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1. Mandat og gjennomføring  
NB: Utredningsrapporten foreligger i to deler. «Del 1» ble produsert til høringsfrist 1. 
september 2021, og følger i dette dokumentet. «Del 2» tar for seg innspill fra høringsrunden 
i Fiskeridirektoratet og foreligger i et eget dokument. 

1.1. Bakgrunnen for arbeidet  
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i tildelingsbrevet for 2021 tatt inn et eget punkt 
om organisasjonsutvikling. Departementet forutsetter at Fiskeridirektoratet «på vanlig 
måte» justerer organisering etter behov». Samtidig viser departementet til 
Fiskerikontrollutvalget som i NOU 2019:21 s 20 har gitt uttrykk for at    

«de digitale løsningene er så viktige for fremtidens fiskeriforvaltning og ressurskontroll at 
myndighetene må se på organiseringen av dette fagområdet (s. 20)».  

Videre viser departementet til at samme utvalg med bakgrunn i erfaring blant annet fra 
Skatteetaten, mener:   

«at en funksjonsdelt organisering vil legge bedre til rette for faglig styrking av 
kontrollarbeidet».  

Med utgangpunkt i dette, har NFD bedt direktoratet vurdere fremtidig organisering. I 
vurderingen skal direktoratet    

«ta hensyn til målet i den statlige lokaliseringspolitikken om å medvirke til god fordeling av 
statlige arbeidsplasser, som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av 
landet, når man vurderer organisering av ulike funksjoner og oppgaver. Fiskeridirektoratet 
bes spesifikt om å vurdere om det er stedsuavhengige funksjoner som i dag er lokalisert til 
hovedkontoret som eventuelt kan utøves andre steder i Norge. Samtidig skal det legges 
vekt på kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning. Det vises forøvrig til Retningslinjer 
for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.»  

Fiskeridirektøren har utpekt en utredningsgruppe som skal utrede forslag til fremtidig 
organisering.  

1.2. Mandat og mål for arbeidet.  
Utredningsgruppen har hatt følgende sammensetning:   

• Ingelin Killengreen, utredningsleder  
• Seksjonssjef Mette Remø, Tilsynsutviklingsseksjonen i Kyst og 

Havbruksavdelingen (fratrådt) 
• Seksjonssjef André Heggstad, Kontrollavdelingen i Region Nordland   
• Seniorrådgiver Guro Gjelsvik, utpekt av hovedsammenslutningene  

(arbeider i Ressursavdelingen, Reguleringsseksjonen.)  

Senior kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten har vært utredningsgruppens 
sekretær.  

Utredningsgruppen har hatt følgende mandat:  

Utredningsgruppen skal utrede forslag til en hensiktsmessig og fremtidsrettet 
organisering av Fiskeridirektoratet, gitt etatens samfunnsoppdrag, hovedmål og delmål.  

Fiskeridirektoratet bør være organisert med sikte på å;  

• Løse sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte  
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• Bidra til en mest mulig lik behandling og god service til brukerne  

• Ha en god informasjonsforvaltning med fokus på IT-utvikling og digitalisering 
av tjenester  

• Ha et tydelig skille mellom tilsyns/kontrolloppgaver og 
forvaltning/reguleringsoppgaver  

• Opprettholde og videreutvikle sin rådgivende funksjon overfor NFD  

• Frigjøre ressurser for å styrke Fiskeridirektoratets måloppnåelse og 
videreutvikling, herunder tiltrekke seg relevant ny kompetanse  

• Bidra til en mest mulig lik behandling og god service til brukerne  

Som basis for forslag om fremtidig organisering kan Utredningsgruppen skissere fordeler og 
ulemper ved to til tre alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene skal være en 
funksjonsdelt organisering. Fordelene og ulempene skal vurderes opp mot 
Fiskeridirektoratets nåværende organisering. Løsning for klagebehandlingen skal beskrives 
i hver modell.   

Det er et mål å fortsatt ha en tydelig tilstedeværelse med kontor og ansatte langs kysten. 
Utredningsgruppen skal vurdere om det er stedsuavhengige funksjoner som i dag er 
lokalisert til hovedkontoret som kan utøves andre steder i Norge, samtidig som det legges 
vekt på kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, herunder synergier med 
Havforskningsinstituttet.   

Utredningsgruppen benytter de skriftlige og muntlige kilder den finner hensiktsmessig for sitt 
arbeide, og det vil være naturlig å intervjue ansatte så vel som brukere av 
Fiskeridirektoratets tjenester i prosessen.   

Det er satt følgende tidsplan for arbeidet:  

• 1. mars: Utredningsfasen starter  

• 31. august: Utredningsgruppen leverer utkast til rapport  

• September: Utkast til rapport sendes på høring  

• 30. september: Høringsfrist  

• 31. oktober: Utredningsgruppens frist for å ferdigstille endelig rapport  

• 1. november: Prosessen starter der fiskeridirektøren beslutter endelig modell 
som etterfølges av eventuelle drøftinger og forhandlinger med 
organisasjonene  

• 31. desember: Fremtidig organisasjonsmodell fastsatt.   

1.3. Tolking av mandatet  
Utredningsgruppen har merket seg at mandatet forutsetter en organisasjonsgjennomgang, 
omtalt som «en hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering av Fiskeridirektoratet, gitt 
etatens samfunnsoppdrag, hovedmål og delmål.» Fiskeridirektoratet er en organisasjon 
med høy faglig kompetanse og stort faglig engasjement. Naturlig nok har derfor samtalene 
med ledere ved hovedkontoret og i regionene, omhandlet mer enn organisatoriske 
spørsmål. Flere har vært opptatt av at fremtidig organisering må ivareta deres egne 
fagområder. Utredningsgruppen har vært bevisst på at vi ikke skal utrede en 
innholdsreform, men fremme forslag til strukturelle endringer av dagens organisering. 
Samtidig er det viktig at organisatoriske endringer sees i sammenheng med utvikling av 
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arbeidsmetoder, digitalisering og gode IKT-løsninger. Organisatoriske endringer må følges 
av en gjennomføringsplan som både tar høyde for iverksettelse av vedtatte organisatoriske 
endringer, men også følger opp behovet for løpende faglig utvikling og behov for endringer. 
Utredningsgruppen har merket seg behovet for å utvikle og styrke digitaliseringen, spesielt 
knyttet til tilsyn og kontroll, men også til statistikk og løpende analyse. Vi har også merket 
oss at NFD så sent som i referatet fra vårens etatsstyringsmøte «på ny» har 
understreket «behovet for at framtidig organisering legger til rette for en styrking av den 
strategiske IKT-ledelsen og tilstrekkelig kapasitet både til utvikling og drift».   

