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Del I: Leders beretning
Fiskeridirektoratet sitt samfunnsoppdrag er å bidra til at det skapes verdier basert på de
marine ressursene og de naturgitte fortrinnene en lang og produktiv kyst gir. Gjennom vår
forvaltning skal vi blant annet legge til rette for at næringene kan drives lønnsomt, at
akvakulturnæringen utvikles og drives med et akseptabelt miljøavtrykk, at sentrale
fiskebestander er i god forfatning og at forvaltningen av kystsonen tar hensyn til
utviklingsmulighetene for marine næringer.
Vi skal ha et langsiktig perspektiv på vårt arbeid, siden det handler om å forvalte samfunnets
felles verdier. Samtidig skal det legges til rette for at dagens næringsaktører kan drive sin
aktivitet på en lønnsom måte. Disse hensynene kan til tider stå i motstrid til hverandre, noe
som medfører behov for å avveie ulike interesser.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har høsten 2014 evaluert Fiskeridirektoratet på
oppdrag fra Nærings‐ og fiskeridepartementet (NFD). I sin rapport skriver de: «Vår
hovedkonklusjon er at Fiskeridirektoratet er en faglig solid virksomhet som i all hovedsak leverer gode
resultatet». De sier videre at måloppnåelsen er bedre på fiskeriområdet enn på havbruk. Dette
blir begrunnet med at kapasiteten på havbruk ikke oppleves som tilstrekkelig. I sine
anbefalinger viser Difi til at de endringene som skjer i næringene, teknologisk utvikling og
begrensede budsjettrammer, gjør at direktoratet vil stå overfor nye utfordringer framover, og
de har derfor en rekke forslag til hvordan vi kan forbedre virksomheten.
Fiskeridirektoratets budsjett er redusert med cirka 4 prosent i 2014 sammenlignet med året
før. Innenfor tilgjengelig budsjett har vi valgt å prioritere gjennomføring av forsterket
ressurskontroll under torskefiskeriene (Torsk 2014), havbrukstilsyn og viktige IKT‐prosjekt.
Siden direktoratets budsjett i hovedsak går til lønn og lønnsrelaterte kostnader har vi måttet
redusere bemanningen som følge av redusert bevilgning.
Det er bred enighet om at høsting og produksjon basert på levende marine ressurser har
potensial til å bli enda viktigere for Norge framover. Et godt samspill mellom dyktige
næringsaktører, forskning i både privat og offentlig regi og en kompetent forvaltning, vil
være en forutsetning for å utløse dette potensialet.

Fiskeridirektoratet 26.02.15
Liv Holmefjord
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Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Fiskeridirektoratet er det sentrale rådgivende og utøvende forvaltningsorganet for fiskeri‐ og
havbruksnæringen. Direktoratets samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende
næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og
marint miljø.
Fiskeridirektoratet skal være en sentral aktør for å nå nasjonale mål for fiskeri‐ og
havbruksforvaltningen, da gjennom rollene som faglig premissgiver, forvalter og medspiller
med næring, forskning og andre offentlige etater. Herunder skal direktoratet yte
kunnskapsbasert rådgivning til NFD, som bidrar til å utvikle og iverksette politikken innen
havbruk, fiskeri og marin arealforvaltning. Fiskeridirektoratet er også leverandør av norsk
offisiell statistikk knyttet til fiskeri og havbruk.
Det er et nasjonalt mål at regelverket på området skal bli enklere, mer tilgjengelig og mer
brukervennlig. Det skal også etableres IKT‐system som legger til rette for bedre kvalitet på
arbeidet og å forenkle rapporteringen fra de næringsdrivende.
De faglige oppgavene til direktoratet er delt i tre virksomhetsområder;
havressursforvaltning, havbruksforvaltning og marin arealforvaltning.
Fiskeridirektoratet har i virksomhetsregnskapet for 2014 en samlet inntektsføring fra
bevilgning på 461,1 millioner kroner og resultatet viser et underskudd på årets aktiviteter
med 7,4 millioner kroner.
Figur 1 på neste side viser prosentvis fordeling av virksomhetens samlede tidsbruk (cirka
441 årsverk) fordelt på virksomhetsområdene.
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Figur 1: Årsverksfordeling.

Hovedtyngden av ressursbruken er knyttet til VO1, havressursforvaltning, med 49 prosent.
Videre går 14 prosent til VO2, akvakulturforvaltning (havbruk) og 7 prosent til marin
arealforvaltning. Virksomhetsområdet støtte omfatter funksjoner som er
virksomhetsområdeovergripende og knyttet til administrasjon, økonomi, personal,
kommunikasjon og IKT. 3 prosent av støtte er knyttet til oppgaver vi har valgt å utføre med
egne ansatte; herunder kantinedrift, vaktmester, renhold og lignende.

Figur 2: Årsverksutvikling de siste fem årene, basert på gjennomsnittsberegning fra økonomisystemet.
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Dagens organisering
I dag har Fiskeridirektoratet hovedkontor i Bergen og sju regionkontor i Vadsø, Tromsø,
Bodø, Trondheim, Ålesund, Måløy og Egersund. I tillegg er det 21 lokalkontor fordelt på
regionene. Per 31.12.2014 er det 440,69 årsverk i Fiskeridirektoratet, henholdsvis 209,71 ved
hovedkontoret og 230,97 fordelt på regionene.

Figur 3: Organisasjonskart

Fiskeridirektoratet har tre fagavdelinger; Ressursavdelingen, Kyst‐ og havbruksavdelingen
og Statistikkavdelingen. I tillegg består direktoratet sentralt av Administrasjonsavdelingen,
IT‐avdelingen og to staber; kommunikasjonsstaben og fiskeridirektørens stab. Det er til
sammen 17 seksjoner i direktoratet fordelt på de fem avdelingene.
Ressursavdelingen utvikler forslag til lover og forskrifter, regulerer og kontrollerer
fiskeriene og arbeider i skjæringspunktet mellom næringsutvikling, miljøvern og forvaltning
av arealene for å sikre best mulig sameksistens i havområdene. Avdelingen deltar også i
forhandlinger med andre land, særlig er Russland og EU viktige samarbeidspartnere for
Norge. Den representerer også Norge i internasjonale fiskeriorganisasjoner.
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Kyst‐ og havbruksavdelingen har ansvaret for direktoratets havbruksforvaltning.
Avdelingen utvikler forslag til lover og forskrifter, gir råd til NFD, har faglig oppfølging av
tildelinger, behandler klager, driver tilsyn med oppdrettsnæringen og deltar i forvaltningen
av arealene i kystsonen. Avdelingen henter inn tilsynsdata og drifter direktoratets
kartløsning. Den samarbeider tett med etater og forskningsinstitusjoner, slik som
Mattilsynet, fylkeskommunene, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet.
Statistikkavdelingen har ansvar for å hente inn, kontrollere og formidle data fra
fiskerinæringen og lønnsomhetsdata fra oppdrettsnæringen. Avdelingen formidler statistikk
fra Fiskeridirektoratets registre, overvåker fiskeriene ved hjelp av satellittsporing og
elektronisk fangstrapportering og vedlikeholder Fiskeridirektoratets statistikkbank.
Administrasjonsavdelingen tar seg av oppgaver innenfor økonomi, personal, innkjøp,
rengjøring, kantine og arkiv. Den består av fire seksjoner. Dessuten er dokumentsenteret og
biblioteket underlagt avdelingen.
IT‐avdelingen har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og brukerstøtte av direktoratets
IKT‐prosesser og ‐løsninger.
Kommunikasjonsstaben drifter og utvikler fiskeridir.no og intranettet Nettfisken og har for
øvrig ansvar for å gi råd og praktisk bistand når det gjelder intern og ekstern
kommunikasjon.
Regionene driver saksbehandling, rettledning, kontroll og tilsyn knyttet til både fiskeri og
havbruk. De har også oppgaver knyttet til marin arealforvaltning. Enkelte regioner har
ansvaret for landsdekkende oppgaver.
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Del III: Årets aktiviteter
Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014
Fiskeridirektoratet skal drive bærekraftig forvaltning og bidra til lønnsomhet og
verdiskaping i både fiskeri‐ og havbruksnæringen. Direktoratet skal videre drive tilsyn og
kontroll som sikrer etterlevelse av regelverket. Vi skal også formidle kunnskap og data.
Bestandssituasjonen for våre økonomisk viktigste fiskebestander er gjennomgående god.
Samtidig er det behov for ytterligere tiltak for å få en bedre beskatning i enkelte fiskerier.
Dette gjelder i særlig grad de kystnære fiskeriene. Lønnsomhetsundersøkelsene for
fiskeflåten viser at det er tilfredsstillende lønnsomhet, men med forskjeller både mellom
flåtegrupper og innad i gruppene.
Lønnsomheten er god i produksjonen av både laks og regnbueørret, men også her varierer
det mellom grupper (settefisk og matfisk) og over tid. At miljøpåvirkningen av driften er
innenfor akseptable grenser er en viktig forutsetning for videre utvikling av
havbruksnæringen. Kunnskap om den faktiske miljøpåvirkningen er derfor vesentlig. På
oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet i 2014 startet opp forbedret
overvåkning av rømt laks i vassdrag. De første resultatene fra programmet vil foreligge i
2015. Det ble innrapportert 303 000 rømte laks i 2014, en økning fra 200 000 i 2013.
Miljøundersøkelser (MOM) rapportert inn til Fiskeridirektoratet viser at det er gode
miljøforhold på bunnen under og ved anleggene.
Både fiskeri‐ og havbruksnæringen baserer sin aktivitet på bruk av fellesskapets ressurser
(fisk og kystareal), som må forvaltes slik at de kan danne grunnlag for matproduksjon og
verdiskaping i evighetens perspektiv. Å følge opp at næringsaktørene forholder seg til
regelverket er derfor en viktig oppgave for forvaltningen. Fiskeridirektoratet brukte i 2014
knapt 30 prosent av årsverkene på tilsyn og kontroll. Næringene utvikler seg raskt med
hensyn til bruk av teknologi, driftsformer og struktur, og det er derfor nødvendig for
forvaltningen å utvikle nye tilsyns‐ og kontrollmetoder. Direktoratet har satt i gang et arbeid
med å utvikle en ny digital kontroll‐ og tilsynsløsning (Saga) som skal øke kvaliteten og
kapasiteten i vårt arbeid.
Fiskeridirektoratet legger stor vekt på å formidle dataene og kunnskapen vi har om både
fiskebestandene, økosystemene, miljøpåvirkning og aktivitet innenfor fiskeri og havbruk.
Bruk av kartverktøy og kartfestede data er en svært god måte å formidle denne kunnskapen
på, og dette er viktig for at også andre som har marint arealforvaltningsansvar skal ha så
godt kunnskapsgrunnlag som mulig.
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Fiskeridirektoratet er fornøyd med måloppnåelsen i 2014 sett i forhold til de ressursene vi
har hatt tilgjengelig. Vi ser samtidig at kravene til vår forvaltning øker, både fra samfunnet
og næringsaktørene. Vi har derfor identifisert områder vi ønsker å utvikle videre, både ved
bruk av teknologi og gjennom å fornye andre deler av arbeidet.

Gjennomgående føringer
Fiskeridirektoratets beredskap og evne til å håndtere kriser er under evaluering. Her skal
både omdømmet som beredskapsmyndighet og samarbeidspartner ved krisehåndtering,
sammen med beredskap og håndtering av beredskapsøvelser og krisehendelser, vurderes.
Direktoratet tilbyr et døgnåpent innrapporteringssenter, Fisheries Monitoring Centre (FMC),
noe som er betryggende både for næringene, allmennheten og forvaltningen.
Leveranser av statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB) og internasjonale organisasjoner går
som normalt. Vi opplever økt etterspørsel etter grunnlagsdata fra forskere og publikum
generelt.
For å drive en økologisk bærekraftig forvaltning av fiskeressursene baserer
Fiskeridirektoratet seg på råd fra Havforskningsinstituttet. Råd om størrelsen på det årlige
ressursuttaket kommer fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Myndighetenes
fastsettelse av ressursuttak er dermed forankret i et internasjonalt forskerkollegium.
På basis av egne registre og innsamlede data fra sjømatnæringen, har Fiskeridirektoratet i
2014 levert store mengder data og statistikk til en rekke brukere i inn‐ og utland, herunder
forskningsmiljøer og fiskeriforvaltningsorganisasjoner i våre havområder. Dette bidrar til økt
kunnskap om næringene blant publikum, journalister, forskere og beslutningstakere. For
samfunnet er denne kunnskapen viktig, slik at beslutninger som avhenger av, eller har
konsekvens for sjømatnæringen, blir fattet på et best mulig grunnlag.
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Gjennom diverse strukturtiltak er den norske fiskeflåten i stor grad tilpasset en forsvarlig
høsting av fiskebestandene, og bestandene norske fiskere utnytter, er bygget opp. Sammen
med den teknologiske utviklingen har dette bidratt til at drivstoff‐forbruket i den flåten som
fisker rundt 90 prosent av de norske fangstene, er redusert med vel 33 prosent fra 2001 til
2013 (figur 4). Dette innebærer en klar reduksjon av klimautslippene fra de norske fiskeriene.
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Figur 4: Utvikling i drivstofforbruk for fiskeflåten (2001‐2013)
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Internasjonalt arbeid
Norge er et havland og har forvaltningsansvar for et område som er sju ganger så stort som
det norske landarealet. Norske fiskere utnytter fiskebestander som deles med andre nasjoner,
i første rekke EU og Russland.
For å sikre bærekraftig fiske og en rettferdig fordeling av fiskerettigheter mellom nasjoner,
bidrar Fiskeridirektoratet med regelverksutvikling og kunnskapsproduksjon i en rekke fora.
Dels foregår dette arbeidet i FN og dets underliggende organ, Verdens matvareorganisasjon
(FAO). Dels foregår det i regionale fiskeriorganisasjoner, som Den nordøstatlantiske
fiskerikommisjonen (NEAFC) og Den nordvestatlantiske fiskerikommisjonen (NAFO). Men
hovedtyngden foregår i bilateralt og multilateralt samarbeid med de viktigste partnerne i
Norges egne havområder.
Fiskeridirektoratet deltar i en rekke internasjonale miljøfora der spørsmål av relevans for
fiskeriene drøftes. Videre bidrar Fiskeridirektoratet med faglig ekspertise i bistandsarbeid
innen fiskeri‐ og havbrukssektoren.

