette. Denne siden vil kanskje være en 

prototype eller test av tilgang til brukerstyrt informasjon. Ønsket er å ha en por-

tal der en logger seg inn og får tilgang til all informasjon en skal ha tilgang til, 

slik at en slipper å logge seg inn på flere databaser for å få tilgang til informa-

sjon. Gruppens tankesett med den lukkede delen av ”salgslagenes side” er helt i 

tråd med ideene rundt ”Fiskernes sider”, men der hovedfokus er effektiv saks-

behandling for saksbehandling og kontroll hos salgslagene, i regionene og di-

rektoratet sentralt. 

 

 

2.7. Hvordan få oversikt og litt statistikk på inndragningsvedtak?  

Vi mangler i dag en hensiktsmessig oversikt over inndragningsvedtak truffet av 

Fiskeridirektoratets regionkontorer og salgslagene. Praksis at regionkontorene 

treffer vedtak om inndragning med hjemmel i havressurslovens § 54, så sendes 

det kopi av vedtaket til det salgslag som skal effektuere inndragningen. 

 

Både i salgslag og hos regionkontor har det lenge vært ønske om å få oversikt 

over de inndragningsvedtak som gjøres hos de andre. Slik inndragning har 

først og fremst har betydning for regionenes operasjonelle risikovurdering. Vi-

dere for å lage statistikk og vurdere situasjonen opp mot reguleringer, kontroll 

og likebehandling. 

 



 

 

13 

 

Etter at salgslagene i 2009 fikk et vesentlig utvidet ansvar for å inndra forskrift-

stridig fangstet fisk, har antall inndragningssaker i regionene gått drastisk ned, 

og omvendt antas en økning hos salgslagene. 

 

Det er av vesentlig interesse for en god og forsvarlig ressurskontroll at en har 

en samlet oversikt over saker som omhandler forskriftsstridig fangstet fisk en-

ten denne er utover kvote, i strid med reguleringsbestemmelser, redskapsbe-

grensinger, fredningstid, minstemål eller annet. Også forskriftsstridig levert 

fangst, kan gi grunnlag for inndragning av fangstverdi. 

 

Å få en slik samlet oversikt, innebærer nødvendigvis ikke de store utfordringer, 

men det må etableres rutiner for å samle informasjonen og gjøre den tilgjenge-

lig. Informasjonen som føres må også koordineres og føres i format som gjør at 

de kan kobles. 

  

Oversikt regionene: 

Gruppen foreslår at Fiskeridirektoratet tar skritt til å få en slik samlet oversikt 

gjeldende fra 2013 fra Fiskeridirektoratets regionkontorer, etter mal fra Fiskeri-

direktoratet Region Møre og Romsdal som siden tidlig 90 tall har hatt slik årlig 

oversikt over regionens vedtak, se eksempel nedenfor: 

 

Insp.nr. Web-

saknr.

Vedtaks-

dato

Reg.nr. 

fartøy

Fartøy-

navn

Navn Art Kg Beløp kr Veder-

lag

Anket Resul-

tat

Antall Kontr.

15.03.2010 breiflabb 901,8 20174 nei 1 nei

16.03.2010 oms.grense - 6636,25 nei 1 nei

72330 22.03.2010 blåkevite (40t) 4730,8 97880,25 nei 1 ja

69610 09/19643 18.03.2010 div 910 66775 nei 1 nei

69610 09/19644 18.03.2010 div 203 11580 nei 1 nei

69610 09/19645 18.03.2010 breiflabb 84 5460 nei 1 nei

69610 09/19650 18.03.2010 div 19820 nei 1 nei

69610 09/19651 09.03.2010 krabbe 5700 nei 1 nei

69610 09/19652 17.03.2010 div 9606 nei 1 nei

69610 09/19653 17.03.2010 div 136,5 6804 nei 1 nei

69610 09/19655 17.03.2010 div 267 21135 nei 1 nei

69610 09/19657 18.03.2010 Sjøkreps 17,5 3150 nei 1 nei

69610 09/19658 18.03.2010 breiflabb 78 6620 nei 1 nei

72872 10/1644 09.03.2010 hummer 20 4000 nei 1 ja

75494 10/6232 19.07.2010 kveite 96 2080 nei 1

70812 10/7596 06.07.2010 kreps 108,3 15162 nei 1 nei

70812 10/7496 24.08.2010 kreps 781 78004 nei 1 nei

10/4417 03.06.2010 kveite/steinbit 26 1950 nei 1 ja

76257 10/8137 06.09.2010 breiflabb 370,8 8343 nei 1 ja

10/11440 15.10.2010 blåkevite (bifan) 575,2 8663,4 ja 1 nei

10/10936 01.11.2010 div fisk 751 18748 nei 1 ja

10/12161 09.10.2010 Kamskjell 6975 nei 1 ja

10/12428 28.10.2010 Kamskjell 19555 nei 1 ja

Inndragning § 54 2010 - Lov av 8. juni 2008 nr. 37 forvalting av viltlevande marine ressurser