Gjennom intervjuene er det fremkommet synspunkter som er knyttet til enkeltoppgaver og 
spesifikke problemstillinger på et forholdsvis høyt detaljeringsnivå. Vi har derfor diskutert 
hvor spesifikke vi bør være i arbeidet. Vi har registrert at regionene har divergerende 
seksjonsinndelinger og vi har noen merknader knyttet til dette. Utover dette har vi lagt opp til 
en stikkordsmessig, men ikke utdypende, omtale av oppgavefordelingen mellom 
avdelinger/divisjoner og seksjoner. Den endelige og detaljerte oppgavefordelingen hører 
hjemme i oppfølgingen av utredningsarbeidet.  

Utredningsgruppen har merket seg at mandatet også ber oss legge vekt på 
«kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, herunder synergier med 
Havforskningsinstituttet.»  

Vi har oppfattet dette punktet i mandatet slik at våre forslag til fremtidig organisering skal 
tilrettelegge for kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, men ikke fremme forslag til 
tiltak utover organisering. Som det vil fremgår nedenfor har likevel disse punktene vært 
klare forutsetninger for utredningsgruppens diskusjoner og valg av løsninger. Når det 
spesielt gjelder synergier med Havforskningsinstituttet, har dette vært et tema i samtale 
med dem. Fra Havforskningsinstituttets side pekes det spesielt på at samlokalisering gir nye 
muligheter, og at oppgavefordeling og synergier må være en del av arbeidet med design av 
de nye lokalene. Samtidig peker Havforskningsinstituttet på at det kanskje kan være 
muligheter for samordning på enkelte området. 

Utredningsgruppen har avgrenset sitt arbeid til å gjelde forslag til ny organisering. Det betyr 
at vi ikke har vurdert geografisk plassering, bortsett fra når det gjelder oppgaver som krever 
lokal tilstedeværelse. Her forutsetter vi at lokal tilstedeværelse opprettholdes som i dag, 
bortsett fra at endrede behov selvfølgelig kan tilsi fremtidige justeringer. 

Mandatet nevner spesifikt at «Utredningsgruppen skal vurdere om det er stedsuavhengige 
funksjoner som i dag er lokalisert til hovedkontoret som kan utøves andre steder i Norge». 
Utredningsgruppen har verken hatt sammensetning eller kapasitet til å definere sakstyper 
og saksområder som kan flyttes. Likevel understreker vi at toppledelsen, uavhengig av 
fremtidig organisering, bør jobbe strategisk, og at operativ styring bør skje på operativt nivå 
og ikke ved et hovedkontor. Bortsett fra krav om og behov for lokal tilstedeværelse, mener 
gruppen at de fleste av hovedkontorets oppgaver kan ivaretas uavhengig av geografisk 
plassering, men at det må etableres gode fagmiljøer som sikrer faglig og fysisk tilhørighet. 

Når det gjelder alternativer til dagens modell har utredningsgruppen lagt til grunn at 
geografisk plassering, f.eks. av divisjonsledelse eller av avdelingsledelse og seksjoner, må 
besluttes i den videre oppfølgingen og gjennomføringen av ny organisering. Oppgavene kan 
i prinsippet ligge hvor som helst – da med forbehold om at det må etableres gode og 
fruktbare miljøer både på ledernivå og innenfor fagområdene. 

De forslåtte organisasjonsmodellene forutsetter ikke flytting av ansatte, og 
utredningsgruppen kan heller ikke se at endringene vil føre til omfattende bortfall av 
oppgaver. Det kan likevel ikke utelukkes at en del vil få endret sine arbeidsområder, og vi 
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forutsetter at dette ivaretas på vanlig måte i forbindelse med gjennomføring av 
organisasjonsendringene. 

Utredningsgruppen har ikke vurdert stillingsbehovet i de enkelte divisjoner, avdelinger og 
seksjoner. Vi har likevel sett hen til at ledernes kontrollspenn ikke må bli for stort og har 
forsøkt å innrette organiseringen slik at dette unngås. Vi har spesielt lagt vekt på at 
organisasjonsmodellene skal bidra til effektivisering og reduksjon av dobbeltarbeid, og at 
dette vil kunne ha betydning for antallet ansatte i seksjonene. 

Det er heller ikke gjort vurderinger av hvilken faglig kompetanse som skal og må kreves for 
å ivareta de forskjellige ansvarsområdene. Vi mener at også dette må overlates til fremtidig 
ledelse i forbindelse med oppfølging av denne rapporten. Ett unntak er likevel 
klagesaksbehandlingen som i hovedsak forutsettes ivaretatt av ansatte med juridisk 
kompetanse.    

1.4. Organisering og gjennomføring av utredningsarbeidet  
Utredningsgruppen var tidlig enige om å avsette betydelig tid til samtaler med ansatte. 
Samtlige avdelingsdirektører ved hovedkontoret og samtlige regiondirektører er intervjuet. 
Det samme gjelder for seksjonssjefene både ved hovedkontoret og regionene. I tillegg har 
vi intervjuet 9 ansatte som enten selv har meldt seg, eller som er forslått av kolleger. Vi har 
også intervjuet 12 eksterne samarbeidspartnere. Flere ansatte har også levert skriftlige 
innspill.  

I forkant av intervjuene var det utarbeidet en intervjuguide slik at intervjuobjektene hadde 
mulighet for å forberede samtalen. I selve samtalen ble guiden brukt «så langt den passet». 
Det er lagt vekt på at intervjuobjektene skulle få mulighet for å redegjøre ut fra eget ståsted 
og få frem nyanser som etter deres oppfatning er viktige for organiseringsarbeidet. 
Utredningsgruppen har oppsummert samtalene, og oppsummeringen er forelagt og 
godkjent av alle som er intervjuet. Utredningsgruppen har konkludert med at 
oppsummeringene er et internt grunnlag for gruppens arbeid, og derfor ikke skal deles med 
andre. I den grad det er hensiktsmessig eller nødvendig, viser vi i denne rapporten likevel, i 
anonymisert form, til opplysninger som er kommet frem i intervjuene.  