Figur 5: Norges fiskerisoner

10

Årsrapport 2014: Fiskeridirektoratet

I 2014 ble det oppnådd enighet med våre samarbeidspartnere om forvaltningstiltak om
fiskebestander vi deler med Russland, EU, Færøyene og Grønland. Det er også oppnådd
enighet om forvaltningstiltak for fiskebestander vi deler med flere nasjoner. Dette gjelder
særlig norsk vårgytende sild, kolmule og makrell. I de regionale fiskeriorganisasjonene er
det oppnådd enighet om forvaltningstiltak for en rekke fiskeslag.
Med økende internasjonal oppmerksom rettet mot forholdet mellom bruk og vern av marine
ressurser, har Fiskeridirektoratet bidratt med fiskeriforvaltningskompetanse i flere
internasjonale prosesser som angår det marine miljø/biodiversitet, spesielt i Forente Nasjoner
(FN), Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og i OSPAR. Direktoratet har også ledet
arbeid med å iverksette adekvate tiltak på regionalt nivå gjennom NEAFC. Bilaterale og
multilaterale forhandlinger mellom relevante kyststater om forvaltning av flere
fellesbestander (kolmule, makrell og uer) i det nordøstlige Atlanterhavet, fortsatte utover
våren, og Fiskeridirektoratet har gitt innspill til og deltatt aktivt i disse.
Norske myndigheter har kontrollavtaler med 18 land, inkludert EU. Aktuelle
problemstillinger som drøftes med tanke på å utvikle kontrollavtalene videre, er hvordan vi
kan bruke kontrollavtalene til å utveksle informasjon fra andre myndigheter, for eksempel
toll og skatt, med utgangspunkt i kontrollavtalene.
Fiskeridirektoratet har også videreført det internasjonale engasjementet i kampen mot
ulovlig fiske, herunder samarbeidet med andre land både bilateralt og gjennom NEAFC, for
å vedlikeholde og forbedre kontrollen med fiskeriene i det nordøstlige Atlanterhavet.
Fiskeridirektoratet har deltatt i delegasjonen til biodiversitetskomiteen i OSPAR og i
forberedelser til kommisjonsmøtet. Hovedtema har vært utvikling av bakgrunnsdokument
for torsk og makrellstørje og tiltak innenfor OSPAR for en rekke marine arter og habitater.
Arbeidet med bakgrunnsdokumentene ble på norsk side ledet av Fiskeridirektoratet. Artene
er satt på OSPARs liste over truede arter og habitater, og det er satt i gang arbeid for å
klargjøre kriteriene for listing og de‐listing.
Fiskeridirektoratet har deltatt i delegasjonen til vitenskapskomiteen i CBD, der
hovedoppgaven var å peke ut økologisk viktige områder til havs, herunder i polhavet, som
en forberedelse til høstens partsmøte.
Samarbeidet med Russland for å måle og etablere omregningsfaktorer som gir en korrekt
beregning av ressursuttaket for fellesbestander, blir fortsatt prioritert.
Fiskeridirektoratet skal være med på å oppfylle den EØS‐rettslige forpliktelsen til å innføre
det europeiske vannrammedirektivet i norsk rett. Fiskeridirektoratet har deltatt i
direktoratsgruppen for gjennomføringen av vannforskriften i Norge og i arbeidsgruppene
som utgår av denne. Arbeidsgruppene jobber aktivt med å lage veiledningsmateriell for
innføringen, tolke hjemmelsgrunnlag og rapportere til ESA (EFTAs overvåkningsorgan).
Fiskeridirektoratet har hittil ikke deltatt direkte i de europeiske arbeidsgruppene som
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utarbeider veiledere for gjennomføringen i Europa, men indirekte gjennom arbeidet i
direktoratsgruppen og tilhørende arbeidsgrupper.
Det har vært liten aktivitet knyttet til MoU‐en1 med Skottland i rapporteringsperioden.
Direktoratet ser denne typen samarbeid som viktig, og ønsker å komme videre med et
firepartssamarbeid mellom Norge, Irland, Færøyene og Skottland med formaliserte, faste
møtepunkt. Fiskeridirektoratet har ellers medvirket i og ledet flere CDCF‐prosjekter (Centre
for Development Cooperation in Fisheries) ved Havforskningsinstituttet.

1

En skriftlig samarbeidsforståelse mellom norske og skotske myndigheter på akvakulturområdet.
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Utdypende om aktiviteten på de ulike virksomhetsområdene
Havressursforvaltning
Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havressursforvaltningen:


Delmål 1: Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer en bærekraftig forvaltning og
lønnsomhet i fiskerinæringen.



Delmål 2: Høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale
reguleringsbestemmelser.

Delmål 1: Regelverk og reguleringsmodeller som sikrer bærekraftig forvaltning og
lønnsomhet i fiskeriene
Fiskeridirektoratet tildeler fisketillatelser og kontrollerer at vilkårene knyttet til disse
overholdes. Korrekt fordeling av retten til å drive fiske, sikrer at fangstmulighetene er fordelt
i henhold til politiske prioriteringer. Fiskeridirektoratet sikrer også at innførte strukturtiltak
implementeres i fiskeflåten gjennom korrekt saksbehandling av til dels kompliserte saker.
Faglig og effektiv saksbehandling i fartøysaker hindrer unødige driftsavbrudd i fisket. På
den måten gjennomføres de politiske føringene, og effekten er økt lønnsomhet i flåteleddet.
Figur 6 illustrerer tre forhold; fangstmengde, antall fiskere og fangst per fisker i perioden
1945‐2014. Effekten av den bærekraftige forvaltningen av fiskebestandene og den
gjennomførte struktureringen i fiskeflåten som Fiskeridirektoratet har administrert, er at
fangsteffektiviteten per fisker har økt fra 5‐6 tonn per år i 1945 til vel 200 tonn per år i 2014.
Økningen er spesielt tydelig i perioden etter 1990.
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Fiskeridirektoratet har lang tradisjon og erfaring med å balansere mellom høsting og
beskyttelse av ressursene. Vi gir råd og utarbeider forslag til årlige nasjonale
reguleringstiltak (forskrifter) for å sikre bærekraftig uttak av bestandene. En bærekraftig
forvaltning er en forutsetning for stabil og lønnsom utvikling av næringen.
Fiskeridirektoratet legger ned mye arbeid i å gjennomføre høringer og foreslå
fiskerireguleringer, slik at flest mulig synspunkter fra næringen og samfunnet for øvrig er
vurdert når reguleringene iverksettes. Fiskeriene følges tett gjennom året, og
Fiskeridirektoratet justerer kvoter og andre reguleringselementer i nær dialog med
næringen, Havforskningsinstituttet og NFD. Det pågår dessuten et arbeid med sikte på å
forenkle fiskerireguleringene. Reguleringene skal ivareta en rekke politiske vedtak der målet
er både å oppnå bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og rettferdig fordeling av
mulighetene til å fiske.
Figur 7 viser hvordan driftsmargin og driftsinntektene har variert de siste 30 årene.
Driftsmargin gir et inntrykk av lønnsomheten i fiskeriene ved å vise hvor mye som tjenes på
hver 100 kroner solgt. I 2013 var gjennomsnittlig driftsmargin 11 prosent. Tall for 2014 vil
foreligge i begynnelsen av 2016.
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Figur 7: Gjennomsnittlig driftsmargin og totale driftsinntekter 1980‐2013.
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Forvaltningen fokuserer på hvor mye som kan fiskes og hvordan det fiskes, det vil si hvilke
årsklasser det fiskes på og eventuell bifangst av andre arter. Vern av yngel og småfisk, blant
annet gjennom stenging av områder administrert av Fiskeridirektoratet, har i en årrekke
vært et bærende prinsipp i norsk fiskeriforvaltning. Dette, samt innføring av tekniske
reguleringer, selektive redskap, utkastforbud og langsiktige høstingsregler har bidratt til en
positiv utvikling av de viktige fiskebestandene, noe som illustreres i figur 8.
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Etter forvaltningsprinsippet i havressursloven har myndighetene ansvar for å vurdere alle
bestander og iverksette nødvendige tiltak for å sikre bærekraftig forvaltning.
Fiskeridirektoratet har utarbeidet et forvaltningsverktøy (tabeller) som sikrer dette.
Tabellene nedenfor viser prioriteringene for 2014.
Tabell 1: Prioriterte bestander i 2014.

Bestand

Merknader

Bruskfisk generelt (haiarter,
havmusarter og skatearter)

Vurdere behovet for tiltak for flere bruskfiskarter og
videreføre arbeidet med utkast til en overordnet
forvaltningsplan og felles forskrift.
Kunnskapsoppbygging

Pigghå

Etablere rapporteringskrav som gir økt kunnskap om
bestandsutviklingen

Hummer

Evaluere eksisterende tiltak og vurdere nye

Kongekrabbe

Evaluere forvaltningen

Kveite sør for 62° N

Vurdere og følge opp tiltak

Leppefisk

Vurdere bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Makrell og nvg‐sild

Forhandle ny kyststatsavtale

Raudåte

Utvikle og implementere forvaltningsplan

Snabeluer (Sebastes Mentella)

Arbeide for å etablere et multilateralt forvaltningsregime

Vanlig uer (Sebastes Marinus)

Vurdere tiltak for å hindre en ytterligere bestandsnedgang

Hvitting og hyse i Nordsjøen, kolmule,
nordøstarktisk sei, sild sør for 62° N,
torsk i Nordsjøen/Skagerrak

Revisjon av forvaltningsplan
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Tabell 2: Prioriterte utviklingstiltak i 2014, basert på fiskeritabellen.

Utfordring

Merknader

Selektivitet og utkast

Kartlegge fangstsammensetningen i blandingsfisket med
stormasket trål i Skagerrak
Bistå i arbeidet med å kartlegge bifangst av sjøfugl i ulike fiskerier
Estimere omfanget av utkast i torske‐ og hysefisket nord for 62° N
Tiltak for å redusere bifangst i fisket med trål etter vassild
Revisjon av kriteriene for tillatt innblanding av yngel i rekefisket
Vurdere videre utvikling av RTC‐systemet i Nordsjøen og
Skagerrak
Utvikle et system for å overvåke utkast i norsk fiske i Skagerrak
Videreutvikle prøvetrekker for bedre å kunne fastslå
fangstsammensetning i industritrålfisket

Bidødelighet

Opprenskning av tapte fiskeredskap og posisjonsangivelse av tapte
redskap
Vurdere utsortering av fisk i havoverflaten i fiske med trål og
snurrevad
Dokumentasjon av fangstkvalitet for å redusere faren for slipping
ved fangstoverføring i makrellfisket
Vurdere løsninger som kan bidra til å redusere faren for for store
fangster i snurrevadfisket
Fangstbegrensningssystem med fiskeutslipp i trålfisket etter torsk,
hyse og sei
Vurdere nye seleksjonssystem i trålfisket etter torsk, hyse og sei

Bunnpåvirkning

Vurdere tiltak for å redusere belastningen på bunnhabitat

17

Årsrapport 2014: Fiskeridirektoratet

Vi vil trekke fram to eksempler fra arbeidet med prioriteringene i fiskeritabellen:
Den store torskebestanden i nord har gitt utfordringer med hensyn til større enkeltfangster
enn det som er forsvarlig. Først og fremst gjelder dette faren for neddreping gjennom tap av
fangst i forbindelse med sprengt redskap. Det er også et problem at store enkeltfangster kan
innebære redusert kvalitet på fisken som bringes i land. Fiskerimyndighetene har derfor i
samarbeid med Havforskningsinstituttet og næringen utviklet et fangstbegrensningssystem
for trål og snurrevad som nå er under uttesting. Disse vil gjøre det enklere for fiskerne å
begrense størrelsen på den enkelte fangst, og dermed optimalisere kvaliteten på fisken.

Bildet viser et fangstbegrensningssystem med kontrollert utslipp av torsk.
Foto: Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet

Det arbeides nå med seleksjonsinnretninger i rekefisket i Skagerrak for å redusere innslaget
av småreker. Lykkes man med dette vil det innebære mindre sorteringsarbeid for fisker og
ikke minst bedre grunnlag for framtidig fangst gjennom at smårekene overlever og kan bidra
til en større bestand.

Seleksjonsinnretninger. Foto: Fiskeridirektoratet.
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Delmål 2: Høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale
reguleringsbestemmelser
Fiskeridirektoratet har, sammen med kontrolletatene Kystvakten og salgslagene, utarbeidet
og vedtatt en nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) som lå til grunn for utøvelsen av
kontroll i 2014.
Med bakgrunn i NSRV fokuserte Fiskeridirektoratet i første halvår særlig på å kontrollere
fisket etter torsk nord for 62º N. I tett dialog med næringen økte vi tilstedeværelsen på
kaikanten vesentlig og gjennomførte et høyt antall kontroller. Fiskeridirektoratet legger til
grunn at dette har hatt en positiv, men kortvarig virkning på etterlevelse av regelverket.
Derfor er det helt nødvendig å vurdere nye kontrolltiltak. En gjennomgang av nye
kontrolltiltak i et helhetlig perspektiv er oversendt NFD.
Fiskeridirektoratet har de siste årene fokusert mer på risikobasert kontroll av fiskeriene.
Dette er et viktig element for å ivareta en bærekraftig høsting av fiskeressursene. En god
kontroll bidrar til like konkurransevilkår for næringsutøverne.
Vi arbeider kontinuerlig med å systematisere og effektivisere ressurskontrollen. Blant annet
har vi tatt i bruk elektroniske verktøy der ulike rapporteringskrav (elektronisk rapportering
og landings‐ og sluttsedler) sammenholdes automatisk med tanke på en mer effektiv
risikovurdering.
Vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode analyseverktøy internt og i samarbeid med andre
myndigheter.
Fiskeridirektoratet har fortsatt det tette samarbeidet med andre myndigheter, særlig
Kystvakten og toll‐ og skattemyndighetene. Vi har også deltatt aktivt i internasjonale
kontrollforumer som International Monitoring, Control and Surveillance Network (IMCS
Network) og Interpol.
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Havbruksforvaltning
Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor havbruksforvaltningen:


Delmål 1: Tildeling og lokalitetsklarering som er forutberegnelig og enhetlig for
næringsutøverne.



Delmål 2: Risikobasert tilsyn som fremmer en lønnsom og bærekraftig
havbruksnæring.

Akvakulturnæringen utvikler seg raskt både når det gjelder teknisk drift (tekniske løsninger,
utstyr og så videre), biologisk produksjon og hvor det drives oppdrett. Den raske
utviklingen stiller store krav til at direktoratet må være kompetent og drive en oppdatert,
korrekt, effektiv og dynamisk forvaltning. Det er en utfordring for direktoratet å kunne
hente inn tilstrekkelig, oppdatert kunnskap raskt nok.