 

 



 

 

14 

 

For regionene, foreslår vi at det opprettes en person til å føre slik oversikt, og at 

denne funksjonen tillegges en ute i regionene, idet det er regionene som har 

vedtaksmyndighet i slike saker. Pr. i dag har Hilde Solli Sæther, ansatt i region 

Møre og Romsdal, lang erfaring med å føre oversikt over skolekvoter, og tidli-

gere også forskingsfangst. Hun er spurt av gruppen om hun eventuelt kan påta 

seg denne oppgaven, og stiller seg positiv til oppgaven.  En må da etablere en 

rutine hvor alle regionkontorer sender kopi av sine inndragningssaker til ved-

kommende, samt at avgjørelser i eventuelle klagesaker som behandles sentralt 

sendes vedkommende person. 

 

 

Hva med salgslagene? 

En vil anta at de enkelte salgslag har oversikter over inndragningssaker, som 

kan legges i lignende format i Excel, og hvor nevnte filer kan sendes Fiskeridi-

rektoratet for eksempel månedlig. På nettsiden om ”inndragning” bør oppda-

terte oversikter fra det enkelte salgslag legges ut, og hvor en ved å klikke på 

den enkelte lenke, kommer inn i det enkelte lags sin oversikt. 

 

 

Skal denne informasjon være åpen for allmennheten? 

Inndragningsvedtak med hjemmel i havressursloven har siste år ikke vært unn-

tatt offentlighet, da hensynene til meroffentlighet av forvaltningens virke har 

gitt grunnlag for endret praksis. Bakgrunnen for dette er de allmenne hensyn, 

som taler for åpenhet om Fiskeridirektoratet viktige funksjon i forvaltningen og 

kontroll av de marine ressurser. Åpenhet om næringsutøveres aktivitet knyttet 

til høstning av våre felles marine ressurser, er av interesse mht rettsikkerhet, 

likebehandling og også av kontrollhensyn. 

 

De samme hensyn må også gjelde for åpenhet omkring salgslagets kontrollinsti-

tutt. Vi kan således ikke se at forvaltningslovens unntaksbestemmelser om 

taushetsbelagte opplysninger eller offentlighetslovens skranker for tilgang fra 

offentligheten kommer til anvendelse i denne type saker. 

 

Uavhengig av gruppens synspunkt på dette, må det imidlertid tas stilling til om 

hvorvidt opplysningene om inndragning av fangstverdi, art, mengde, navn på 

aktør etc. helt eller delvis skal unntas, dersom nevnte opplysninger skal ligge 

på den ”åpne delen” av nettsiden slik gruppen vil foreslå.  Alternativet er at all 

informasjon gjøres tilgjengelig i en lukket del, men at bare statistikk om inn-

dragning legges åpent for allmennheten. 
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2.8. Juridiske utfordringer 

Gruppen er ikke kjent med at det foreligger særlige juridiske utfordringer. 

Gruppen Åpne Data har klassifisert direktoratets informasjon i rød, gul og 

grønn så dette vil være retningsgivende for oppdelingen på åpen og lukket 

side. I tillegg har en særregler for sensitiv kontrollinformasjon etc. 

 

Diskusjonen om hva som skal legges på åpen og lukket del vil først og fremst 

basere seg på behov, egnethet og grad av åpenhet og hensiktsmessighet. 

 

 

2.9. Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet – ny ”rundskriv” ordning 

Fiskeridirektoratet har lenge sett problemet med å sikre at salgslagene, region 

kontorene og næringen alle får samme informasjon og at de får den. Særlig vik-

tig er dette når det gjelder instruks lignende informasjon og tolkning av regel-

verk. En har lenge diskutert om vi burde hatt en ordning tilsvarende 

salgslagenes rundskriv. Gruppen har funnet at et slikt system bør iverksettes så 

snart som mulig og at dokumentet bør hete ”Retningslinjer fra Fiskeridirektora-

tet”. Vi har kommet til at en relevant oppdeling i kategori er dokumenter om 

seddel, kontroll og inndragning. En kan imidlertid også tenke seg at det kan 

være flere underkategorier som rapportering fra havet, IT krav osv. Forslag til 

mal for slike dokument ligger som vedlegg nr.2 bak i rapporten.  