Det er gjennomført ett allmøte den 7. juni. 

De ansatte har hatt anledning til å komme med skriftlige innspill og spørsmål, og det er også 
åpnet for at de ansatte selv kan be om å bli intervjuet – eventuelt at de kan sende inn 
forslag på personer som de mener bør intervjues.  
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2. Sammendrag og hovedkonklusjoner  
Utredningsgruppen har tatt utgangspunkt i sterke og svake sider ved dagens organisering. I 
samsvar med mandatet for utredningen har vi vurdert alternative organisasjonsmodeller – 
både med og uten regioner.  

Intervjurunden med interne og eksterne respondenter har tydeliggjort sterke og svake sider 
ved dagens organisering og vært avgjørende for våre vurderinger og anbefalinger. 

Vi anbefaler at direktoratet organiseres etter en funksjonsdelt modell (modell 1), men har 
også utarbeidet et alternativt forslag til en regionmodell (modell 2) som vi mener vil kunne 
tilfredsstille behov og krav til en fremtidsrettet organisasjon. Vi har spesielt lagt vekt på at 
fremtidig organisasjonsmodell må legge til rette for helhetlig styring og sikre likebehandling 
av næringene uavhengig av geografisk plassering. Det må etableres en god balanse 
mellom virksomhetsstyring og fagstyring, og tilsvarende god balanse mellom løpende 
driftsoppgaver og utviklingsarbeid. Digitalisering er en viktig driver for utviklingen av offentlig 
forvaltning, og også dette er vektlagt i vurderingen av alternative organisasjonsmodeller. 
Det samme gjelder kravene til kommunikasjon og brukerdialog. Samtidig stilles det krav til 
at offentlig forvaltning skal øke sin effektivitet og være i løpende endring i samsvar med 
samfunnsutvikling og brukernes behov. Også dette er søkt ivaretatt i utredningsgruppens 
arbeid. Sist, men ikke minst har det vært viktig å legge til rette for at direktoratet kan 
opprettholde sitt høye faglige nivå og være en attraktiv arbeidsplass.  

Den anbefalte modellen er delt i 2 nivåer uten opprettholdelse av et hovedkontor. Det er 
foreslått to fagdivisjoner - Kontroll- og tilsynsdivisjonen og Forvaltningsdivisjonen. 
Fiskeridirektørens ledergruppe er sammensatt av de to divisjonsdirektørene og 
avdelingsdirektørene for Styringsavdelingen, IT og digitaliseringsavdelingen og 
Kommunikasjonsavdelingen. 

Det er foreslått opprettet en uavhengig, men intern klagesaksenhet som rapporterer direkte 
til Fiskeridirektøren. 

Vi har navngitt divisjoner, avdelinger og seksjoner for å signalisere ansvarsområder og 
oppgavefordeling. Dette har ikke vært enkelt, og vi er åpne for at andre navn kan treffe 
bedre. Vi regner for øvrig med at det vil komme alternative navneforslag når 
organisasjonsutredningen sendes på høring. Vi legger til grunn at navnevalgene avgjøres i 
forbindelse med gjennomføringen av en organisasjonsendring. 
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MODELL 1: Funksjonsdelt modell.  

 

 

 

 

 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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3. Fiskeridirektoratet i dag  

3.1. Samfunnsoppdrag og overordnet mål  
Samfunnsoppdrag og hovedmål definert slik:  

Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende 
næringsaktivitet, gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og 
marint miljø.  

Fiskeridirektoratet løser oppdraget ved å:  

• Hente, bruke og formidle kunnskap og data  
• Utvikle regelverk og forvaltningsverktøy  
• Iverksette reguleringer og veilede om rettigheter og plikter  
• Behandle saker og utføre tilsyn og kontroll  
• Delta og gi råd og innspill i prosesser og debatter  
• Følge samfunnsutviklingen og ser nye muligheter  
• Evaluere og forbedre  

 Fiskeridirektoratet har definert følgende fem satsingsområder:  

• Åpen og tydelig forvaltning  
• Enkel og forutsigbar forvaltning  
• Sterkt kompetansemiljø  
• Sterk kvalitetskultur  
• Brukervennlig offentlig sektor  

I tildelingsbrevet for 2021 påpeker Nærings- og fiskeridepartementet bl.a. følgende 
utfordringer og prioriteringer:   

• Regjeringens havstrategi «Ny vekst, stolt historie» skal legge rammene for de 
neste årenes arbeid med å legge til rette for blå vekst gjennom grønn omstilling.  

• Forvaltningen skal være kunnskapsbasert og fremtidsrettet og slik realisere 
potensialet for økt verdiskapning i marin sektor.  

• Samfunnsoppdraget overlapper i stor grad FN’s bærekraftsmål nr 14: Bevare og 
forbruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 
Fiskeridirektoratets skal bidra til å synliggjøre dette målet.  

• Fiskeridirektoratet skal prioritere bekjempelse av UUU-fiske og fiskerikriminalitet, 
herunder oppfølging av NOU 2019:21 Fremtidens ressurskontroll.  

• I tråd med Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig 
vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett og Innst361 S (2014-2015) skal 
Fiskeridirektoratet bidra til en stadig utvikling og forbedring av 
akvakulturforvaltningen. Rammene som legges for næringen, skal gi mulighet for 
en økning av produksjonen i et langt perspektiv og innenfor rammer som er 
akseptable for miljøet.  

• Forebygging og håndtering av effekter av rømming og etterlevelse av 
biomasseregelverket skal fortsatt prioriteres  

• Forenkling av søknadsbehandlingen på tvers av etater og forvaltningsnivå skal 
prioriteres.  

• Fiskeridirektoratet skal derfor fortsette arbeidet med å forebygge spøkelsesfiske 
og annen forsøpling fra fiskeri- og havbruksnæringene.  

• Digitaliseringen gir store muligheter for innovativ næringsutvikling, bedre 
datagrunnlag for forskning og forvaltning og mer effektive søknads- og 
saksbehandlingsprosesser. Samtidig utfordres forvaltningens evne til å holde tritt 
med forventningene til næringsaktører og publikum, og til å ivareta IKT-sikkerhet 
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og personvern. Tross stor innsats over flere år, har Fiskeridirektoratet et 
etterslep i sitt digitaliseringsarbeid. Direktoratet må i 2021 og årene fremover 
løfte kompetanse og kapasitet innenfor strategisk IKT-utvikling og 
informasjonsforvaltning.  