Delmål 1: Tildeling og lokalitetsklarering som er forutberegnelig og enhetlig for
næringsutøverne
Fiskeridirektoratet er den overordnede tildelingsmyndigheten for tillatelser til
akvakulturvirksomhet og ivaretar ansvaret gjennom egne tildelingsprosesser og oppfølging
av fylkeskommunenes arbeid med tildelings‐ og lokalitetsklarering. Tilstrekkelig tilgang på
tillatelser, oppdrettsvolum, areal og best mulig utnyttelse av de riktige lokalitetene er viktig
for næringen, og en av de sentrale utfordringene videre med tanke på ønsket vekst.
Tabell 3: Oversikt over oppdrettslokaliteter i Norge.
Region
Finnmark

Region
Troms

Region
Nordland

Region
Trøndelag

Region
Møre og
Romsdal

Region
Vest

Region
Sør

Totalt

Settefisk laksefisk

4

10

34

34

28

75

25

210

Settefisk andre arter

1

2

9

2

3

14

5

36

Mat‐ og stamfisk,
laksefisk

72

92

247

152

99

302

108

1072

Mat‐ og stamfisk,
andre arter

13

12

36

8

15

32

29

145

Slakteri/slaktemerd

2

10

8

8

5

14

2

49

1

33

43

2

14

20

113

Blåskjell
Andre bløtdyr,
krepsdyr, pigghuder

5

2

3

9

10

38

31

98

Totalt antall
lokaliteter

97

129

370

256

162

489

220

1723
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Prosessansvar for tildeling av rettigheter og rettighetsspørsmål
I 2014 har direktoratet satt i gang arbeidet med å utvikle et elektronisk søknadsskjema for
akvakultur, og planlagt å styrke og systematisere kvalitetskontroll og evaluering av vedtak
fattet i fylkeskommunene. Forventet effekt av et elektronisk søknadsskjema er
avbyråkratisering, forbedring og fornying gjennom å utvikle digitaliserte løsninger knyttet
til søknadsbehandlingen i fylkeskommunene og sektormyndighetene, og heldigitalisert
saksbehandling i Fiskeridirektoratet. Gjenbruk av opplysninger fra virksomhetene og
forvaltningen er et av nøkkelordene i denne sammenhengen.
Utfordringer knyttet til områdeforvaltning og problemstillinger knyttet til lakselus, gjør seg
gjeldende ved lokalitetsklarering i mange deler av landet. Dette viser seg ved utvidelse av
eksisterende lokaliteter og når tildelte særtillatelser skal lokaliseres. Søknadene kan innebære
økt produksjonstrykk i områder som fra før har intensiv oppdrettsvirksomhet.
Vi har også sett at antall søknader for nye eller andre arter (inklusiv tare og algedyrking)
øker. Vi får også et økende antall henvendelser og saker om tillatelser eller dispensasjoner
for fremmede arter. Fra et faglig ståsted ser vi behov for utredning av eventuelle områder for
denne typen oppdrett, både ut fra hensynet til arealbruk og for å unngå senere behov for
inndragning på grunn av passivitet.
Antall søknader til fylkeskommunene er litt lavere i 2014 enn i 2013. Videre har vi sett at
søknader for en stor del blir innvilget, og at andelen avslag er lav. Antall klager på vedtak fra
fylkeskommunene har økt svakt i 2014 sammenlignet med 2013, men er færre enn i 2012 og
tidligere år. Totalt sett er andelen klagesaker svært lav sett i forhold til total søknadsmengde.
Direktoratet har også sett nærmere på innholdet i enkelte saker fordi saksbehandlingen hos
andre sektormyndigheter ikke har vært i samsvar med akvakulturregelverket og myndighet
etter akvakulturloven. Blant annet har vi sett at krav om dokumentasjon og utredninger går
ut over hva den aktuelle sektormyndighet har anledning til å kreve og vektlegge. Dette kan
ha betydning for innholdet i vedtak og tidsbruk. Saker blir dels løst gjennom dialog i forkant
av vedtak, og dels gjennom endring av vedtak i klagebehandlingen hos sektormyndighetene.
Videre arbeider vi forebyggende gjennom å fokusere på kunnskap i kontakten med
fylkeskommunene, å arbeide med innholdet i vedtakene og tydeligere informere om roller
og ansvar i tildelingsprosessen.

Tildelingsrunden «Grønne tillatelser»
Direktoratet har vært sekretariat for faggruppen («faggruppa for tildeling av grøne løyve»),
og arbeidet med tildelingen har gått etter planen. Sekretariatsarbeidet og nødvendig
tilrettelegging for en modell med et selvstendig oppnevnt, midlertidig forvaltningsorgan, har
vært svært ressurskrevende og direktoratet har måttet legge ned et betydelig arbeid. Det er
behandlet 255 søknader med i snitt ni journalposter, noe som utgjør vel 2300
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saksdokumenter. Rundt regnet halvparten av disse dokumentene er produsert av
faggruppen og sekretariatet. I tillegg har det vært behandlet et stort antall
innsynshenvendelser. Direktoratet har videre brukt ressurser på å tilrettelegge for videre
saksbehandling i fylkeskommunene og for tilsyn. Prioriteringen av ressurser til
tildelingsrunden har hatt konsekvenser for annen tjenesteproduksjon, og direktoratet
arbeider nå systematisk for å ta ned etterslepet på restanser og utviklingsoppgaver.

Ansvar for egne tildelingsprosesser
Ved utgangen av 2014 var det 32 stamfisktillatelser i drift. Det er i dag tilgjengelig kapasitet
for produksjon av rogn, som er langt større enn etterspørselen på det norske markedet.
Ordningen legger til grunn at det er markedet selv som skal regulere denne kapasiteten.
Myndighetene skal tildele tillatelser når søknadene tilfredsstiller kravene og trekke tilbake
tillatelser når de ikke har vært tilstrekkelig aktive over en nærmere definert periode.
Fiskeridirektoratet har foretatt en ekstern evaluering av ordningen med stamfisktillatelser.
Nofima konkluderer i sin rapport med at ordningen er godt egnet til målrettet avlsarbeid og
stamfiskproduksjon. Det pekes også på at det er muligheter for forbedringer av ordningen.
Dette gjelder blant annet oppfølging og kontroll, forenkling og forbedring av
saksbehandlingen.
Det er gitt 12 nye forsknings‐ og undervisningstillatelser i 2014. Ordningen bidrar til at det
kan gjennomføres viktige forskningsprosjekter som ellers ikke ville kunne gjennomføres i
ordinære kommersielle matfisktillatelser. Denne virksomheten gir økt kunnskap om nye
driftsformer, teknologi, fôrutvikling, fiskehelse og ernæring hos laksefisk, og bidrar til
utvikling av oppdrettsnæringen.
Det har vært en økning i søknader om visningstillatelser, men andelen avslag er høy.
For undervisningstillatelser er antallet søknader stabilt, men vi ser behov for et mer
profesjonelt konsept i avtalene med de som skal drifte undervisningstillatelsene for
utdanningsinstitusjonene. Dette mener vi vil være positivt for kvaliteten på
utdanningstilbudene.

Tilrettelegging for videre vekst og verdiskaping
Fiskeridirektoratet har utredet og levert innspill til grunnlag for utarbeidelse av forslag til
regelverk for tillatelser til levendelagring. Dette regelverket trådte i kraft 01.01.2015.
Fiskeridirektoratet har ledet arbeidsgruppen for utredning av spørsmål om landbasert
oppdrett. Rapporten «Laks på land» ble levert innen fristen og inngår som del av arbeidet
med stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen.

22

Årsrapport 2014: Fiskeridirektoratet

Delmål 2: Risikobasert tilsyn som fremmer en lønnsom og bærekraftig
havbruksnæring
Styrking av tilsynsarbeidet
Fiskeridirektoratet har gjort
flere endringer for å styrke
tilsynsarbeidet. Det er
rekruttert spisskompetanse,
den interne rapporteringen er
lagt om, blant annet for å
kunne vurdere effektene av
tilsynsarbeidet, og det er
tilrettelagt for utvikling av et
saksbehandlingssystem for
kontroll‐ og tilsyn. En viktig
forberedelse til saksbehand‐
lingssystemet er å få bedre
kvalitet på datagrunnlaget.
Dette er tiltak som vi forventer
skal gjøre oss til et mer
profesjonelt tilsynsorgan. I
tillegg har direktoratet ledet en
arbeidsgruppe for en bedre
samordning av akvakultur‐
tilsynet, og har levert en
rapport det der blir foreslått en
rekke tiltak. Formålet med
tiltakene er en bedre og mer
koordinert forvaltning for de

Notinspeksjon med heisekran i Trøndelag. Foto: Fiskeridirektoratet.

statlige etatene som fører tilsyn
med akvakulturnæringen, og at næringsutøverne skal oppleve at tilsynet blir enklere og
bedre koordinert.

Behandling av saker knyttet til driftsfasen
Fiskeridirektoratet behandler en stor menge søknader knyttet til drift. En sentral avveining i
sakene er lønnsomhet versus miljø og rømmingsrisiko, og det stilles store krav til kunnskap
for å gjøre de rette valgene og sikre likebehandling.
Fiskeridirektoratet har ansvar for prøveordningen med produksjon av postsmolt. Disse
søknadene er dispensasjonssøknader, men har tildelingslignende elementer i seg.
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Fiskeridirektoratet koordinerer saksbehandlingen mellom oss, Mattilsynet, fylkesmennene
og Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE). Fiskeridirektoratet foretar de endelige
vurderingene. Miljøvurderingene er sentrale i disse sakene.

Trender og funn i tilsynsarbeidet
Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2014 152 revisjoner og 179 inspeksjoner. Det er meldt inn
99 hendelser i forbindelse med mistanke om, eller melding om rømming. 88 av disse er fulgt
opp av regionene med inspeksjon. I 44 av hendelsene er det konstatert at det har rømt fisk.
Av disse er 20 hendelser med under 100 rømte fisk, 10 med 100‐1000 fisk og 14 med mer enn
1000 rømte fisk. Det er ikke gjennomført DNA‐sporing som følge av mistanke om
urapportert rømming i 2014.
Tabell 4: Gjennomførte kontroller

I forhold til direktoratets planlagte tilsynsaktivitet i 2014 er 94 prosent av inspeksjonene og
84 prosent av revisjonene gjennomført. En viktig årsak til dette er at oppfølgingen av
rømmingshendelser har vært på 157 prosent i forhold til forventet aktivitet. I forbindelse
med gjennomført tilsyn er det i 168 av 419 tilfeller ikke funnet regelverksbrudd. I 2014 var 26
lokaliteter i NLF‐/NLV‐områder2 i drift. Alle disse har vi avlagt tilsyn i 2014.
Når det gjelder de prioriterte tilsynsområdene bruker direktoratet klart mest av de operative
ressursene på å håndtere risiko for rømming og genetisk interaksjon. Med det store antallet
rømmingsmeldinger bindes mye av disse ressursene opp i håndtering av hendelser, og dette
går utover det forebyggende arbeidet. Fiskeridirektoratet har i 2014 gjenopptatt formidlingen
av erfaringer og god praksis for rømmingsforebygging gjennom systemet Akvabest. Parallelt
med dette blir ledelsens ansvar for systematisk rømmingsforebyggende arbeid i større grad
vektlagt i revisjonene. Direktoratet har i 2014 hatt god dialog med selskap som har hatt
rømmingshendelser, og erfaring og analyser fra disse hendelsene vil kunne forhindre at
tilsvarende hendelser skjer igjen. Fiskeri‐ og havbruksnæringens landsforening (FHL) sine
rømmingskurs er en viktig arena for å få formidlet denne kunnskapen.

2

Nasjonale laksefjorder (NLF) og nasjonale laksevassdrag (NLV)
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Flere av de største rømmingshendelsene har etter direktoratets vurdering skjedd på grunn av
forhold som ligger utenfor oppdrettsselskapets kontroll. Direktoratet har vært opptatt av å
videreutvikle gode system for gjenfangst, og ikke minst ta i bruk utvidet gjenfangstplikt som
et verktøy for å motvirke risiko for at rømt fisk går opp i vassdrag.

Rømmingshåndtering
Direktoratet arbeider systematisk med å forbedre måten vi håndterer rømminger på. Det
viktigste vi har gjort er å styrke det forebyggende arbeidet gjennom å velge revisjon som det
sentrale tilsynsverktøyet, ha tettere dialog med næringsutøvere, utstyrsleverandører og
akkrediterte selskap, for å lære og for å formidle erfaringer og kunnskap, og å offentliggjøre
resultater fra sporing ved rømming fra ukjent kilde. De deltidsansatte medarbeiderne i
Rømmingskommisjonen for akvakultur deltar i dette arbeidet.
Direktoratet har økt kompetansen og kapasiteten ved å rekruttere en ny medarbeider med
lang fartstid i næringen, som skal ha erfaringsformidling som sitt ansvarsområde. Et
eksempel på erfaringsformidling er håndtering av død fisk med lift‐up, der vi har laget et
faktaark rettet mot næringen hvor vi peker på risiko knyttet til dette. Et annet eksempel er
rømmingsrisiko knyttet til utspilingssystemer.
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I 2014 fikk Fiskeridirektoratet 99 meldinger om rømming eller mistanke om rømming fra
oppdrettere. 45 av disse var faktiske rømminger. Den største rømmingen var en hendelse
hvor brann på ringen førte til at nota falt i sjø.
Det var flest innmeldinger av operasjonelle årsaker, men strukturelle feil gir likevel mer rømt
fisk (figur 9). Eksempel på ekstern årsak er når en båt driver inn i anlegget eller at hval
kommer inn i nota. Strukturell feil kan være brudd på komponenter eller teknisk svikt.
Operasjonell årsak er gjerne knyttet til håndtering, som for eksempel avlusing. Antall fisk i
figur 9, 10 og 11 er 319 878.

Ekstern årsak
0%

Strukturell årsak
62 %

Operasjonell årsak
38 %

Ekstern årsak
Operasjonell årsak
Strukturell årsak

Figur 9: Årsaker til rømminger uavhengig av art.
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Figur 10: Antall meldte rømminger
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Figur 11: Typer rømmingssted, innrapporterte meldinger 2014

Det mest bekymringsfulle stadiet for rømming er når laks rømmer som smolt/postsmolt i
april‐juni, og når stor, gytemoden fisk rømmer sommer/høst. Dette er tidspunkt som faller
sammen med den naturlige utvandringen av smolt fra elvene og naturlig gytevandring til
elvene. Slik fisk har størst sjanse for å overleve og å kunne videreføre sitt genetiske materiale.
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Direktoratet har styrket samarbeidet med fylkesmennene knyttet til utvidet gjenfangst, for å
få en så effektiv gjenfangst som mulig.
Ordningen med anleggssertifikat er det sentrale virkemiddelet for å forebygge rømming på
bakgrunn av strukturelle feil. Innrapportering om anleggssertifikat gir direktoratet en
oversikt over status og hvilket utstyr som benyttes på den enkelte lokalitet. Denne
dokumentasjonen benyttes blant annet til risikovurdering og utvelgelse av kontrollobjekt.
Økt krav til akkreditering og dokumentasjon har avdekket svakheter i den tekniske
standarden (NS 9415). Disse er håndtert med avklaringer (i påvente av revisjon av NS 9415)
gitt fra Fiskeridirektoratet i samarbeid med Norsk Akkreditering.
Status for anleggssertifikat er at 813 er utstedt, hvorav for noen lokaliteter som ikke er i drift.
Det er 37 lokaliteter som mangler anleggssertifikat, flere av disse har søknader inne for
dispensasjon.

