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SALGSLAGENES SIDE - AVGJØRELSE OM ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG
Hva slags møte: Lederbeslutning om forslag fra arbeidsgruppe
Tema/ agenda: Gjennomgang av forslag til etablering av salgslagenes side
Sted og tidspunkt: Fiskeridirektørens kontor, 12.12.13
Deltagelse fra F.Dir: LiHol, AkEik, PeSan, ThMon, Haras

Vesentlige konklusjoner/ vedtak:
1. Salgslagenes side etableres formelt på fiskeridir.no så snart justeringer i meny og
tekst er foretatt. Ledelsen vil fjerne to menupunkt i utkastet til ”salgslagenes side”:
Punktet ”Lover og forskrifter” (lenke til de nødvendige lover/ forskrifter legges kun
der de refereres) og ”Fangstdagbok/ERS”( teksten overføres til der dette temaet står
fra før med henvisning der det er relevant). Punktet ”Landings-/sluttseddel” endres til
”Krav til landings-/sluttseddel” og tema som legges her bør ha krav til føring som
formål. For øvrig strykes siste setning av teksten på startsiden og annen setning i
punktet ressurskontroll justeres til ”Norge er blant verdens største fiskeeksportører”
(siden det stadig endrer seg hvem som er størst).
2. Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet etableres fra nyttår på fiskeridir.no med den
mal som foreslås. Det opplyses på siden at ”Tidligere skriv/ instrukser etc. vil bli
gjennomgått og etter hvert innlemmes i Retningslinjer fra Fiskeridirektoratet”. Etter
hvert bør retningslinjene kunngjøres her og bare arkiveres i websak. Skriv som
inneholder sensitiv kontrollinformasjon samles etter hvert på den lukkede delen av
slagslagenes side.
3. AnBjo, KaKan og HaRas får ansvar for å gjennomgå gamle skriv/ instrukser/
tolkninger etc., se hvilke som fortsatt er gjeldende og få disse etablert på nettsiden.
Salgslagene blir bedt om å kvalitetssikre at alle gjeldende skriv er med etc. før de
etableres på fiskeridir.no.
4. Region Møre gis ansvar for å føre oversikt over inndragningsvedtak for alle regioner
fom 2013 etter mal vist i rapporten. Oversikten skal etter hvert plasseres på
slagslagenes side, lukket del, samt nyttes til enkel statistikk om inndragning på den
åpne delen av siden. Muligheter for å lage tilsvarende oversikt for salgslagenes
vedtak følges opp av arbeidsgruppen.
5. Arbeidsgruppen; med Vigdis Torheim og Einar Mortensen fra salgslagene og AnBjo,
BjRon og HaRas fra direktoratet fortsetter som bistandsgruppe for
Kommunikasjonsstaben ved GrHee og IT samt kvalitetssikring/ videre utvikling av
Salgslagenes side. Gruppen bes gå i dialog med andre parallelle grupper som SiUlv sin
gruppe om felles tilsyns- og kontrollsystem slik at pågående prosesser koordineres.
6. Ledelsen ser det som avgjørende at vedlikeholdsarbeidet av siden er systematisk og
i dialog med Kommunikasjonsstaben. Det pekes ut konkrete personer med ansvar
for hver del av siden. Ansvar for Salgslagenes informasjon, som oversikten over
kaisalgdispensasjoner legges til det enkelte salgslagene på deres nettsider og
vedlikeholdes av salgslagene.
7. HaRas gis et koordinerende ansvar for vedlikehold og videre utvikling av
salgslagenes side.
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Annet: Ledelsen mener det er viktig at ”Salgslagenes side” fokuserer på retningslinjer og
annen informasjon fra Fiskeridirektoratet og at en skal være tilbakeholden med å implisere
info som allerede ligger tilgjengelig for alle på www. fiskeridir.no.
Referanser : Gruppens forslag til løsning se dok av 02.12.13 i websak nr. 2013011639
Nytteverdi/ formål for : Effektiv saksbehandling, hindre forskjellsbehandling og konkurranse
vriding, transparens om salgslagenes rolle i forvaltningen.

Liv Holmefjord
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