• I tillegg skal Fiskeridirektoratet prioritere implementering av:  
o Meld.St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.  
o Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i 

norsk lakse- og ørretoppdrett og 
o Innst 361 S (2014-2015).  

  

  

Utredningsgruppen konstaterer at Fiskeridirektoratet har et omfattende samfunnsoppdrag 
og mange prioriterte innsatsområder.   

Vi har naturlig nok innrettet arbeidet i samsvar med departementets overordnede rammer 
og prioriteringer.  

3.2. Difi rapport 2015:1 og NOU 2019: Framtidens fiskerikontroll  
Difi (nå DFØ) leverte i 2016 rapporten Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1. 
Der påpekte man styrker og svakheter ved direktoratet. Det høye fagligheten ble 
understreket, samtidig som Difi, naturlig nok i en slik rapport, pekte på forbedringspunkter. I 
samsvar med evalueringsoppdraget var det den gangen ikke aktuelt å vurdere 
regionordningen som sådan, men det ble gitt råd om å tydeliggjøre to-nivået og vurdere 
antall regioner. Difi uttalte blant annet det var behov for  «En klargjøring av 
«direktoratsfunksjonen» til det sentrale nivået i Fiskeridirektoratet.». Med utgangspunkt i en 
intervjuundersøkelse som ble gjennomført som en del av evalueringen, fremgår det av 
rapporten at mye av styringen og oppfølgingen av regionene skjer i faglinjen, samtidig som 
Difi ga uttrykk for det etter deres vurdering var «fornuftig at det meste av den løpende 
faglige kontakten mellom hovedkontor og regioner skjer på denne måten». 

Difi ga likevel en anbefaling om at direktoratet burde å ha en mer strukturert og helhetlig 
styring av regionene. 

Av evalueringsrapporten fremgår det at en intervju-undersøkelse viste at havbrukstilsyn og 
ressurskontroll til en viss grad ble opplevd som ulike oppgaver, og at det var viktig å 
presisere at det i begge tilfeller dreier seg om tilsyn. Det ble påpekt at tilsynsrollen burde bli 
tydeligere, og at dette kanskje kunne oppnås: «[V]ed å opprette en egen Tilsynsavdeling 
som inkluderer både ressurskontroll og havbrukstilsyn. Etter vår vurdering bør det være 
muligheter for synergier mellom ressurskontroll og havbrukstilsyn i form av utvikling av 
metodikk, utarbeidelse på risikovurderinger og erfaringer med bruk av ulike 
reaksjonsformer.»  

Det fremgår også av evalueringsrapporten at Statistikkavdelingen først og fremst er en 
fiskeriavdeling og at avdelingen fungerer som en slags støtteavdeling for 
Ressursavdelingen. Avdelingen har få oppgaver knyttet til Kyst- og havbruksavdelingen. 
Dette er også kommet fram under intervjuene.  

Av relevans for organisasjonsgjennomgangen som nå foretas, er det for øvrig viktig å 
merke seg at Difi etterlyste en «personalpolitisk strategi med særlig vekt på utvikling av 
ledelse, kompetanse og fleksibilitet i disponeringen av personalressurser». Samtidig ble det 
pekt på nødvendigheten av å etablere arbeidsformer for å støtte opp om samhandling på 
tvers av avdelinger og seksjoner, og forståelse for at alle enheter og medarbeidere må 
bidra til at direktoratet når sine mål på alle fagområder.  
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Utredningsgruppen påpeker at det er gått 6 år siden Difis evalueringsrapport ble utarbeidet, 
men at flere av de sentrale problemstillingene fortsatt synes å være aktuelle – i alle fall hvis 
man skal legge til grunn hovedinntrykket fra intervjuene som er foretatt våren 2021.   

Samtidig er det klart at direktoratet har jobbet aktivt med å utvikle seg og derfor også kan 
vise til områder som er vesentlig endret og forbedret. Dette gjelder blant annet utviklingen 
og styrkingen av Administrasjonsavdelingen, satsingen på digitalisering, og utviklingen av 
tilsyns- og kontrollmetodikk. De ansatte i direktoratet har fortsatt et høyt faglig nivå, og 
samarbeidspartnerne har gjennomgående stor respekt for direktoratets fagkunnskap og 
seriøsitet. De understreker også at direktoratet lykkes godt i samarbeidet med andre 
forvaltningsorganer og med næringen.   

NOU 2019: 21 Kapittel 1 Framtidens fiskerikontroll inneholder – i tillegg til vurdering av 
kontrollarbeidet- også vurderinger og råd om organiseringen av Fiskeridirektoratet.  

Utvalget viser til at tilstedeværende kontroll er svært kostnadskrevende og gir en begrenset 
effekt. Av den grunn har Fiskeridirektoratet i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å 
gjennomføre en tilfredsstillende ressurskontroll.  

I tillegg peker utvalget på at organiseringen av kontrollvirksomheten er utfordrende. De 
peker på at det er overlappende ansvarsforhold mellom direktoratet og salgslagene, og at 
kontrollen er fordelt på mange små og sårbare enheter som har for omfattende oppgaver 
og ikke er i stand til å bygge opp tilstrekkelig spisskompetanse. Sammen med manglende 
dokumentasjonskrav og mangel på digitale løsninger, mener utvalget at dagens 
kontrollregime kan svekke Fiskeridirektorats legitimitet.  

Utvalget anbefaler at Fiskeridirektoratet omorganiseres, slik at kontroll- og tilsynsfunksjonen 
skilles organisatorisk fra de øvrige direktoratsfunksjonene. De mener videre at en 
funksjonsdelt organisering av virksomheten vil legge bedre til rette for profesjonalisering av 
tilsyns- og kontrollarbeidet. De mener at en slik organisering vil gi rom for å bygge opp 
fagmiljøer med spisskompetanse innenfor de forskjellige oppgavetypene i kontroll og 
tilsynsarbeidet, og at direktoratet da kan bygge opp støttefunksjoner som kan betjene hele 
ressurskontrollen, inkludert samarbeidende etater og politi/påtalemyndighet. Utvalget har i 
sin vurdering spesielt henvist til den nye organiseringen av Tolletaten. 

3.3. Oppsummering av intervjuer med ansatte og samarbeidspartnere  
I forkant av intervjuene hadde utredningsgruppen utarbeidet en intervjuguide slik at alle 
kunne forberede seg på aktuelle temaer. Guiden ble fulgt «så langt det passet» og var altså 
ikke bindende for temaene som ble tatt opp av dem som ble intervjuet.  