Overvåkning av rømt fisk
Direktoratet har styrket innsatsen for å overvåke rømming, og det viktigste er at vi har satt
av større budsjettmidler til trendovervåking (nasjonalt overvåkingsprogram) og tiltaksbasert
overvåking i elv og sjø. Dette gjør vi for å få mer generell kunnskap om konsekvensene av
rømming, og for å kunne sette inn tiltak i konkrete situasjoner. For 2013 viste
gyteplassundersøkelsene en liten, men ikke signifikant økning i forhold til 2012. Innslaget av
rømt oppdrettslaks ligger om lag på samme nivå som årene 2006 til 2011, men med en del
geografisk variasjon.
Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å starte arbeidet med et nytt,
nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettsfisk i vassdrag fra og med 2014. Dette
programmet tar sikte på å etablere en kvalitativt bedre overvåking gjennom en grundig
gjennomgang av forskjellige metoder for å skape en mer helhetlig og pålitelig oversikt over
situasjonen i vassdragene. Det foreligger en omforent oversikt over hvilke vassdrag som skal
overvåkes, og programmets deltakere arbeider nå med standard for prøvetaking i felt for å
sikre kvalitet samt planer for rapportering.
Fiskeridirektoratet har startet dialogen med Miljødirektoratet for å sikre at de to sektorenes
samlede bevilgninger på området utnyttes best mulig. Det er flere utfordringer knyttet til å
nå denne ambisjonen.
I tillegg til arbeidet med det nye overvåkingsprogrammet, har Fiskeridirektoratet vært med å
delfinansiere en rekke forskningsprosjekt/aktiviteter som har som mål å overvåke rømt
oppdrettslaks for å få økt kunnskap. De viktigste av disse er Norsk institutt for
naturforskning (NINA) sin bruk av kilenøter i Trondheimsfjorden og Namsfjorden for å
overvåke innsiget av laks i regionen. Gjennom disse prosjektene vil man få tidlig varsel om
forekomster av rømt laks samt at man gjennom radiomerking av laks opparbeider kunnskap
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om forskjeller i atferd mellom rømt og vill fisk. For 2014 er dette ytterligere fulgt opp
gjennom finansiering av kilenotstasjoner i Nordland og Rogaland med tanke på overvåking
og tidlig varsling.
Samlet sett vil erfaringene fra disse aktivitetene bidra til å komplettere
overvåkingsprogrammet og i tillegg frambringe kunnskap som kan brukes til å optimalisere
programmet. For fremtiden vil det være naturlig å vurdere kilenotstasjonene som en
integrert del av overvåkingsprogrammet for rømt fisk.

Miljøovervåkning og miljøproblematikk
Fiskeridirektoratet har de siste årene fokusert på miljønormen i akvakulturloven, og
integrerer denne aktivt i alle beslutninger og all virksomhet. Bruken av miljønormen har
vært omfattende i 2014, og det har gått med en del ressurser til å definere innholdet i den.
Miljønormen i akvakulturlovens § 10 er en rettslig standard. Dette innebærer at den åpner
for muligheten til at man kan tillegge den ulikt innhold alt etter hvilken miljøpåvirkning det
er snakk om.
Det tar tid å utvikle dette virkemiddelet, og det kommer i årene framover til å bli et enda
bedre verktøy for å utvikle akvakulturnæringen på en miljømessig forsvarlig måte. Normen
gir direktoratet rom for å være fleksibel og dynamisk dersom driften eller tiltaket er
miljømessig forsvarlig, men den gir oss også hjemmel til å stille vilkår, be om alternative
undersøkelser og rom til å si noe om når driften er så uforsvarlig at den bør opphøre.
Miljøundersøkelser fra 2011 til 2014 viser at miljøet under oppdrettsanleggene tåler dagens
produksjonsmengde og at det er gode miljøforhold på bunnen både lokalt og regionalt.
Fiskeridirektoratet har gjennomgått miljødataene, og de viser at den økte produksjonen ikke
har hatt negativ innvirkning på bunnforholdene under matfiskanlegg eller i områdene rundt
i perioden.
Tabell 5: Lokalitetstilstanden på bunnen under matfiskanlegg i Norge etter innrapporterte B‐undersøkelser
fra 2011 til 2014. Tall per 31.12.2014.

Lokalitetstilstand

2011

2012

2013

2014

1 ‐ Meget god

70,1 %

72,1 %

70,4 %

75,4 %

2 – God

19,9 %

19,8 %

22,5 %

18,8 %

3 – Dårlig

8,8 %

6,7 %

6,3 %

5,3 %

4 ‐ Meget dårlig

1,1 %

1,4 %

0,8 %

0,5 %
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Det er ingen nevneverdige forskjeller i lokalitetstilstandene regionalt. Tabell 5 viser at det er
jevnt gode og meget gode forhold under anleggene langs hele kysten fra sør til nord.
I 2014 ser vi en nedgang i antall lokaliteter med uakseptabel tilstand ‐ 4. Dette kan være et
resultat av at flere oppdrettere tar i bruk eksponerte lokaliteter med gode strømforhold, og
økt bevissthet og forståelse for miljøforholdene ved lokalitetene og tilpasset produksjonen
deretter.

Biomasse som tilsynsområde generelt
Tilsyn med biomasseregelverket er utfordrende og direktoratet har fortsatt arbeidet i 2014
med å finne og vurdere de beste metodene og verktøyene. Direktoratet har besluttet å bruke
systemrevisjoner etter IK‐forskriften som det primære tilsynsverktøyet, da det er
oppdretterne selv som skal ha kontroll med stående biomasse.

Tabell 6: Forholdet mellom tildelt biomasse (kapasitet) og stående biomasse (utnyttelse) ved utgangen av
hvert år.

År

Tildelt biomasse3 (tonn)

Stående biomasse (tonn)

2009

795 627

649 303

2010

805 175

656 634

2011

819 928

726 125

2012

819 666

752 329

2013

829 694

768 688

2014

852 607

799 806

3
Tildelt biomasse (MTB) er hentet fra akvakulturregisteret der følgende kriterier er valgt: Produksjonsformål = kommersielle,
forskning, undervisning. Produksjon = matfisk, stamfisk, matfisk grønn, matfisk grønn konvertert. Art = laks, regnbueørret og
ørret.
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Marin arealforvaltning
Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor marin arealforvaltning:


En balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen, med utviklingsmuligheter for
marine næringer.

Tilstrekkelig areal er en nøkkelfaktor for videre vekst i de marine næringene og direktoratet
er en pådriver for kommunenes planlegging i de nære sjøområdene.

Kartverktøy og kartfestede data
Dette er et prioritert område i direktoratet. Fiskeridirektoratet har startet et arbeid for å
standardisere geodata i henhold til geodata‐forskriften, noe som omfatter tegneregler,
metadata og produktspesifikasjoner. Det er også startet et prosjekt med å få laget et verktøy
for kartfesting av reguleringer, med vekt på åpning og stenging av felt gjennom
overvåkningstjenesten.
En ny nedlastingsløsning for geodata er kjøpt inn og vil bli tilrettelagt i løpet av første halvår
2015. Dette vil gi kommuner, etater og andre brukere enklere tilgang til Fiskeridirektoratets
geodata i ulike kartformat.
Prosjektet «Kartlegging av biologisk mangfold – kyst» har vært gjennomført som planlagt.
Dataene fra prosjektet blir publisert i Miljødirektoratets naturdatabase og i
Fiskeridirektoratets kartløsning. Disse dataene er etterspurte og brukes av ulike etater og
kommunene i forvaltningen av kystområdene.

Areal‐ og verneplanprosesser for å sikre tilstrekkelig og egnet areal
Fiskeridirektoratet har generelt en god måloppnåelse på dette feltet, men arbeider målrettet
videre på dette området. Et viktig bidrag fremover er å lage en veileder for bedre
arealplanlegging i kystnære områder.
Fiskeridirektoratet er opptatt av hensynet til sjømatnæringen og nødvendigheten av å
forvalte marine ressurser i et bærekraftig perspektiv. I flere store utbyggingssaker i
kystsonen har Fiskeridirektoratet derfor fremmet innsigelse for å ivareta nasjonale interesser.
Fiskeridirektoratets interesse i saker som gjelder utslipp fra industri, er å sikre marint
biologisk mangfold og fiskeri‐ og akvakulturinteressene i området. Det er viktig at
tiltakshaver har kunnskap om og tar hensyn til de marine leve‐ og oppvekstområdene i det
aktuelle området.
Fiskeridirektoratet deltar i arbeidet med marin verneplan. Det er nå satt i gang arbeid med
kandidatområdene Østfold‐kysten og Jær‐kysten i regi av fylkesmennene.
Fiskeridirektoratet har et tett og godt samarbeid med Kystverket for å sikre tilstrekkelig og
egnet areal til næringsutvikling. Samarbeidet omfatter bistand til prioritering av tilskudd til
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kommunale fiskerihavnetiltak, avhending av ikke‐næringsaktive fiskerihavner og
gjennomføring av farledsnormalen.
Direktoratet er opptatt av at økt kompetanse kan bidra til å senke konfliktnivået i kampen
om arealene og samtidig øke forståelsen for kommune‐Norge og sektormyndighetenes
legitime behov i kystsonen. Derfor har vi fått etablert et studie i kystsoneforvaltning ved
Universitetet i Nordland, som startet opp 1. september 2014. Studiet gir 10 studiepoeng og
har plass til 20 deltakere, blant annet fra fiskerlag, kommuner, fylkeskommuner,
Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Sektoransvaret i arbeidet med vannforskriften
Effekten av den styrkede innsatsen er bedre kunnskapsgrunnlag som beskriver hvilken
påvirkning oppdrett har på vannkvaliteten. Gjennom dette arbeidet har direktoratet
oppnådd at det kan gis åpning for mer oppdrett i kystsonen.
Fiskeridirektoratet har videreført den økte innsatsen i arbeidet med vannforvaltningen. Vi
har i 2014 jobbet aktivt med å avgi høringsuttalelser til de regionale vannforvaltningsplanene
som lages etter vannforskriften. Direktoratets regioner er koordinert i dette arbeidet og vi har
gått gjennom alle kystvannsforekomster med tanke på miljøpåvirkning fra akvakultur.
Lakselus og rømming er foreløpig ikke med, og karakteriseringen har dreid seg om
avrenning og utslipp fra oppdrett i kystvann. Fiskeridirektoratet ha utarbeidet prinsipper for
fastsetting av påvirkningsgrad for avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett, som har blitt
benyttet ved gjennomgang og beskrivelse av påvirkningsgrad i forbindelse med
karakteriseringen av kystvann. Dette har vært et ressurskrevende, men viktig arbeid. Det har
vært en prioritert oppgave å få miljøbelastningen fra akvakultur riktig beskrevet i
vannforvaltningsarbeidet. Dette arbeidet har også ført til at vi har bidratt med
problemkartlegging av fire vannforekomster i Nordland.

Forholdet mellom petroleum og fiskeri
Fiskeridirektoratet deltar i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for de ulike
havområdene. For de ulike brukerne av våre havområder er helhetlige planer et godt
verktøy, og for samfunnet er det av betydning at den samlede konsekvensen av bruken av
havområdene blir vurdert. Det er både stor fiskeriaktivitet og stor petroleumsaktivitet i
norske havområder.
Den seismiske aktiviteten på sokkelen er høy, og dette gir utfordringer for sameksistensen
mellom fiskeri og petroleumsaktivitet. Fiskeridirektoratet bruker ressurser både sentralt og
regionalt for å få til en best mulig sameksistens mellom de to næringene. God dialog mellom
næringene og mellom forvaltningen av næringene er en forutsetning for sameksistens.
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Fiskeridirektoratet er sekretariat for erstatningsnemndene. Arbeidet i nemndene er à jour
med innkomne saker. Protokoll fra møtene legges ut på våre nettsider.

Bilde: Seismikkfartøy. Foto: Dagens næringsliv / Elin Høyland

Fiskeridirektoratet leder
programgruppen i Mareano‐
programmet. Mareano bidrar
med viktig kunnskap til de
helhetlige forvaltnings‐
tabellene, og gir brukerne av
havet viktig informasjon om
hva som befinner seg på
havbunnen. Informasjonen
som utarbeides benyttes også
i de kartverktøyene fiskeflåten
benytter.

Koraller. Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.
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Fornying og brukerretting
Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor fornying og brukerretting:


Delmål 1: En brukerrettet, rasjonell og effektiv saksbehandling.



Delmål 2: Effektive og rasjonelle IKT‐løsninger.

Fiskeridirektoratet har utviklet en digitaliseringsstrategi for perioden 2015‐2020.

Delmål 1: Brukerrettet, rasjonell og effektiv saksbehandling
Fiskeridirektoratets ansatte har god kompetanse både når det gjelder veiledning og
saksbehandling. Hovedtyngden av sakene behandles innenfor serviceerklæringens rammer.
Hovedkontoret driver fortløpende opplæring internt, gjennom daglig veiledning og kursing
sentralt og regionalt. Vi jobber med å tilrettelegge for et sentralt instruks‐ og vedtaksarkiv.
Direktoratet har jobbet for å gjøre det enklere for næring og forvaltning ved å erstatte
papirskjema med elektroniske skjema. Rundt halvparten av aktuelle skjema er lagt om, eller
er snart klare, i elektronisk form. De skjemaene som har vært hyppig brukt, er prioritert i
arbeidet med digitalisering. Elektroniske skjema skal kunne «sluses» rett inn i arkiv‐ og
saksbehandlingssystem for at data‐ og dokumenthåndteringen skal bli mer effektiv.
Direktoratet anskaffet et skjemaverktøy fra arkivleverandør, slik at skjema for eksterne
brukere, kan lagres på servere i Fiskeridirektoratet og være tilgjengelige gjennom Altinn‐
portalen. I den grad det er påkrevd med autentisering av brukere, vil skjema benytte
påloggingsportalen i Altinn.