 

Direktoratet kan starte ordningen med alle nye skriv som lages. Gruppen fore-

slår imidlertid at fagavdelingene også går igjennom alle eksisterende skriv, ser 

hvilke som fortsatt er gjeldende og flytter teksten over i malen, eventuelt opp-

daterer om nødvendig.  

 

Konklusjon: Det er behov for å etablere ”Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet” 

som legges på salgslagenes side samlet og med lenker fra de forskjellige fagte-

ma. Gruppen foreslår at Statistikkavdelingen og Ressursavdelingen ved Regu-

leringsseksjonen og Kontrollseksjonen går igjennom alle sine instrukslignende 

skriv, ser hvilke som fortsatt gjelder og får informasjonen overført i malen og 

etablert på nettsiden. KaKan, AnBjo og HaRas foreslås å koordinere arbeidet. 

 

 

2.10. Administrative og økonomiske konsekvenser 

Skisserte ”nettportal” vil fordre ressurser innenfor   

- It/tekniske ressurser ved etablering av siden, vedlikehold, støtte og opp-

læring til interne administratorer 

- Å sikre faglig korrekt oppdatert informasjon  
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- Håndtering av henvendelser   

Kommunikasjonsstaben vil ha hovedansvaret for layout på siden og publise-

ring av stoff i oppstartsfasen skal gå gjennom hovedansvarlig for Fiskeridirek-

toratets nettside, (webredaktør).   

 

Når ”salgslagenes sider” går over i driftsfasen ser gruppen det som hensikts-

messig at der oppnevnes fagansvarlige og kontaktpersoner for de ulike deler av 

nettsiden som også har ansvar for oppdateringer av nettsidene. Større tekstlige 

endringer bør gjøres i samråd med kommunikasjonsstaben. Imidlertid er det 

mest hensiktsmessig at enkle, jevnlige oppdatering, som f.eks bytte av Excel-fil 

blir utført av konkrete utpekte personer. 

 

Kontaktpersonene vil også være veiledere ved eksterne henvendelser, som en 

først og fremst anser vil være salgslag og regionkontorer. I og med at vesentlige 

deler av informasjonen er åpen for alle, vil navngitte kontakt personer måtte 

påregne noen henvendelser også fra allmennheten for øvrig. 

 

Oversikter som ikke ligger i registre må legges til bestemte personer som får 

ansvar for og oppdatere informasjonen, eksempelvis oversikt over dispensasjo-

ner fra landingsforskriften i forbindelse med transport med bil, ved opptak fra 

lås, forskningsfangst, skolekvoter, og oversikt over inndragningsvedtak i Fiske-

ridirektoratet (sistnevnte må etableres). 

 

En vil tilrå at seksjonssjef innenfor de ulike fagseksjoner som har informasjon 

på sidene, har et overordnet ansvar for godkjenning av tekst og endringer som 

legges ut, men at den enkelte fagansvarlige er ansvarlig for at å påse at det til en 

hver tid er korrekt informasjon som ligger tilgjengelig.  

 

Utover de administrative konsekvensene knyttet til oppdatering, vedlikehold 

og faglig korrekt informasjon, kan gruppen ikke se at etablering av nettsiden 

ellers vil fordre løpende utgifter.  

 

Det bør imidlertid settes av ressurser til kursing for personell som eventuelt 

skal ha løpende ansvar for oppdateringer av ulike oversikter, slik at de enkelt 

kan legge ut eksempelvis excel-ark etter hvert som disse måtte gi ny informa-

sjon 
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2.11. Oppfølging og vedlikehold 

Både den åpne og den lukkede delen av salgslagenes side vil få behov for re-

gelmessig oppfølging og vedlikehold. Dersom saksbehandlere i salgslagene og 

direktoratet, næringen og andre som har interesse skal kunne benytte informa-

sjonen effektivt må den være korrekt. Litt rundt vedlikehold står beskrevet i 

kapittel 2.10. 

 

For å begrense antall personer som har ansvar foreslås at bistandsgruppen 

pluss f.eks KaKan for inndragning også får ansvar for oppfølging og vedlike-

hold av siden  

 

Konklusjon: Kommunikasjonsstaben ønsker at fagavdelingene selv tar ansvar 

for vedlikehold av sin informasjon. Det bør etableres et system med en ansvar-

lig for hvert område på nettsiden. Gruppen foreslår at bistandsgruppens med-

lemmer får ansvar for vedlikehold og oppfølging av salgslagenes side med 

konkret ansvar for den enkelte. 