Til sammen 48 ansatte er intervjuet:  

• Samtlige avdelingsdirektører (7) og seksjonssjefer (14) ved hovedkontoret  
• Regiondirektørene (5) og seksjonssjefene i regionene (13) 
• 9 ansatte som enten selv har ønsket intervju eller som kolleger har anbefalt 

for intervju.   

Utredningsgruppen har hatt samtaler med 12 eksterne samarbeidspartnere:  
 

Mattilsynet, Kystvakten, Tolletaten, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, 
Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Norsk industri, 
Sjømatbedriftene, Miljødirektoratet og Nofima. 

I tillegg har utredningsgruppen mottatt 17 skriftlige innspill fra ansatte. 

Følgende stikkord er representative for synspunkter som er kommet frem i samtaler og 
skriftlige innspill:  
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Interne respondenter:  

Arbeidsoppgaver og vurdering av egen arbeidsplass  

Så å si uten unntak gir respondentene uttrykk for at arbeidsmiljøet er godt og at de har 
spennende oppgaver. De viser også til at det er et gjennomgående høyt faglig nivå hos de 
ansatte, og de er stolte over å jobbe med gjennomføring av et viktig samfunnsoppdrag.  

Styring   

På spørsmål svarer de fleste at det ikke er en god samkjøring mellom virksomhetsstyring 
og faglige føringer, men likevel er det få som mener at dette er et problem. Ett unntak er at 
flere, særlig i regionene, peker på manglende helhetlig styring og trekker frem at:  

• Det ikke er samsvar mellom budsjettrammer og pålagte oppgaver.  
• Ressursavdeling og K&H styrer på forskjellig måte, og det er det vanskelig å 

forholde seg til.  

Likebehandling  

Både i regionene og ved hovedkontoret gis det uttrykk for bekymring for manglende 
likebehandling.  

Representanter for hovedkontoret mener at det er vanskelig å sikre seg mot at regelverket 
forstås og praktiseres likt i alle regionene. Det kan føre til at næringene behandles ulikt, 
avhengig av geografisk plassering. Problemet er særlig tydelig når selskaper har 
virksomhet i flere regioner.   

Representanter for regionene mener at mangel på veiledning skaper forskjellig praksis. 
Også disse peker på at dette er spesielt uheldig når næringen driver i flere regioner og 
registrerer at avgjørelsene spriker.  

Klagesaksbehandlingen  

Det er gjennomgående enighet om at klagesaksbehandlingen tar for lang tid og flere mener 
at det er et rettssikkerhetsproblem.  

Det pekes også på at:  

• Det er lite felles metodikk i klagesaksbehandlingen  
• Formidling og offentliggjøring av resultater i klagesaker må bli bedre.  
• Avgjørelsene er ikke formulert på en måte som gir nødvendig veiledning for 

tilsvarende eller lignende saker. Dette er spesielt uheldig når det samtidig gis 
uttrykk for at avgjørelse i klagesaker skal være normdannende.  

Mange av respondentene tar til orde for en felles klagebehandlingsenhet, men uttrykker 
samtidig noe bekymring for om en slik enhet vil ha nok faglig kompetanse når 
saksbehandlingen tas bort fra dagens fagseksjoner. Dette synspunktet fremkommer 
spesielt fra seksjonssjefer som i dag har ansvar for omfattende klagesaksbehandling.  

Ingen respondenter har spesifikt gitt uttrykk for at en ekstern klageinstans er en god 
løsning.  

Silo-tenking 

Både ved hovedkontoret og i regionene gis det uttrykk for bekymring over at det er store 
forskjeller mellom -ressursavdelingen og Kyst og Havbruksavdelingen når det gjelder 
styring og faglig ledelse.  

Forholdsvis mange i regionene påpeker at det er vanskelig å forholde seg til to så 
forskjellige styringskulturer.  
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Ved hovedkontoret er mange, men ikke alle, bekymret over mangel på helhetlig behandling 
og at brukerperspektivet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. De som ikke er bekymret gir 
uttrykk for at næringene er svært forskjellige, og at styringen i de to avdelingene er tilpasset 
næringenes utfordringer og behov.   

Kontroll og tilsyn  

De store forskjellene mellom kontroll og tilsyn påpekes av flere. I regionene synes mange at 
det er problematisk. Også ved hovedkontoret påpeker noen på at det er en utfordring. Flere 
representanter fra Kyst- og havbruksavdelingen uttrykker bekymring for at en 
samorganisering og samordning i en felles kontroll- og tilsynsavdeling, kan føre til 
pragmatiske ordninger og vanne ut dagens tilsynsmodell. På ressursavdelingen er flere 
positive til at kontroll og tilsyn er to sider av samme sak og må tilnærme seg hverandre. 
Noen mener at tilsyn og kontroll bør samles under én ledelse. I regionene er det mange 
som gir uttrykk for dette.   

Funksjonsorganisering versus opprettholdelse av regioner  

Et flertall av respondentene gir uttrykk for at det ikke må være et krav at regionene 
opprettholdes. Flere mener at så vel budsjettstyring som fagstyring ville kunne bli mer 
målrettet gjennom en funksjonsstyrt modell. Noen gir uttrykk for at de er vant med 
fjernledelse, og at det ikke er noen utfordring.  

Samtidig er det et gjennomgående synspunkt at lokal tilstedeværelse er viktig og må 
beholdes, men at det kan skje uten opprettholdelse av dagens administrative regionledelse.  

Hvis man opprettholder regionene gir flere uttrykk for at fem regioner er for mye og bør 
reduseres til tre. Det gis uttrykk for at dagens små enheter er for sårbare, og at det er 
vanskelig å rekruttere og beholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Manglende 
likebehandling trekkes også frem.  

Flere gir uttrykk for at de faglige miljøene i regionene er sårbare fordi det gjerne er én til to 
fagpersoner som skal dekke sentrale arbeidsoppgaver. Dersom noen slutter, eller dersom 
det oppstår sykdom, klarer man ikke å dekke behovet for faglig kompetanse.  

Dersom man opprettholder regionorganiseringen, mener flere at regionene må organiseres 
internt etter felles mal.  