Delmål 2: Effektive og rasjonelle IKT‐løsninger
Fiskeridirektoratet gjennomførte en rekke tiltak som legger til rette for rasjonell IKT‐‐
anvendelse. Det er blant annet gjennomført oppgradering av IKT‐infrastruktur, herunder
sentral databaseløsning. Virksomheten har videre økt muligheten for å ta i bruk
videokonferanser med eksterne, så vel som interne samarbeidspartnere, og på den måten
kunnet redusere behovet for reiser.
Vi har utviklet kystfiske‐appen, som er en mobil plattform for digital innmelding for
kystflåten.
Det arbeides med å gjøre våre data mer tilgjengelige for interne og eksterne brukere.
Arbeidet har en langsiktig karakter.
Det har i 2014 pågått arbeid med nytt kvoteavregningssystem, for å øke datakvaliteten
knyttet til fartøy‐, fangst‐ og restkvoter.
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Annen rapportering
Fjerning av tidstyver
Fiskeridirektoratet har identifisert eksterne tidstyver som er rapportert til DIFI. De interne
tidstyvene vil vi jobbe videre med i 2015 og det er satt i gang prosjekter med sikte på å kunne
dra nytte av de mulighetene som finnes i en digital plattform; Altinn og digital sikker post til
næringsliv og innbyggerne.

Likestilling og mangfold
I handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor er det satt som mål at Fiskeridirektoratet
skal ha 40 prosent kvinnelige ledere innen 2015. Ved utgangen av 2014 hadde
Fiskeridirektoratet 29 prosent kvinnelige ledere.
I 2014 tok Fiskeridirektoratet inn to nye lærlinger, en innen kontorfag og en innen IKT, og vi
ble godkjent som lærebedrift for disse fra 2014.
Det ble ikke ansatt noen personer med innvandrerbakgrunn i Fiskeridirektoratet i 2014. I de
stillingene der personer med innvandrerbakgrunn søkte og oppfylte kravene i
stillingsutlysningen, ble de innkalt til intervju. Det blir i samtlige av våre utlysninger tatt
med at personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
I våre utlysningstekster for stillinger der vi kan tilrettelegge arbeidsplassen, oppfordres
personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. I 2014 er det ingen personer som har oppgitt
å ha nedsatt funksjonsevne i sin søknad.

Kjønn og lønn fordelt på stillingskategori
Ved utlysning av lederstillinger og stillinger der kvinner er underrepresenterte, blir kvinner
særlig oppfordret til å søke. Ettersom vi rekrutterer ledere fra et fagmiljø der kvinner er
sterkt underrepresentert, er det ikke uvanlig at en mann vinner konkurransen. Vi ser og er
bevisst på at rekrutteringen av kvinner til fagmiljøet er svært god og at dette på sikt vil øke
kvinneandelen i lederstillinger.
Vi hadde totalt per 31.12.2014 60 personer med stillingsprosent lavere enn 100. Av disse er 68
prosent kvinner og 32 prosent menn.
Vi ser at det er ulike behov som gjør at ansatte ønsker å jobbe deltid. Menn i denne gruppen
har deltid på grunn av sykdom/delvis uførepensjon og uttak av AFP. Kvinner i denne
gruppen velger stort sett deltid på grunn av omsorg for små barn, men også på grunn av
uttak av delvis AFP.

35

Årsrapport 2014: Fiskeridirektoratet

IA‐avtalen og sykefravær
Fiskeridirektoratets gjennomsnittlige legemeldte sykefravær for 2014 var 4,8 prosent. Vi
fokuserer særlig på oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, både gjennom målrettet
opplæring av ledere og ansvarliggjøring av arbeidstakerne.
Tabell 7: Sykefravær

Sykefravær

2013

2014

Fiskeridirektoratets eget system, inkludert
egenmelding

7,7 %

6,2 %

Legemeldt (Altinn)

6,0 %

4,8 %

Kvinner (Altinn)

6,9 %

6,2 %

Menn (Altinn)

5,3 %

3,6 %

Livsfase
Aldersfordelingen per 31.12.2014 var som følger:
Tabell 8: Livsfase

Aldersgruppe

Antall ansatte i
gruppe

Prosentvis fordeling

Under 30

18

3%

30‐39

75

16%

40‐49

150

33%

50‐59

135

29%

0ver 60

89

19%

Totalt

467

100%

I 2014 sluttet 11 personer for å gå over på pensjon. Av disse gikk én over på uførepensjon,
mens de andre 10 gikk av med alderspensjon/AFP.
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Kommunikasjonsarbeid
Kommunikasjonsarbeidet skal gi offentligheten riktig og balansert kunnskap om
forvaltningen av fiskeri og havbruk og problemstillinger knyttet til marint areal. Det er også
viktig at næringsutøverne får rett informasjon til rett tid.
Utover kontinuerlige oppgaver som nettutvikling og intern og ekstern kommunikasjon, har
vi i 2014 arbeidet med språk under vignetten «klart språk i staten». I løpet av 2013‐2014 er
det gjennomført kurs i klart språk i seks av sju regioner og ved de fleste avdelingene ved
hovedkontoret. I tillegg er det holdt spissede kurs, som for eksempel klart språk i lovtekster
og nynorsk.
Det er gjennomført to brukerundersøkelser; intern og ekstern. Undersøkelsene er
gjennomført som ledd i arbeidet med veien videre for Fiskeridirektoratet (strategiske
satsinger, omorganisering og så videre).
Fiskeridirektoratets fagdag ble arrangert i Oslo 24.09.2014 og om lag 100 personer fra ulike
miljø deltok. Fagdagen er et ledd i å delta aktivt i samfunnsdebatten og å gjøre sentrale tema
fra sjømatsektoren kjent for miljøer utover fiskeri‐ og havbruksnæringen.
Kommunikasjonsstaben har deltatt på de ukentlige telefonmøtene med NFD og andre
underliggende etater, i redaksjonsgruppene til miljøstatus.no og portalen Barentswatch og
studentkonferanser som Håp i havet i Tromsø og Karrieredagen i Bergen.
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Del IV: Styring og kontroll i virksomheten
Fiskeridirektoratet benytter mål‐ og resultatstyring som sitt grunnleggende styringsprinsipp.
Fiskeridirektoratet har i 2014 fulgt opp merknader fra Riksrevisjonens dokument no. 1 om
vesentlige bemerkninger knyttet til informasjonssikkerhet. En intern arbeidsgruppe la
31.12.2014 fram sine anbefalinger om tiltak; herunder etablering av digitalt avvikssystem,
som skal implementeres innen utgangen av 2015. Tiltakene skal være basert på ISO27001‐
standarden.
Vesentlige funn ved gjennomgangen er at Fiskeridirektoratet har brukbar
informasjonssikkerhet sammenlignet med nivået av sensitiv informasjon, men at
eksisterende rutinebeskrivelser er noe teoretiske og abstrakte for den enkelte ansatte og at
det er svak dokumentasjon på avvikshåndtering.
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Del V: Vurdering av framtidsutsikter
Fiskeridirektoratet har en sentral rolle som rådgivende og iverksettende forvaltningsorgan
innen marin sektor. Sjømatnæringene er viktige for Norge, både i kraft av at de produserer
sunn mat, genererer store eksportinntekter og gir grunnlag for lønnsomme bedrifter og
arbeidsplasser langs hele kysten.
Det synes å være bred enighet om at det er et potensiale for økt produksjon og høsting basert
på de levende ressursene i havet. For å utløse dette potensialet er det behov for dyktige
næringsaktører, satsing på forskning og utvikling (FoU) i både privat og offentlig regi og en
kompetent og innovativ forvaltning. Godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt vil
også bli viktig.
Fiskeridirektoratet har vedtatt en virksomhetsstrategi for 2015‐2020. Gjennom dette arbeidet
har vi identifisert fem strategiske satsingsområder som vi mener vil være viktige for å gjøre
direktoratet i stand til å løse samfunnsoppdraget og nå våre mål. De fem satsingene er:
1. Åpen og tydelig forvalting
2. Enkel og forutsigbar forvaltning
3. Sterkt kompetansemiljø
4. Sterk kvalitetskultur
5. Brukerrettet forvaltning
Vi ser et potensial for å forbedre kvaliteten på vårt arbeid og samhandlingen med
næringsaktørene gjennom ulike digitaliseringsprosjekt. Mindre utviklingsprosjekt vil vi
prioritere innenfor eksisterende budsjett, mens mer omfattende arbeid vil være avhengig av
nye bevilgninger.
Vi legger stor vekt på at vårt arbeid skal være kunnskapsbasert. Det være seg alt fra ekstern
forskningsbasert rådgivning og overvåkning, via innrapporterte og egengenererte data og
registre, til direktoratets strukturelle og individuelle kompetanse inklusiv vår evne til å
anvende og formidle kunnskap. Det er krevende å utvikle et tilstrekkelig og trygt
kunnskapsgrunnlag, ettersom vi arbeider med naturbaserte ressurser, samtidig som
næringene er svært dynamiske. Ved systematisk arbeid, bruk av IKT og utstrakt samarbeid
med forskningsmiljø, andre offentlige etater og næringsaktører har vi tro på at forvaltningen
i årene framover vil være en aktiv medspiller for utviklingen av de marine næringene.
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DEL VI - ÅRSREGNSKAP
6.1 ÅRSREGNSKAPET - LEDELSESKOMMENTAR
Virksomhetens formål
Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeriog akvakulturforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Nærings- og fiskeridepartementets
overordnede mål og vårt samfunnsoppdrag er formulert som følger; «Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og
verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint
miljø.»
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra
Finansdepartementet og krav fra eget departement.
Årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter,
inntekter, eiendeler og gjeld.
Fiskeridirektoratet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt at Fiskeridirektoratet skal føre og
rapportere sitt virksomhetsregnskapet iht. de anbefalte statlige regnkapsstandardene.
Årsregnskapet vurderes å gi et korrekt uttrykk for årets ressursbruk og virksomhetens eiendeler og gjeld.
Vesentlige forhold ved årsregnskapet
Driftsresultatet for 2014 viser et underskudd på om lag 7,4 millioner kroner. Dette indikerer en ressursbruk i
2014 som ligger litt over det som det på sikt vil være budsjettmessig dekning for. Virksomhetens
kontantutbetalinger er mer i tråd med årets bevilgning med nedgang i overført beløp på om lag 2 millioner
kroner. Vesentlige kostnader som inngår i driftsresultatet men som ikke fremkommer i bevilgningsregnskapet er
økning i reise- og fleksitid med om lag 3 millioner kroner, noe større avskrivinger enn nyinvesteringer og
avsetning for fremtidig tap på fordringer.
Driftsinntektene økte fra 2013 med 8,2%. Hovedårsak til økningen er omlegging av finansiering av deler av
virksomheten som tidligere var finansiert med forskningskvoter. Omleggingen medførte en økning i både
inntekter og kostnader med om lag 36 millioner kroner fra 2013.
Totale personalkostnader økte med 5,3%. Dette skyldes generell lønnsutvikling, økning i reise- og fleksitidssaldo
og noe økning i pensjonskostnader. Bemanningen i første halvår lå noe høyere enn forutsatt men ble redusert til
planlagt nivå mot slutten av året.
Andre driftskostnader økte med 29,1 %. Da overnevnte omlegging i finansiering i hovedsak relater seg til leie av
fartøyer er dette forklaringen på at omleggingen viser igjen som en økning i andre driftskostnader.
Av nøkkeltallsoversikt fremgår at lønnskostnader som andel av totale driftskostnader i 2014 gikk en god del ned
sammenlignet med 2013 og at andelen andre driftskostnader tilsvarende økte. Også dette kan tilskrives
overnevnte omlegging. Det er ellers ingen andre vesentlige endringer i driften eller nøkkeltall i 2014 i forhold til
tidligere år.
Revisjonsordning
Fiskeridirektoratets regnskap revideres av Riksrevisjonen. Revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2.
kvartal 2015.
Fiskeridirektoratet, 24. februar 2015

Liv Holmefjord
Fiskeridirektør
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6.2 ÅRSREGNSKAPET – PRINSIPPER FOR OPPSTILLING AV
BEVILGNINGSRAPPORTERING OG ARTSKONTORAPPORTERING
Årsregnskap for Fiskeridirektoratet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser
om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september
2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i
Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement. Det er utarbeidet
en egen prinsippnote for virksomhetsregnskapet som føres i tråd med de anbefalte statlige regnskapsstandardene
(SRS).
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del
som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av
artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard
kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende
med statskassen.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i
bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a) Regnskapet følger kalenderåret
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert
etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan
virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i
begge oppstillingene.
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i
bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet
gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.
Bevilgningsrapporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Fiskeridirektoratet har rapportert til statsregnskapet. Det
stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Fiskeridirektoratet har fullmakt til å disponere.
Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Fiskeridirektoratet står oppført med i statens
kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for
hver kombinasjon av kapittel/post.
Artskontorapporteringen
Artskontorapporteringen viser regnskapstall etter standard kontoplan for statlige virksomheter. DFØ har en
trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og
vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen.
Det følger av de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet at tildelingene ikke skal inntektsføres eller vises
som en inntekt i oppstillingen av artskontorapporteringen. I virksomhetsregnskapet vises tildelingen som en
inntekt. Se egen prinsippnote for virksomhetsregnskapet.
DFØ utarbeider ikke noter til denne oppstillingen fordi det er utarbeidet et virksomhetsregnskap etter SRS med
tilhørende noter.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 - Bruttobudsjetterte virksomheter
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

900
917
917
919
919
919
919
919
919
920
920
928
928
928
928
928
928
928
Sum utgiftsført

Nærings- og Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Diverse fiskeriformål
Diverse fiskeriformål
Diverse fiskeriformål
Diverse fiskeriformål
Diverse fiskeriformål
Diverse fiskeriformål
Norges Forskningsråd
Norges Forskningsråd
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling
Marin forskning og utvikling

Inntektskapittel

Kapittelnavn

3917
3917
3917
3917
3917
3917
3917
3917
3917
3928
5309
5574
5574
5574
5605
5650
5700

Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Marin forskning og utvikling
Tilfeldige inntekter
Sektoravgifter under NFD
Sektoravgifter under NFD
Sektoravgifter under NFD
Renter statskassens beholdninger
Renter lån NFD
Folketrygdens inntekter

Sum inntektsført

Post
70
.01
21
60
71
72
74
75
79
51
52
21
22
50
70
71
72
74

Post
.01
.05
.06
13
15
16
17
18
22
90
29
72
73
74
83
82
72

Posttekst
Tilskudd internasjonale organisasj
Fiskeridirektoratet, driftsutgifter
Fiskeridirektoratet, spesielle drifts
Overføring til kommunene
Sosiale tiltak
Tilskudd til sikkerhetstiltak for fisk
Erstatninger
Tilskudd til næringstiltak i fiskerie
Informasjon ressursforvaltning
Tilskudd Norges Forskningsråd
Basisbevilgning primærnæringsins
Marin FOU. spesielle driftsutgifter
Marin FOU. spesielle driftsutgifter
Marin FOU, tilskudd Veterinerinst
Marin FOU, tilskudd sjømat/rekrut
Marin FOU, tilskudd til utviklingst
Marin FOU, tilskudd til NOFIMA
Marin FOU, tilskudd til marin biot