 

 

 

2.12. 4 vedlegg: 

 

1. Skjermdump av forslag til åpen del av ”Salgslagenes side”. Siden er 

klar og foreslås offisielt etablert straks. 

2. Mal for ny ordning med ”Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet” med 

innsatt tekst som eksempel. 

3. Eksempel på hvordan et salgslag fører oversikt over administrativ 

inndragning i et regneark. 

4. Eksempel på hvordan vedtak om administrativ inndragning kan føres 

litt mer detaljert i et regneark for bruk til kontroll og statistikk. 

 

 

 

 

 

 

1. Skjermdump av forslag til ”åpen del” på fiskeridir.no 

 

Vedlegg: Salgslagenes sider, http://www.fiskeridir.no/salgslagenes-sider 

Forside 

http://www.fiskeridir.no/salgslagenes-sider
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fortsetter på neste side >> 
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2. Mal for ny ordning med Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet med inn-

satt tekst som eksempel. (neste side)
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3. Eksempel på hvordan et salgslag fører oversikt over administrativ inn-

dragning i et regneark. 

 

 

 

Vedtak SUROFI –havresurslovens § 54 , fartøynavn og registreringsmerke er 

sladdet: 
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4. Eksempel på hvordan vedtak om administrativ inndragning kan føres 

litt mer detaljert i et regneark for bruk til kontroll og statistikk. (neste 

side) 

 

  

Inndragning § 54 2010 - Lov av 8. juni 2008 nr. 37 forvalting av viltlevande ma-

rine ressurser. Registreringsmerke, fartøynavn og navn på fisker er fjernet her. 
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    15.03.2010 
   

breiflabb 901,8 20174 nei     1 nei NR wefla   

    16.03.2010 
   

oms.grense - 6636,25 nei     1 nei NR wefla   

72330   22.03.2010 
   

blåkevite (40t) 4730,8 97880,25 nei     1 ja Surofi wefla   

69610 09/19643 18.03.2010 
   

div 910 66775 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19644 18.03.2010 
   

div 203 11580 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19645 18.03.2010 
   

breiflabb 84 5460 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19650 18.03.2010 
   

div   19820 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19651 09.03.2010     
 

krabbe   5700 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19652 17.03.2010     
 

div   9606 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19653 17.03.2010     
 

div 136,5 6804 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19655 17.03.2010     
 

div 267 21135 nei     1 nei Surofi liron 

Vedtak 
kommet i 
retur i 
posten. 
Ukjent 
adresse 

69610 09/19657 18.03.2010     
 

Sjøkreps 17,5 3150 nei     1 nei Surofi liron   

69610 09/19658 18.03.2010     
 

breiflabb 78 6620 nei     1 nei Surofi liron   

72872 10/1644 09.03.2010     
 

hummer 20 4000 nei     1 ja Surofi liron   

75494 10/6232 19.07.2010 
   

kveite 96 2080 nei     1   surofi wefla   

70812 10/7596 06.07.2010 
   

kreps 108,3 15162 nei ja OK 1 nei Surofi liron/wefla/evgod   

70812 10/7496 24.08.2010 
   

kreps 781 78004 nei     1 nei Surofi liron   

  10/4417 03.06.2010 
   

kveite/steinbit 26 1950 nei     1 ja Surofi evgod   

76257 10/8137 06.09.2010 
   

breiflabb 370,8 8343 nei     1 ja NR wefla   

  10/11440 15.10.2010 
   

blåkevite (bifan) 575,2 8663,4 ja     1 nei Surofi wefla   

  10/10936 01.11.2010 
   

div fisk 751 18748 nei ja OK 1 ja Surofi grmol/anbjo 
Klage sendt 
Bergen 

  10/13073 09.11.2010     
 

Kamskjell   6975 nei     1 ja Surofi grmol/wefla   

  10/12428 28.10.2010     
 

Kamskjell   19555 nei     1 ja Surofi grmol 
Opprett-
hold.vedtak 

                                  

              10056,9 444820,9       19         
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Telefon: 03495 

Faks: 55 23 80 90 

Adresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen 

E-post: postmottak@fiskeridir.no 

 

www.fiskeridir.no 

 

Livet i havet – vårt felles ansvar 

mailto:postmottak@fiskeridir.no
http://www.fiskeridir.no/