Statistikk  

Flere i Kyst- og havbruksavdelingen gir uttrykk for at Statistikkavdelingen bare betjener 
Ressursavdelingen. Også Statistikkavdelingen gir uttrykk for at arbeidet deres i større grad 
er knyttet til fiskeri enn til havbruk.   

Respondenter fra Statistikkavdelingen gir uttrykk for at statistikkarbeidet må kobles med 
målrettet analyse. Representanter for Ressursavdelingen og Kyst- og havbruksavdelingen 
mener at analysearbeidet bør foregå i tilknytning til oppgavene som i dag ligger i de to 
avdelingene, og at det ikke er hensiktsmessig å samle statistikk, analyse og eventuelt 
utvikling i samme avdeling. De gir samtidig uttrykk for at det er vanskelig å finne den riktige 
balansen mellom løpende driftsoppgaver og utviklingsoppgaver.  

Digitalisering og IT  

Mange skryter av IT-utviklingen de siste årene, men flere påpeker at prioriteringen må 
forankres bedre og være konsekvent slik at det ikke tillates at enkeltpersoner får snike i 
køen med småprosjekter som forsinker større satsninger.  

Virksomhetsstyring, økonomi og personal  
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Virksomhetsstyring er gjennomgående et lite kjent begrep, men flere mener at 
Administrasjonsavdelingen har utviklet seg positivt den senere tiden, og at de bør få en 
sterkere og mer tydelig funksjon.  

Administrasjonsavdelingens respondenter mener at det er feil å skille økonomi og lønn.  

Utvikling og spesielt personalutvikling  

Det er et gjennomgående inntrykk at ressursene brukes på drift og at de ansatte i Personal- 
og organisasjonsutviklingsstaben har «dårlig samvittighet» for at det ikke brukes nok tid og 
ressurser til utvikling. Også andre respondenter gir uttrykk for at alle ressurser ser ut til å bli 
brukt til personaldrift. Det synes å være enighet om at kompetanseutvikling må prioriteres 
høyere. Også lederutvikling etterlyses og flere av respondentene gir uttrykk for at de har 
behov for mer faglig støtte i sitt daglige arbeid. Det pekes også på at opplæring i stor grad 
ivaretas av de enkelte seksjonslederne.  

Særskilte synspunkter fra ansatte som ikke innehar lederfunksjoner   

Gjennomgående gir de intervjuede uttrykk for at fremtidig organisering må tilrettelegge for 
faglig utvikling og helhetlig faglig styring. De er opptatt av at fagmiljøene ikke må bli for 
fragmenterte og at organiseringen må tilrettelegge for samarbeid og utvikling. Flere 
understreker at de ansatte «på gulvet» må høres og tas med i 
organisasjonsendringsprosessen. Det gjennomgående inntrykket er at de ansatte har et 
stort faglig engasjement og ønsker å bidra til at fremtidens organisering sikrer en god 
oppfølging og ivaretakelse av samfunnsoppdraget.  

3.4. Organisasjon  
Fiskeridirektoratet er bygget som et «ordinært» direktorat med administrasjonsavdeling, 
fagavdelinger og regioner. Organisasjonskartet ser slik ut:  

 
FIGUR 1: Dagens organisering av Fiskeridirektoratet. 

Hovedkontoret er inndelt med to hovedfagavdelinger, ressursavdelingen og kyst- og 
havbruksavdelingen. Ressursavdelingen har i hovedsak ansvaret for regulering av 
fiskeriene og ressurskontroll. Kyst- og havbruksavdelingen har ansvar for tildeling av 
tillatelser til akvakultur, samt tilsyn med akvakulturnæringen. Ansvaret for marin 
arealforvaltning er delt mellom de to fagavdelingene. I dagens organisering er personal- og 
organisasjonsutvikling, samt kommunikasjon lagt i stabsfunksjoner. IT og administrasjon er 
lagt i egne avdelinger.  
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Hovedoppgaven til regionkontorene er operativt tilsyns- og kontrollarbeid, samt fartøy- og 
deltakersaker. I tillegg bidrar uttaler regionene seg i kommunale planprosesser for sikre at 
akvakultur- og fiskeriinteresser blir ivaretatt. Region Nord har i tillegg til dette ansvaret for 
fiskeridirektoratets sjøtjeneste.   

3.5. Styringsstruktur  
Overordnet styres direktoratet på tradisjonell måte ved tildelinger gjennom statsbudsjett og 
tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet. Internt i direktoratet utarbeides det et 
eget budsjettskriv fra Fiskeridirektøren til regionkontorene og avdelingene på 
hovedkontoret. Etter at tildelingsbrevet er mottatt, og før budsjettbrevet fastsettes, gis det 
innspill til prioriteringer fra samtlige avdelinger og regioner. Det gjennomføres også en 
budsjettkonferanse for toppledelsen i direktoratet.  

I Fiskeridirektørens budsjettbrev henvises det til at regionene skal gjennomføre faglige 
prioriteringer som følger av nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) og føringsbrevet før 
akvakulturtilsyn. Både NSRV og føringsbrevet utformes som egne dokument. 
Hovedansvaret for utformingen av disse dokumentene ligger til hhv. Kontrollseksjonen og 
Tilsynsutviklingsseksjonen. I forkant av at disse dokumentene utarbeides gjennomføres det 
to ulike risikoprosesser som inkluderer regional involvering. Oppbygningen av 
risikoprosessene og risikometodikken er ulik på de to områdene, og det samme gjelder 
utformingen av dokumentene.  

3.6. Klagesaksbehandling  
Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av regionkontorene i medhold av 
deltakerloven, havressurslova, akvakulturloven, fiskesalslagslova og fiskerpensjonsloven, 
samt forskrifter gitt i medhold av disse. For endel sakstyper fattes vedtak i første instans 
utenfor Fiskeridirektoratet. Dette gjelder vedtak fattet av salgslagene om administrativ 
inndragning, samt vedtak fattet av fylkeskommunene i forbindelse med tildeling og 
lokalisering av akvakulturtillatelser. Ansvaret for klagesaksbehandlingen følger 
hovedkontorseksjonenes ansvarsområder. Totalt klagesaksbehandler Fiskeridirektoratet 
om lag 200 saker i året.  