Note

A
A

Posttekst
Refusjoner og diverse inntekter
Saksbehandlingsgebyr
Forvaltningssanksjoner
Inntekt vederlag oppdrettskonsesjoner
Refusjon arbeidsmarkedstiltak
Refusjon lønn
Refusjon lærlingetilskudd
Refusjon av sykepanger
Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning
Tilbakebetaling lån fra Nofima
Ymse
Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur
Årsavgift merkeregisteret
Fiskeriforskningsavgift
Renter statskassens beholdninger
Renter NOFIMA
Arbeidsgiveravgift

Samlet tildeling

391 401 000

10 195 549,31
381 424 876,20
10 829 347,26
149 842 001,00
2 070 000,00
2 246 123,00
2 065 332,04
44 943 911,69
837 734,05
238 450 000,00
126 890 000,00
30 924 435,97
5 569 819,00
47 130 000,00
5 569 103,00
5 280 760,71
85 590 000,00
25 280 000,00
1 175 138 992

Samlet tildeling

Regnskap 2014

383 612 000
7 789 000

109 000
17 274 000
932 000
904 155 000
0
0
0
0
7 790 000
4 284 000
0
30 655 000
9 550 000
151 000 000
0
904 000
0
1 126 653 000

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer
60090001
Norges Bank KK /innbetalinger
60090002
Norges Bank KK/utbetalinger
710700
Endring i mellomværende med statskassen
Sum rapportert

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto
Tekst
[Aksjer]
71070060
Mellomværende med statskassen

Regnskap 2014

989 420,72
13 433 250,00
1 392 171,00
904 155 000,00
205 178,00
3 362 120,00
169 927,75
6 643 965,30
10 830 347,26
4 284 200,00
608 275,46
26 742 000,00
8 124 600,32
139 215 554,05
14 932,18
861 124,00
28 472 588,12

Merutgift (-) og
mindreutgift
2 187 124
-3 040 347

Merinntekt og
mindreinntekt (-)
880 421
-3 840 750
460 171
0
205 178
3 362 120
169 928
6 643 965
3 040 347
200
608 275
-3 913 000
-1 425 400
-11 784 446
14 932
-42 876
28 472 588

1 149 504 654
25 634 338
1 128 957 175
-1 155 288 161
-696 648
-1 393 297

2014

2013

9 860 439

10 557 087,10

Endring
0
-696 648

Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Regnskapsår 2014
Note A Forklaring av samlet tildeling - Bruttobudsjetterte
virksomheter
Kapittel og
post

91701
91721

Overført fra i fjor Årets tildelinger

15 682 000
9 000
15 691 000

367 930 000
7 780 000
375 710 000

Samlet tildeling

383 612 000
7 789 000
391 401 000

Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Regnskapsår 2014
Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart
Kapittel
Merutgift(-)/
Stikkord
og post
mindre utgift

Utgiftsført av andre
Merutgift(-)/
i hht avgitte
mindreutgift etter
avgitte belastningsbelastningsfullmakter
fullmakter

Standard
Omdisponering fra
Sum grunnlag
refusjoner på
Merinntekter iht post 01 til 45 eller til
Innsparinger
for overføring
inntektspostene merinntektsfullmakt post 01/21 fra neste
års bevilgning
15-18

917.01
2 187 124
2 187 124
10 381 191
917.21
-3 040 347
-3 040 347
*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29.

880 421
3 040 347

13 448 736
0

Maks.
overførbart
beløp *
18 396 500
389 000

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter
Mottatte belastningsfullmakter
I tillegg til tildelt driftsbevilgning på kapittel 917 har Fiskeridirektoratet etter fullmakt belastet følgende kapittler/poster:
Kap 900 Nærings- og Fiskeridepartementet, post 70 Tilskudd internasjonale organisasjoner
Kap 919 Diverse fiskeriformål post 60 Overføring til kommunene
Kap 919 Diverse fiskeriformål, post 71 Sosiale tiltak
Kap 919 Diverse fiskeriformål , post 72 Tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere
Kap 919 Diverse fiskeriformål, Post 74 Erstatninger
Kap 919 Diverse fiskeriformål, post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene
Kap 919 Diverse fiskeriformål, post 79 Informasjon ressursforvaltning
Kap 920 Norges Forskningsråd, post 51 Tilskudd Norges Forskningsråd
Kap 920 Norges Forskningsråd, post 52 Basisbevilgning primærnæringsinstitutter
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 21 Marin FOU. spesielle driftsutgifter
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 22 Marin FOU. spesielle driftsutgifter
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 50 Marin FOU, tilskudd Veterinerinstituttet
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 70 Marin FOU, tilskudd sjømat/rekrutteringstiltak
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 71 Marin FOU, tilskudd til utviklingstiltak
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 72 Marin FOU, tilskudd til NOFIMA
Kap 928 Marin forskning og utvikling, post 74 Marin FOU, tilskudd til marin bioteknologi
Regnskapsført beløp på de ulike postene fremkommer av bevilgningsrapporteringen og for mer detaljert omtale av formål og forbruk for de ulike postene vises det til forklaringene til
statsregnskapet 2014 fra Fiskeridirektoratet.
Stikkordet «kan overføres»
Ikke aktuelt
Stikkordet «kan benyttes under»
Ikke aktuelt
Stikkordet «overslagsbevilgning»
Ikke aktuelt
Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)
Ikke aktuelt
Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter
Fulmakten er benyttet for mottatte standard refusjoner med til sammen10.381.191 kroner.
Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter
1) Merinntekter over kap. 3917. post 01 Refusjoner og diverse inntekter, til sammen 880.421 kroner er nyttet under kap. 917 post 01 Fiskerididirektoratet driftsutgifter.
2) Kap. 917 post 21 er overskredet mot tilsvarende merinntekter på kap 3917 post 22 med til sammen 3 040 347 kroner.
Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilginger under samme budsjettkapittel
Ikke aktuelt
Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår
Ikke aktuelt
Innsparing i regnskapsåret som følge av bruk av fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår
Ikke aktuelt
Romertallsvedtak
Ikke aktuelt
Mulig overførbart beløp
Mulig overførbart beløp på kap. 917 post 01 vil bli søkt overført med til sammen 13.448.736 kroner.

Mulig overførbart
beløp beregnet av
virksomheten
13 448 736
0

Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2014
2014

2013

10 830 347
14 932
10 845 279

5 090 849
78 419
5 169 268

269 855 550
-10 381 191
4 377 294
0
148 451 992

264 009 834
-12 778 537
7 833 264
0
127 660 592

412 303 644

386 725 153

401 458 365

381 555 885

1 099 197 320
1 099 197 320

69 991 124,46
69 991 124

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

752 454 157
752 454 157

590 095 079
590 095 079

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)
Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

28 472 588
608 275
29 080 864

27 831 582
576 253
28 407 835

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

25 634 338

873 252 004

2014
1 370 103
34 916
-11 760 975
811 367
-315 849
-9 860 439

2013
2 140 144
35 916
-12 272 001
-93 267
-367 879
-10 557 087

Note
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Andre innbetalinger
Innbetaling av finansinntekter
Sum innbetalinger
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Utbetalt til investeringer
Utbetalt til kjøp av aksjer
Andre utbetalinger til drift
Utbetaling av finansutgifter
Sum utbetalinger
Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
Fordringer
Kasse
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen gjeld
Sum mellomværende med statskassen
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6.3 ÅRSREGNSKAPET - RINSIPPER FOR OPPSTILLING AV
VIRKSOMHETSREGNSKAP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS).
Åpningsbalanse
Fiskeridirektoratet utarbeidet åpningsbalanse pr. 01.01.2005, og pr. utgangen av 2014 er samtlige eiendeler
ferdig avskrevet. (Fiskeridirektoratet har ingen finansielle eiendeler).
Transaksjonsbaserte inntekter
Inntekter resultatføres når de er opptjent. Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter
Bevilgninger inntektsføres i den periode da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført, det vil
si i den perioden kostnadene påløper. Ved avleggelse av årsregnskapet er årets endelige bevilgning til drift
inntektsført. Endelig bevilgning til drift tilsvarer årets bevilgninger og eventuelle belastningsfullmakter på post
01–29. Ubenyttet bevilgning som ikke kan overføres til neste regnskapsår, er ikke inntektsført.
Fiskeridirektoratet har ikke lenger egen investeringsbevilgning.
Kostnader
Kostnader som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
Kostnader som finansieres ved bevilgning, regnskapsføres i den periode aktivitetene som bevilgningen er
forutsatt å finansiere, er utført.
Pensjoner
SRS 25 legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort
beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen som tilsvarer NRS 6. Premie til
SPK dekkes over sentralt kapittel i statsbudsjettet, og ved beregning av virksomhetens pensjonspremie legges det
til grunn en prosentsats beregnet av SPK. Denne baserer seg på beste estimat for virksomheten. Se også note 2
for en mer detaljert beskrivelse av sats og beregning.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktige forpliktelser. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og nedskrives til virkelig verdi ved eventuell bruksendring.
Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er balanseført (program-lisenser og lignende).
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid.
Finansiering av periodiserte poster
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
For en bruttobudsjettert virksomhet som Fiskeridirektoratet, har nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak
av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, motpost i Avregning med statskassen. Avregningen gir således
et uttrykk for statens eierkapital når det gjelder kortsiktige poster.
Anleggsmidler
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslinjen ikke inntektsført
bevilgning knyttet til anleggsmidler. Dette representerer finansieringen av disse anleggsmidlene. Ved tilgang av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler balanseføres anskaffelseskostnaden. Samtidig går
anskaffelseskostnaden til reduksjon av resultatposten inntekt fra bevilgninger og til økning av balanseposten ikke
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.
Avskrivning av anleggsmidler kostnadsføres. I takt med gjennomført avskrivning inntektsføres et tilsvarende
beløp under inntekt fra bevilgning. Dette gjennomføres ved at finansieringsposten ikke inntektsført bevilgning
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knyttet til anleggsmidler oppløses i takt med at anleggsmidlet forbrukes i virksomheten. Konsekvensen av dette
er at avskrivningene har en resultatnøytral effekt.
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som
forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av
ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet, inntektsføres.
Investeringer i aksjer og andeler
Fiskeridirektoratet har ingen investeringer i aksjer og andeler.
Varebeholdninger
Fiskeridirektoratet har ingen produksjon av varer, og dermed ingen varebeholdninger.
Fordringer
Frem til 31.12.14 hadde Fiskeridirektoratet ikke gjort avsetninger for tap på fordringer, ut fra en helhets og
vesentlighetsvurdering. De tap som har vært konstatert og bokført har i hovedsak vært knyttet til gebyrinnkreving og er derfor blitt debitert på gebyrinntekts-konti i kontogruppe 84 der inntektene er ført.
Fra og med 2014 har vi gjort en mer konkret vurdering av utestående fordringer. En gjennomgang av utestående
ved årsskiftet resulterte i at til sammen 520 000,- kr. vurderes som utsatt og avsettes/kostnadsføres som «tap på
fordringer» (konto 1580/7840). Videre frem vil tilsvarende gjennomgang og vurdering bli gjort ved del- og
helårsrapporteringene samtidig som avsetning pr. forrige avslutning reverseres.
Valuta
Fiskeridirektoratet har ingen pengeposter i utenlandsk valuta ved regnskapsårets slutt.
Selvassurandørprinsipp
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som
søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle
innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.
Som bruttobudsjettert virksomhet, tilføres Fiskeridirektoratet ikke likvider gjennom året. Virksomheten har en
trekkrettighet på sin konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen mellom inntektsført bevilgning og
netto trekk på konsernkontoen inngår i Avregning med statskassen. Ved årets slutt gjelder særskilte regler for
oppgjør/overføring av mellomværende. Ved overføring til nytt regnskapsår nullstilles saldoen på den enkelte
oppgjørskonto i Norges Bank.
Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Resultatregnskap
Note
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

1
1
1
1
1
1

31.12.2013

461 117 591

426 297 888

461 117 591

426 297 888

2

307 107 028

291 611 799

3
4,5
4,5

156 781 219
4 622 369

121 531 161
5 924 007

468 510 616

419 066 968

-7 393 025

7 230 920

14 932
64 578
-49 646

79 413
27 452
51 961

0

0

-7 442 670

7 282 881

7 442 670

-7 282 881

7 442 670

-7 282 881

0
0

0
0

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

6
6

Inntekter fra eierandeler i selskaper mv.
Utbytte fra selskaper mv.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv.

