MER EFFEKTIV FISKERIKONTROLL (inkludert styrket satsing mot
alvorlig kriminalitet)
Innsatsområde 6: Informasjonsforvaltning
Det er opprettet et eget program for informasjonsforvaltning, for å utvikle en helhetlig og
standardisert tilnærming til innhenting, bruk og deling av data. I 2021 ble det opprettet tre
prosjekter under programmet:





Intern datakatalog
Hensiktsmessige verktøy for analyse, visualisering og formidling
Etablere optimal "ende-til-ende" dataflyt

Innsatsområde 7: Satsing Analyse
Fiskeridirektoratet har revidert mandatet for Satsing Analyse, samordnet kompetanse og kapasitet
internt og styrket programmet gjennom nyansettelser.

Innsatsområde 8: Teknologi og digitalisering
Utviklingen av nytt kvoteregister fortsetter gjennom pilotprosjekt for NVG-sild mot Norges
Sildesalgslag og testproduksjon for torsk mot SUROFI. Fra 2022 er testproduksjonen mot utvidet
til sei- og hysekvoter nord for 62 graden.
Arbeidet med å videreutvikle Fiskeridirektoratets kontroll- og tilsynssystem (SAGA) fortsetter
også. Det samme gjør utviklingen av Min Side. Videre oppgraderes det nasjonale systemet for
VMS og ERS. Forprosjekt for planlegging av nytt fartøyregister er også gjennomført.

Innsatsområde 9: Risikostyring
Fiskeridirektoratet arbeider kontinuerlig med å utvikle risikostyringsmodellen for fiskerikontrollen,
og kompetanse og kapasitet er styrket gjennom nyansettelser. Risikobaserte offensiver er
gjennomført i vinterfisket etter torsk, de pelagiske fiskeriene og kongekrabbefisket. Videre er det
satt i gang forprosjekt for å kartlegge behov for digitale løsninger for risikostyringsmodul.
Pilot for tipshåndtering ble satt i drift i desember 2021, med ny nettløsning som skal gjøre det
lettere for publikum å komme med tips.
Arbeidstidsordninger for inspektører vil bli gjennomgått som en del av omorganiseringen av
Fiskeridirektoratet.

Innsatsområde 10: Kompetansehevende tiltak
Fiskeridirektoratet har tatt i bruk en digital opplæringsmodul (DFØ Virksomhetsplattform) og
ansatt en egen opplæringskoordinator, som i 2022 vil ha som hovedoppgave å digitalisere
inspektørkurset. Det arbeides også videre med opplæringsplanen.
Ansatte i Fiskeridirektoratet deltar i Politihøyskolens studier i bekjempelse av fiskerikriminalitet,
miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet

Innsatsområde 11: Styrket tverretatlig samarbeid
Det er planlagt en egen prosess for å vurdere organiseringen av samarbeidet mellom Kystvakten
og Fiskeridirektoratet.
I november 2021 ble det holdt en workshop om rammene for det tverretatlige samarbeidet, med
deltakere fra Justervesenet, Mattilsynet, Skatteetaten, Tolletaten, Fiskeridirektoratet, Kystvakten,
Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Politiet og Arbeidstilsynet. Dialogen om videre
arbeid vil fortsette i 2022.
De tverregionale operasjonelle risikovurderingsgruppene (N-gruppene) har fortløpende dialog
med Økokrim, og det er også opprettet et operativt samarbeid om etterfølgende kontroll.