Det er ikke etablert enhetlige og faste rutiner for klagesaksbehandlingen, inkludert 
saksbehandlingstid. Løsningene for hvordan sakene behandles varierer etter hvilken 
avdeling/seksjon eller region man er knyttet til. Dette medfører at den enkelte 
saksbehandler må ta initiativ til å lage egne systemer og oversikter. Det finnes derfor 
mange forskjellige systemer eller oversikter i bruk i direktoratet knyttet til 
klagesaksbehandlingen. 
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4. Organisatoriske mål  
I strategien som utløp i 2020 har Fiskeridirektoratet satt klare mål for sin organisering. I 
mangel av oppdatert strategi, har utredningsgruppen tatt utgangspunkt i og lagt disse 
målene til grunn ved utarbeidelse av alternative forslag til fremtidig organisering av 
direktoratet. Målene er i tråd med overordnede politiske føringer og overordnede anerkjente 
prinsipper for organisering av forvaltningen.  

4.1. Mål 1 – Åpen og tydelig forvaltning 
Fiskeridirektoratet er både et direktorat med direktoratsfunksjoner og et kontroll- og 
tilsynsorgan. Fremtidig organisering må gjenspeile og tydeliggjøre de to funksjonene. 
Samtidig må det legges vekt på at direktoratet må ha en åpen forvaltning med gode digitale 
systemer og lett tilgang til informasjon og veiledning.  

4.2. Mål 2 – Enkel og forutsigbar forvaltning 
Organiseringen av direktoratet bør være «selvforklarende» slik at næringer og 
samarbeidspartnere vet hvem de skal henvende seg. I tillegg må man sikre forutsigbarhet 
gjennom å hindre forskjellsbehandling mellom regioner, og næringene må sikres 
likebehandling. Det må legges til rettefor en helhetlig klagebehandling og organiseringen 
må ta høyde for behovet for veiledning i lov- og regelverk   

4.3. Mål 3 – Sterkt kompetansemiljø 
Direktoratet har et sterkt kompetansemiljø og dette må opprettholdes og vernes om. 
Samtidig er det viktig å forhindre at enkelte kompetansemiljøer blir for små og sårbare, slik 
flere har påpekt i forbindelse med dagens regionordning.  

4.4. Mål 4 – Sterk kvalitetskultur 
Utredningsgruppen opplever at direktoratet har en sterk kvalitetskultur, men enkelte interne 
respondenter mener at kvalitetskravene kan bli for utydelige og at det bør utvikles et 
kvalitetsstyringssystem. Dette arbeidet faller utenfor utredningsgruppens mandat, men er 
en del av bakteppet når det utarbeides forslag til organiseringen av overordnet ledelse og 
styring av direktoratet.  

4.5. Mål 5 – Brukervennlig offentlig sektor 
Så vel Nærings- og fiskeridepartementet som direktoratet selv påpeker behovet for 
effektive, automatiserte og selvforklarende digitale systemer. Dette har betydning for 
organiseringen av IKT. I tillegg må organiseringen legge til rette for økt digital forståelse og 
bevissthet om at digitalisering er et strategisk virkemiddel i utviklingen av direktoratet i tiden 
fremover. 

4.6. Hovedbegrunnelser for å endre dagens organisering 
Enhver organisasjon har behov for løpende endringer som gjør den i stand til å etterkomme 
politiske forutsetninger og krav, og som gjør den i stand til å imøtekomme brukernes krav 
og behov. Samtidig må organisasjonen sørge for å være i samsvar med 
samfunnsutviklingen. Fiskeridirektoratet har gjennom NOUen om fiskerikontroll, gjennom 
Difis rapport, og ikke minst gjennom tilbakemeldinger fra overordnet departement, fått 
tilbakemeldinger om svake sider ved dagens organisering. Også den nylig leverte interne 
rapporten «Gode rutiner for klagesaksbehandlingen» gir tydelige signaler om 
forbedringspunkter.  
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Enhver organisasjonsmodell har svake sider, og med jevne mellomrom vil det alltid være 
behov for å vurdere organiseringen. Slik også i dette tilfellet. Utredningsgruppen har lagt 
vekt på å verne om de sterke sidene ved dagens organisering og har forsøkt å avveie 
forskjellige og til dels motstridende hensyn i arbeidet med fremtidens organisasjonsmodell. 
Det har vært særlig viktig å finne frem til løsninger som åpner for fremtidige justeringer og 
endringer i takt med samfunnsutvikling og politiske signaler, uten at dette skal 
nødvendiggjøre omfattende nye organisasjonsgjennomganger – i alle fall på kort sikt. 
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5. Fiskeridirektoratets fremtidige organisering 
Utredningsgruppen har vurderte alternative fremtidige organisasjonsmodeller. Vi har ikke 
vurdert stedlig plassering hverken av avdelinger, divisjoner regioner eller seksjoner. Det har 
vært viktig for oss å finne frem til modeller som kan fungere godt uansett hvor i landet 
oppgavene ledes fra eller er organisert. Vi legger til grunn at en rekke av direktoratets 
oppgaver forutsetter lokal tilstedeværelse og at det i dag er etablert gode fagmiljøer en del 
steder i landet. De alternative organisasjonsmodellene krever ikke endringer av dette, men 
tilrettelegger for at lokale tjenestesteder og kontorer skal kunne opprettholdes og etableres 
uavhengig av hvor i landet nærmeste leder og medarbeidere er geografisk plassert.  
Utredningsgruppen er kjent med modellen som er brukt i Grensekontrolldivisjonen i 
Tolletaten der det i likhet med Fiskeridirektoratet er nødvending med lokal tilstedeværelse 
spredt på grensekontrollsteder over hele landet.  

Vi har ikke vurdert organisasjonsmessig plassering av faggrupper og enkeltpersoner utover 
at vi har tatt hensyn til at kontrollspennet for den enkelte leder ikke må bli for stort.  

Utredningsgruppen legger til grunn at problemstillinger knyttet til geografisk plassering av 
tjenestesteder og av ansatte er en del av oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen.  

5.1. Modell 0 – dagens organisering.  
Beskrivelse og vurdering i forhold til mandat  

 
FIGUR 1: Dagens organisering av Fiskeridirektoratet. 

Dagens organisering av fiskeridirektoratet er i samsvar med tradisjonell oppbygging av 
direktorater med hovedkontor og regioner. Modellen er gjennomprøvd og har sine klare 
fordeler. Samtidig har den også svakheter sett i forhold til politiske føringer og dagens krav 
til en effektiv og brukertilpasset forvaltning, med stor vekt på bruk av digitale virkemidler. 