6

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger

31.12.2014

7

Periodens resultat (til virksomhetskapital)
Disponeringer

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

8
8

1 099 527 639
1 099 527 639
0

69 857 621
69 857 621
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd til andre
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

9
9

746 677 228
746 677 228
0

590 302 189
590 302 189
0
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Balanse
Note

31.12.2014

31.12.2013

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

4

1 583 904
1 583 904

2 188 759
2 188 759

5
5

1 189 769
14 592 439

1 356 800
15 501 095

15 782 208

16 857 895

0

0

17 366 112

19 046 655

0

0

1 181 795
11 563 010

2 969 542
14 038 125

12 744 805

17 007 667

34 916
34 916

35 916
35 916

Sum omløpsmidler

12 779 721

17 043 583

Sum eiendeler

30 145 833

36 090 237

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler
III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører
II Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer
III Kasse og bank
Bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

10
11

12
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Balanse
Note

31.12.2014

31.12.2013

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
C. Virksomhetskapital
I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

0

0

II Opptjent virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

0

0

Sum virksomhetskapital

0

0

17 366 108

19 046 651

17 366 108

19 046 651

0

0

-78 300
11 760 966
2 153 738
26 549 348

2 561 038
12 272 045
2 553 740
25 768 168

13

9 791 703
50 177 455

7 252 289
50 407 280

7

-37 397 730

-33 363 694

-37 397 730

-33 363 694

Sum gjeld

30 145 833

36 090 237

Sum virksomhetskapital og gjeld

30 145 833

36 090 237

D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

4, 5

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
IV Avregning med statskassen
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte)
Sum avregning med statskassen
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Virksomhet: Fiskeridirektoratet

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen for bruttobudsjetterte virksomheter
31.12.2014

31.12.2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning1
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre
innbetalinger av utbytte
innbetalinger av renter
innbetaling av refusjoner
andre innbetalinger
Sum innbetalinger
Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
utbetalinger av renter
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (se avstemming)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

1 121 535 163

91 547 959

876 056
10 381 191
-3 835 236
1 128 957 175

1 083 064
12 778 537
-11 377 266
94 032 294

-269 358 293
-154 519 068

-263 130 615
-128 539 811

-746 884 338
19 850 831
-1 150 910 867

-590 095 079
22 409 049
-959 356 455

-21 953 693

-865 324 161

-4 377 294

-7 833 264

-4 377 294

-7 833 264

0

0

-26 330 986

-873 157 426

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital
tilbakebetalinger av virksomhetskapital
utbetalinger av utbytte til statskassen
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Avstemming
periodens resultat (til virksomhetskapital)
netto avregninger
bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
nedskrivning av anleggsmidler
avregning tilskudd
avregning gebyr
inntekt fra bevilgning 2
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
resultatandel i datterselskap
resultatandel tilknyttet selskap
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
endring i varelager
endring i kundefordringer
endring i leverandørgjeld
endring i ikke inntektsført bevilgning 1
effekt av valutakursendringer
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)
pensjonskostnader (kalkulatoriske)
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*
1
2

Benyttes normalt av nettobudsjetterte virksomheter
Benyttes normalt av bruttobudsjetterte virksomheter

31.12.2014

31.12.2013

-7 442 670
0
4 622 369

0
7 282 881
80 100
5 924 007

-746 677 228
1 099 527 639

-590 302 189
69 857 621

-404 812 143
29 039 379
-2 941 826

-382 394 388
28 370 875
-9 255 600

-1 680 543
1 787 747
-2 639 338

3 251 493
0
234 889
1 836 473

-43 795 849
43 795 849
4 377 294

-41 979 531
41 979 531
7 833 264

4 885 628
-21 953 692

-8 043 588
-865 324 161

Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Note 1 Driftsinntekter
31.12.2014

31.12.2013

404 810 852
0
0
10 830 347

377 514 000
1 700 000
3 265 000
5 090 849

-2 941 826

-9 255 600
0
6 004 107
0
41 979 531
0
0

Inntekt fra bevilgninger
Årets bevilgning fra Fagdepartement, post 01
Årets bevilgning fra Fagdepartement, post 45
Overført fra fjoråret, post 45
Inntekt "ordningen", post 21
Årets bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av årets bevilgning / driftstilskudd
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som får arbeidsgivers andel av pensjon dekket via sentral bevilgning til SPK)
- utbetaling av tilskudd til andre
Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)

4 622 369
0
43 795 849
0
0

461 117 591
Sum inntekt fra bevilgninger
*Vesentlige tildelinger skal spesifiseres per post på egne linjer.
** Benyttes av virksomheter som får arbeidsgivers andel av pensjon dekket via sentral bevilgning til SPK.

426 297 888

Inntekt fra gebyrer
Gebyrer 1
Gebyrer 2
Gebyrer 3…

0
0
0

0
0
0

Sum inntekt fra gebyrer

0

0

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater
Tilskudd/overføring 1
Tilskudd/overføring 2
Tilskudd/overføring 3…

0
0
0

0
0
0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater

0

0

Inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre
Tilskudd/overføring 1
Tilskudd/overføring 2
Tilskudd/overføring 3…

0
0
0

0
0
0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre

0

0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer

0

0

Salgs- og leieinntekter
Salgs- og leieinntekter 1
Salgs- og leieinntekter 2
Salgs- og leieinntekter 3…

0
0
0

0
0
0

Sum salgs- og leieinntekter

0

0

Gevinst ved avgang av anleggsmidler*
Salg av eiendom
Salg av maskiner, utstyr mv.
Salg av andre driftsmidler

0
0
0

0
0
0

0
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
*Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres, og det skal angis eventuell øremerking av midlene.
Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. note 4 og 5.

0

Andre driftsinntekter
Andre inntekter 1
Andre inntekter 2
Andre inntekter 3…

0
0
0

0
0
0

Sum andre driftsinntekter

0

0

461 117 591

426 297 888

Sum driftsinntekter

Beregning av årets netto tilgang for bruttobudsjetterte virksomheter med inntektsbevilgninger
Kapittel og post
917.01/3917.01
917.21/3917.22
928.21
928.22

Utgiftsbevilgning Inntektsbevilgning
(-)
377 242 000
-109 000
7 789 000
-7 790 000
49 000 000
9 800 000

Netto tilgang
377 133 000
-1 000
49 000 000
9 800 000
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

Lønninger 3)
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (1)
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser

Sum lønn og sosiale kostnader
Antall årsverk:

31.12.2014

31.12.2013

221 021 604
26 984 214
32 590 855
35 286 199
-10 381 191
1 605 347
307 107 028

210 184 243
26 368 332
31 598 557
34 081 560
-12 778 537
2 157 644
291 611 799

441

454

(1) Nærmere om pensjonskostnader

Virksomheter som ikke betaler pensjonspremie selv:
Fiskeridirektoratet betaler ikke selv pensjonspremie til SPK, og kostnad til premie er heller
ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes ihht sentral ordning i staten.
Pensjonen (arb.givers tilskudd SPK) beregnes automatisk i Agresso lønn og kostnadsføres fortløpende, ut fra innlagt sats:
Basert på SPK's beregning ifm. 2013-regnskapet, ble satsen (ekskl. 2%-medlemsandel) fom. jan14 i lønnssystemet satt til
15,85% (14,49% i 2013), hvoretter det totalt ble kostnadsført 39,8 mill.kr. i regnskapet i 2014.
Her ble som tidligere ny, revidet SPK-sats innhentet i nov.14, som viste en "beregnet premie" for 2014 på 39,9 mill.kr.
Ut fra dette ubetydelige avviket har vi ikke bokført noen endring i pensjonskostnad pr. 31.12.13.
Det vises for øvrig til note 1 vedrørende resultatføring av kalkulatoriske inntekter til pensjoner.
(2) Dette er antall årsverk pr. utgangen av rapporteringsperioden (31.12.). Her vil imidlertid tallet for gjennomsnittlig antall
årsverk pr. utgangen av hver måned gjennom året kunne gi bedre informasjon om utviklingen i lønnskostnader, særlig hvis
det i løpet av året har vært en større endring i antall ansatte. Gjennomsnitt av antall årsverk pr. hver måneds
utløp viser følgende tall:
446
445
(3) Saldo av opparbeidet fleksi- og reisetid avsettes for i forbindelse med periodeavslutningene.
Størrelsen av denne avsetningen var pr. 31.12.14 på 9,7 mill.kr., mot tilsvarende 6,7 mill.kr. pr. 31.12.13,
dvs. en kostnadsøkning i 2014-regnskapet på 3.0 mill.kr.
Her bemerkes at det i desember 2013 var kostnadsført utbetalt reisetid tilsvarende ca 4 mill.kr.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat

Note 3 Andre driftskostnader
31.12.2014

31.12.2013

29 886 392
28 875 283
1 057 831
1 427 449
8 239 304
9 952 072
8 874 676
3 184 329
2 636 859
4 424 843
41 820 719
11 554 186
12 080 598
12 188 909
18 485 783
16 670 049
5 893 832
5 601 124
23 314 601
22 950 551
4 490 624
4 702 364
Sum andre driftskostnader
156 781 219
121 531 161
*Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige beløp som bør fremgå av regnskapet.
Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Kontorkostnader, trykksaker, samlinger, m.m.
Telefon, porto og lignende
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader (*)
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 4 Immaterielle eiendeler
FoU

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilgang i 2014
Avgang anskaffelseskost i 2014 (1)
Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i 2014
Anskaffelseskost 31.12.2014
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2014
Nedskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger 01.01.2014
Ordinære avskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014 (1)
Balanseført verdi 31.12.2014

Avskrivningssatser (levetider)

Rettigheter mv.

Virksomhetsspesifikt

Immaterielle
eiendeler under
utførelse

12 169 640
148 519
0
0
12 318 159
0
0
9 980 880
753 374
0
1 583 905

5 år / lineært

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum

12 169 640
148 519
0
0
12 318 159
0
0
9 980 880
753 374
0
1 583 905

Ingen
avskrivning

(1) Sett inn minustegn hvis disse linjene benyttes.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 5 Varige driftsmidler
Tomter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilgang i 2014
Avgang anskaffelseskost i 2014 (1)
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i 2014
Anskaffelseskost 31.12.2014
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2014
Nedskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger 01.01.2014
Ordinære avskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014 (1)
Balanseført verdi 31.12.2014

Avskrivningssatser (levetider)
Avhendelse av varige driftsmidler i 2014:
Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler
= Regnskapsmessig gevinst/tap

Bygninger

Infrastruktureiendeler

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10-60 år
dekomponert
lineært

Ingen
avskrivning

0

Maskiner,
Driftsløsøre,
transportmidler inventar, verktøy
o.l.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Virksomhetsspesifikt

0

3 618 127
0
0
0
3 618 127
0
0
2 261 327
167 031
0
1 189 769

10 år lineært

0

82 350 995
2 793 307
0
0
85 144 302
0
0
66 849 903
3 701 964
0
14 592 435

4-10 år lineært

0

Anlegg under
utførelse

0

Beredskapsanskaffelser

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ingen
avskrivning

Sum

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85 969 122
2 793 307
0
0
88 762 429
0
0
69 111 230
3 868 995
0
15 782 204

0

0

Virksomhetsspesifikt

0

(1) Sett inn minustegn hvis disse linjene benyttes.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
31.12.2014

31.12.2013

14 932
0
0
14 932

78 419
993
0
79 413

13 840
0
50 738
0
64 578

5 405
22 046
0
27 452

0
0
0
0

0
0
0
0

Finansinntekter
Renteinntekter
Agiogevinst
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer
Agiotap
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Utbytte fra selskaper mv.
Mottatt utbytte fra selskap 1
Mottatt utbytte fra selskap 2
Mottatt utbytte fra selskap 3…
Sum mottatt utbytte

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital

Balanseført verdi immaterielle eiendeler
Balanseført verdi varige driftsmidler
Sum

31.12.2014
1 583 904
15 782 208
17 366 112

Gjennomsnitt
31.12.2013 i perioden
2 188 759
1 886 332
16 857 895
16 320 052
18 206 383
19 046 655

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut)
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014:
Fastsatt rente for år 2014:
Beregnet rentekostnad på investert kapital:*
*Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede
rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

12
18 206 383
1,79 %
325 894

57

Virksomhet: Fiskeridirektoratet

Note 7A Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)
A) Avregning med statskassen
31.12.2014

31.12.2013

Endring

0
0

0
0

0
0

0
1 701 795
11 043 010
0
34 916
12 779 721

0
2 969 542
14 038 125
0
35 916
17 043 583

0
-1 267 747
-2 995 115
0
-1 000
-4 263 862

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum
Omløpsmidler
Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kasse og bank
Sum
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum

0
0

0
0

0
0

78 300
-11 760 966
-2 153 738
-26 549 348
0
-9 791 703
-50 177 455

-2 561 038
-12 272 045
-2 553 740
-25 768 168
0
-7 252 289
-50 407 280

2 639 338
511 079
400 002
-781 180
0
-2 539 414
229 825

Avregning med statskassen*

-37 397 734

-33 363 697

-4 034 037

Nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering knyttet til regnskapslinjen
Avregning med statskassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler vil som hovedregel følge
forpliktelsesmodellen, dvs. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for langsiktige forpliktelser på
regnskapslinjen Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.

Avstemming av periodens resultat mot endring i avregning med statskassen (kongruensavvik)
Konsernkonto utbetaling
Konsernkonto innbetaling
Netto trekk konsernkonto
Innbetaling innkrevingsvirksomhet
Utbetaling tilskuddsforvaltning
Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19)
Arbeidsgiveravgift/gruppeliv rapportert på kap. 5700/5309
Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der forpliktelsen ikke er resultatført
Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
Andre avstemmingsposter (spesifiseres)
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto
Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen
Sum endring i avregning med statskassen *
*Sum endring i avregning med statskassen skal stemme med sum i endringskolonnen ovenfor.

-1 155 288 161
1 128 957 175
-26 330 986
-1 099 527 639
746 677 228
404 810 852
-29 039 379
0

1 291
0
-3 408 633
7 442 670
4 034 037
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Virksomhet: Fiskeridirektoratet
Note 7BSammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)
B) Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2014

31.12.2014

Spesifisering av Spesifisering av
rapportert
bokført
avregning med mellomværende
statskassen
med statskassen
Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum
Omløpsmidler
Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kasse og bank
Sum
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum

0
0
0
0
1 701 795
11 043 010
0
34 916
12 779 721
0
0
0
0
78 300
-11 760 966
-2 153 738
-26 549 348
0
-9 791 703
-50 177 455
0
-37 397 734

Forskjell

0
0

0
0

0
0
1 521 794
0
34 916
1 556 710

0
1 701 795
9 521 216
0
0
11 223 011

0
0

0
0

0
-11 760 975
856 466
0
0
-512 640
-11 417 149

78 300
9
-3 010 204
-26 549 348
0
-9 279 063
-38 760 306

-9 860 439

-27 537 296

Mellomværende med statskassen består av tidsavgrensningsposter som er rapportert til statsregnskapet (S-rapport).
Avregning med statskassen inneholder mellomværende med statskassen, men også flere tidsavgrensningsposter enn
det som er rapportert til statsregnskapet.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 8 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
31.12.2014

31.12.2013

-275 000
-8 259 000
-2 226 000

-245 000
-12 231 000
-1 930 000
-5 829 342
-27 016 000

Avgifter og gebyrer direkte til statskassen:
8440
8441
8442
8420
8421
8423
8443
8422
8470
8486
8489
8481
8482
8483
8484
8485
8488

Gebyr kjøperregistrering 3917/05
Gebyr havbruk 3917/05
Innmeldingsgebyr merkeregisteret 3917/05
Kontrollavgift fiskeflåten 5575/71
Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur 5574/72
Fiskeriforskningsavgift 5574/74
Gebyr fiskeflåten 3917/05
Årsavgift merkeregisteret 5574.73
Forvaltningstransaksjoner havbruk 3917.06
Refusjoner fra statlige virksomheter 3917/01
Tilfeldige inntekter 5309/29
Tilbakebetaling lån fra NOFIMA 3928/90
Oppdragsinntekter 3917/01
Salg av registre, div. tjenester
Fangstinnt. overvåkn.progr. 4030/04
Vederlag oppdrettskonsesjoner 3917/13
Renter NOFIMA 5650/82 1)

Sum overføringer til statskassen

-27 294 000
-139 215 554
-2 673 250
-8 126 521
-1 392 171
-667 051
-41 432
-4 284 200
-22 800
-34 536
-904 155 000
-861 124
-1 099 527 639

-2 589 000
-8 936 250
-1 511 725
-770 821
-36 994
-4 284 200
-50 400
-47 244
-3 375 000
-1 004 645
-69 857 621

1) Kontoen er linket mot egen konto for "Renter NOFIMA" i statsregnskapet og innbetalingene videreformidles direkte
til statskassen og kan ikke benyttes av virksomheten. Beløpet gjelder renter på et lån som FKD har gitt til NOFIMA.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 9 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Tilskuddsordning
90070
91960
91971
91972
91974
91975
91979
92051
92052
92821
92850
92870
92871
92872
92874

Tilskuddsordning(T)

Utbet.tot.i år

Tilskudd internasjonale organisasjoner
Overføring til kommunene
Sosiale tiltak
Tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere
Erstatninger
Tilskudd til diverse fiskeriformål
Informasjon ressursforvaltning
Tilskudd marin forskning
Basisbevilgn. primærnæringsinstitutter
Marin forskning og utvikling - spesielle driftsutgifter
Tilskudd Veterinærinstituttet
Tilskudd sjømat- og rekrutteringstiltak
Tilskudd utviklingstiltak
Tilskudd til NOFIMA
Tilskudd marin bioteknologi m.m.
SUM TILSKUDDSFORVALTNING

10 195 549
149 842 001
2 070 000
2 246 123
2 065 332
44 943 912
837 734
238 450 000
126 890 000
493 824
47 130 000
5 361 992
5 280 761
85 590 000
25 280 000
746 677 228

31.12.2014
Årets tot.budsj. (*)
15 016 000
160 554 000
2 070 000
7 000 000
2 140 000
71 484 000
2 142 000
238 450 000
126 890 000
65 000 000
47 130 000
27 463 890
18 027 000
85 590 000
34 875 000
903 831 890

Restbeløp
4 820 451
10 711 999
0
4 753 877
74 668
26 540 088
1 304 266
0
0
64 506 176
0
22 101 898
12 746 239
0
9 595 000
157 154 662

(*) "Årets tot. budsj." er inklusive overført beløp fra tidligere år.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 10 Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til forventet tap (-) *)
Sum kundefordringer

31.12.2014

31.12.2013

1 181 795
-520 000
661 795

2 969 542
0
2 969 542

*) Ny rutine for behandling/føring av tap på fordringer:
Frem til 31.12.14 har Fiskeridirektoratet ikke gjort avsetning for tap på fordringer, ut fra
vesentlighet (har vært vurdert som mindre vesentlige beløp, som har vært relativt stabile).
De tap som har vært konstatert og bokført har i hovedsak vært knyttet til gebyr-innkreving,
og er derfor blitt debitert på gebyrinntektskonti i kontogruppe 84 der inntektene er ført.
Pr 31.12.14 har vi imidlertid gjort en mer konkret vurdering av utestående fordringer, og
ettersom det i 2013 ikke ble gjort en detaljert vurdering og heller ikke tapsført noen krav,
er det pr. 31.12.14 i balansen krav fra flere år som nå vurderes.
På grunn av at gebyr faktureres i første del av året, og dermed hoveddelen av innbetalingene
kommer i 1.halvår, vil det ved årsslutt være de mest usikre fordringene som fortsatt står ubetalt,
og av disse vil en relativt stor andel være i en innkrevings-/inkassoprosess.
En konkret grov-gjennomgang av denne massen utført 29.01.15 resulterte i at totalt 520.000
kr. vurderes som utsatt, og dermed settes av som "tap på fordringer" (konto 7840).
Videre frem vil tilsvarende gjennomgang og vurdering bli gjort ved del- og
helårsrapporteringene, samtidig som avsetning pr forrige avslutning reverseres.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 11 Andre kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddbetalte huskostnader (leie, fellesutg., parkering)
Øvrige forskuddbetalte kostnader
Andre fordringer (eksternfinansierte prosjekter kto. 1575-79) 1)
Fordring på datterselskap m.v

Sum andre kortsiktige fordringer

31.12.2014

31.12.2013

0
1 141
45 239
0
7 288 477
3 235 952
992 201
0
11 563 010

3 250
236 714
63 250
0
7 037 710
6 757 789
-60 587
0
14 038 125

1) Fom. 01.01.11 er eksternfinansierte prosjekter ført over konti 1575-79, mot tidligere 1561-69.
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkontoer
Håndkasser og andre kontantbeholdninger
Sum bankinnskudd og kontanter

31.12.2014

31.12.2013

0
0
34 916
34 916

0
0
35 916
35 916
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Virksomhet: Fiskeridirektoratat
Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld (1)
Gjeld til datterselskap mv.
Sum annen kortsiktig gjeld

31.12.2014

31.12.2013

0
0
0
44 417
9 747 286
0
9 791 703

0
0
0
452 838
6 799 451
0
7 252 289

(1) Saldo av opparbeidet fleksi- og reisetid hos våre ansatte er etter vurdering gjort avsetning for i
forbindelse med periodavslutningene. Avsatt beløp pr. 31.12.14 var 9,7 mill.kr. mot 6,7 mill.kr. pr. 31.12.13.
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Årsverk-kostnader FiDir totalt
Antall årsverk 1)

Tall i 1000 kr.
Driftskostnader totalt 3)

416,3
2005

Sum
kostn.
284 760

418,2
2006

425,7
2007

430,3
2008

453,8
2009

451,8
2010

454,4
2011

454,4
2012

445,4
2013

446,1
2014

Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
Kostn.
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
Sum
pr.
årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv. kostn. årsv.
684

293 410

702

324 772

763

342 833

797

371 759

819

382 434

846

394 099

867

394 360

868

419 067

o Lønn og sos. kostn. 2) 191 636
460 191 875
459 203 160
477 220 582
513 248 811
548 257 760
571 267 776
589 283 383
624 291 612
o Andre driftskostn. 3)
87 673
211
95 182
228 114 861
270 114 422
266 114 734
253 117 094
259 119 036
262 104 090
229 121 531
24 005
57
24 617
58
24 798
58
25 894
57
26 092
58
27 684
61
29 486
65
28 875
oo herav husleie
23 797
57
oo herav reiser, diett
17 829
43
19 814
47
21 557
51
25 293
59
24 603
54
26 594
59
26 690
59
19 157
42
22 951
6 353
15
6 751
16
7 829
18
8 214
18
7 580
17
7 287
16
6 887
15
5 924
o Avskrivninger
5 452
13
1) Gjennomsnitt av antall årsverk ved hver måneds utløp delt på 12.
2) For 2009 inkl. 8,9 mill.kr. i fleksi- og reisetidsaldo (tatt inn i regnskapet fom. 2009).
3) For 2014 innkl. 36 mill.kr. i utgifter til bl.a. overvåkningstjenesten, etter omlegning av finansiering av aktiviteter tidligere finansiert av forskningsfangst.

941

468 511

655

307 107

688

273

156 781

351

65

29 886

67

52

23 315

52

13

4 622

10

Kostnads-andeler
o Lønn og sos. kostn. i
% av driftskostn. totalt
o Andre driftskostn. i %
av driftskostn. totalt
oo Husleie i % av
driftskostn. totalt
oo Reiser og diett i %
av driftskostn. totalt
o Avskrivn. i % av
driftskostn. totalt

1 050

67,3 %

65,4 %

62,6 %

64,3 %

66,9 %

67,4 %

67,9 %

71,9 %

69,6 %

65,5 %

30,8 %

32,4 %

35,4 %

33,4 %

30,9 %

30,6 %

30,2 %

26,4 %

29,0 %

33,5 %

8,4 %

8,2 %

7,6 %

7,2 %

7,0 %

6,8 %

7,0 %

7,5 %

6,9 %

6,4 %

6,3 %

6,8 %

6,6 %

7,4 %

6,6 %

7,0 %

6,8 %

4,9 %

5,5 %

5,0 %

1,9 %

2,2 %

2,1 %

2,3 %

2,2 %

2,0 %

1,8 %

1,7 %

1,4 %

1,0 %
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Utvikling i årsverk i Fiskeridirektoratet - totalt
Avdeling/Region
mar.13
Fiskeridirektør, stab, komm.
9,00
Administrasjonsavdelingen (*1)
62,97
IT-avdelingen
21,90
Ressursavdelingen
60,25
Statistikkavdelingen
27,60
Kyst- og havbruksavdelingen
29,53
Sum sentralt
211,25

apr.13

mai.13

jun.13

jul.13

aug.13

sep.13

okt.13

nov.13

des.13

jan.14

feb.14

mar.14

apr.14

mai.14

jun.14

jul.14

aug.14

sep.14

okt.14

nov.14

des.14

9,00
62,97
21,90
60,05
27,40
29,53
210,85

9,00
63,37
21,90
60,05
28,40
29,53
212,25

9,00
63,37
21,90
59,05
28,40
29,53
211,25

9,00
64,37
21,90
60,05
28,40
30,53
214,25

9,00
64,37
21,90
61,05
28,50
30,53
215,35

9,00
62,97
21,80
60,00
27,50
31,73
213,00

9,00
63,87
21,80
60,50
27,70
33,73
216,60

9,00
64,07
20,80
61,50
28,30
33,73
217,40

9,00
64,07
20,80
60,50
28,30
33,73
216,40

9,00
62,07
20,80
60,75
28,30
33,73
214,65

9,00
60,27
20,80
59,75
28,30
33,53
211,65

9,00
60,27
20,60
59,95
28,30
32,53
210,65

11,00
57,27
20,60
59,40
28,30
32,53
209,10

11,00
56,37
20,60
59,40
28,30
31,53
207,20

11,00
57,17
20,60
58,40
27,50
32,53
207,20

11,00
56,17
20,80
58,40
27,50
33,53
207,40

11,00
56,77
21,10
58,40
26,60
32,53
206,40

11,00
56,77
21,10
58,40
26,60
32,53
206,40

11,00
56,77
22,10
58,40
26,00
34,27
208,53

11,00
56,63
22,10
58,40
26,00
34,27
208,40

11,00
56,43
22,10
58,40
26,00
33,27
207,20

Region Finnmark
Region Troms
Region Nordland
Region Trøndelag
Region Møre og Romsdal
Region Vest
Region Sør
Sum regioner

30,37
49,28
37,22
14,61
32,80
35,28
30,41
229,96

31,37
47,28
37,02
14,41
33,80
33,78
29,41
227,06

30,37
47,28
36,02
15,61
33,80
33,58
29,51
226,16

30,37
47,28
36,22
15,61
33,80
33,58
31,51
228,36

30,37
47,28
37,22
15,61
33,80
34,38
28,51
227,16

31,37
47,28
36,22
16,10
34,80
35,38
33,51
234,66

29,37
49,28
36,22
15,10
33,80
36,38
33,41
233,56

30,26
50,28
36,22
15,10
34,00
36,18
34,41
236,45

30,26
51,28
38,22
15,10
34,00
35,88
34,41
239,15

29,26
51,28
39,22
15,10
32,80
35,88
34,41
237,95

30,16
50,88
38,82
15,10
33,30
35,88
35,41
239,54

31,16
50,88
38,62
15,10
33,30
34,88
35,21
239,14

31,16
50,68
39,02
15,10
34,30
34,18
35,21
239,64

31,26
50,88
39,02
15,10
33,30
34,18
35,21
238,95

31,26
50,68
39,22
15,10
33,30
34,18
35,21
238,95

31,26
50,68
39,22
15,10
32,80
34,18
35,41
238,65

31,26
51,08
39,22
16,10
32,80
34,18
35,41
240,05

31,26
51,28
39,22
16,10
31,80
34,18
33,41
237,25

31,26
51,11
39,22
16,10
31,10
33,18
32,41
234,38

31,26
51,11
39,22
16,10
31,35
33,18
32,41
234,63

31,26
51,11
39,22
16,10
30,55
32,98
32,41
233,63

31,26
51,11
39,22
16,10
30,55
32,98
32,41
233,63

Sum Fiskeridirektoratet

441,21

437,91

438,41

439,61

441,41

450,01

446,56

453,05

456,55

454,35

454,19

450,79

450,29

448,05

446,15

445,85

447,45

443,65

440,78

443,16

442,03

440,83

(*1) Herunder biblioteket.

Årsverk

Sum Fiskeridirektoratet
470
465
460
455
450
445
440
435
430
425
420

Årsverk

Sum hovedkontor
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180

Årsverk

Sum regioner
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
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Utvikling i årsverk i Fiskeridirektoratet - hovedkontor

Sum hovedkontor

Årsverk

230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180

Adm.avdelingen

14

69

12

67

10

65
Årsverk

Årsverk

Fiskeridirektør, -stab, kommunikasjonsstaben

8
6

63
61

4

59

2

57

0

55

Ressursavdelingen

29

64

27

62

25

60
Årsverk

Årsverk

IT-avdelingen

23
21

58
56

19

54

17

52

15

50

Kyst- og havbruksavdelingen

34

34

32

32

30

30

28
26

Årsverk

Årsverk

Statistikkavdelingen

28
26

24

24

22

22

20

20
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Utvikling i årsverk i Fiskeridirektoratet - regioner

Sum regioner
270

Årsverk

260
250
240
230
220

Troms

39

59

37

57

35

55
Årsverk

Årsverk

Finnmark

33
31

53
51

29

49

27

47

25

45

Trøndelag

49

24

47

22

45

20

Årsverk

Årsverk

Nordland

43
41

18
16

39

14

37

12

35

10

Vest

44

39

42

37

40

35
Årsverk

Årsverk

Møre og Romsdal

38
36

33
31

34

29

32

27

30

25

Sør
39
37
Årsverk

35
33
31
29
27
25
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Årsrapport 2014: Fiskeridirektoratet

Tilstandsrapport – kjønn
Kjønnsbalanse

Månedslønn
Menn

Kvinner

kroner

kroner

467

43783

40687

46

479

41390

37977

2014

100

1

104249

2013

100

1

102416

Menn %

Kvinner % Total (N)

2014

55

45

2013

54

Totalt i virksomhet

Toppledelse (fiskeridirektør)

Mellomledelse (direktør for
avdeling, regiondirektør)

2014

79

21

14

67699

64289

2013

83

17

12

64410

54990

2014

71

29

34

53060

53120

2013

70

30

33

49996

50756

2014

61

39

127

47170

46103

2013

62

38

110

45408

44078

2014

50

50

123

40845

40523

2013

50

50

133

39104

38344

2014

14

86

22

34495

35551

2013

19

81

27

35740

34272

2014

13

87

15

33583

34140

2013

14

86

28

30639

31988

Midlertidig
ansettelse
M%
K%
1,3%M
3,3%K
1,4%M
2,5%K

Foreldre‐
permisjon
M%
K%
1,32% M
1,76% K
0,42% M
1,05 % K

Seksjonssjef

Seniorrådgiver

Rådgiver

Førstekonsulent

Konsulent

Antall
ansatte
Total (N)
Fiskeridirektoratet

2014

467

2013

479

Deltid
M%
K%
5,5%M
11,4%K
4,4%M
12,3%K

Legemeldt
sykefravær
M%
K%
3,6 % M
6,2 % K
5,3 % M
6,9 % K
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Livet i havet – vårt felles ansvar