Utredningsgruppens mandat lister opp kravene til fremtidig organisering av direktoratet: 

Organiseringen skal bidra til at direktoratet: 

• Løser sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte  
• Bidrar til en mest mulig lik behandling og god service til brukerne  
• Har en god informasjonsforvaltning med fokus på IT-utvikling og digitalisering 

av tjenester  
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• Har et tydelig skille mellom tilsyns/kontrolloppgaver og 
forvaltning/reguleringsoppgaver  

• Opprettholder og videreutvikle sin rådgivende funksjon overfor NFD  
• Frigjør ressurser for å styrke Fiskeridirektoratets måloppnåelse og 

videreutvikling, herunder tiltrekke seg relevant ny kompetanse  
• Har en god oppgaveutførelse og styrbarhet, herunder hensiktsmessig og 

tydelig fordeling av ansvar og oppgaver  

Sterke sider ved dagens organisering: 

• Organiseringen er gjenkjennelig og enkel å forholde seg til både for 
beslutningstakere, næringer og andre brukere. 

• Oppgavene er klart definert i organisasjonen. 
• Organiseringen gjenspeiler fagområder og oppgaver på en måte som gjør 

det enkelt for næringer og samarbeidspartnere å vite hvem som har ansvar 
for hva og hvor de skal henvende seg. 

• Regionene tilrettelegger for lokal forankring og forståelse for regionale 
forskjeller og behov 

• Oppgavefordelingen mellom hovedkontor og regioner er i hovedsak 
hensiktsmessig og tilrettelegger for at operative oppgaver ivaretas av 
regionene, mens strategiske oppgaver ivaretas ved hovedkontoret. 

• Regionene fatter vedtak i første instans og klagebehandling skjer ved 
overordnet «organ». 

Svake sider ved dagens organisering: 

• Dagens organisering i Ressursavdeling og Kyst- og havbruksavdeling kan 
skape silotenking og forskjellsbehandling mellom fiskeri og havbruk 

• Organiseringen er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for utvikling. 
• Når samme type oppgaver ivaretas av to fagavdelinger, kan man utvikle seg i 

forskjellige retninger. Det er hverken effektivt eller hensiktsmessig. 
• Organiseringen tilrettelegger ikke for helhetlig tilnærming til tilsyns- og 

kontrolloppgaver 
• Klagesaksbehandlingen kan oppleves fragmentert og mangler felles rutiner 

og helhetlig styring 
• Organiseringen av klagesaksbehandlingen kan – bl.a. som følge av faren for 

inhabilitet – føre til manglende veiledning i forståelse av lov og regelverk. 
• Det er ikke tilrettelagt for en sterk og helhetlig virksomhetsstyring, og 

forholdet mellom virksomhetsstyring og fagstyring er til dels uklart 
• Regionledelsens oppgaver og ansvarsområde fremstår ikke som klart.  
• Medarbeiderne i regionene forholder seg i stor grad til fagpersoner ved 

hovedkontoret, og viktige lederoppgaver (som f.eks. opprettelse av nye 
stillinger og tilsetting i vakante stillinger i regionene) ivaretas sentralt. 

• På viktige områder er fagmiljøene i regionene små og derfor sårbare. 
• Regioninndelingen vanskeliggjør likebehandling og nasjonal tilnærming. 

Vurdering i forhold til utredningens mandat 

Utredningsgruppen mener at dagens organisering har svakheter sett i forhold til kravene i 
mandatet for organisasjonsutredningen. Selv om man også innenfor dagens organisering 
kan gjøre mye for å effektivisere, sikre likebehandling og service og for å digitalisere 
tjenester, bør man vurdere alternative organisasjonsmodeller som i større grad enn i dag 
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tilrettelegger for nettopp dette. Utredningsgruppen ser også et klart behov for å tydeliggjøre 
skillet mellom direktoratsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.  

Når det spesielt gjelder klagesaksbehandlingen, ser utredningsgruppen behov for å sikre en 
raskere og mer helhetlig behandling som i større grad ivaretar behovet for normdannende 
og tydelige tilbakemeldinger. Vi er enig i beskrivelsene og vurderingene i rapporten Gode 
rutiner for klagesaksbehandling og mener at denne rapporten, sammen med tilbakemelding 
fra intervjuer med ansatte, tilsier en endret organisering av klagesaksbehandlingen. Vi ser 
behov for å skille klagebehandlingen organisatorisk fra regelverksutvikling og tydeliggjøre 
direktoratets ansvar for veiledning i forståelsen av lov og regelverk. Vi ser også behov for å 
tilrettelegge for en samlet styring, prioritering og felles rutiner for behandling av 
klagesakene. 

Gjennom intervjuer og tilbakemeldinger er det fremkommet forskjellige syn på 
regionordningen. De som mener at ordningen bør opprettholdes, viser til at regionene sikrer 
lokal tilnærming og forståelse for at problemstillingene ikke er like over hele landet. 
Utredningsgruppen ser verdien av dette, men ser også at regionordningen har klare 
svakheter når det gjelder effektivitet og likebehandling. Styringslinjene er ikke alltid like 
klare, og overordnede signaler fortolkes lokalt og med forskjellig resultat. Det er også en 
utfordring at fagmiljøene i regionene blir svært sårbare, og at dette om nødvendig må 
dekkes opp ved å «låne» kompetanse fra andre regioner og fra hovedkontoret.  

5.2. Modell 1 – funksjonsdelt organisering nivå 1.  
Beskrivelse og vurdering i forhold til mandat  

 

 
FIGUR 2: Funksjonsdelt organisering nivå 1. 

Mandatet for organisasjonsutredningen har spesifikt bedt om en vurdering av en 
funksjonsdelt organisering uten opprettholdelse av dagens regionnivå. Utredningsgruppen 
har tatt utgangspunkt i at en slik modell må støtte opp om behovet for lokal tilstedeværelse 
og lokal operativ oppgaveløsning. Modellen forutsetter at funksjonsdelt organisering skal 
erstatte regionalt administrativt nivå, men ikke innebærer nedleggelse av kontorer og 
arbeidsplasser som er knyttet til oppgaver som skal og må utføres «på stedet». Vi har i 
denne sammenhengen sett hen til organisering av tolletaten der man – til tross for 
funksjonsdelt organisering- har opprettholdt lokal tilstedeværelse over hele landet.  

Det er viktig å understreke at modellen ikke inneholder noen geografiske bindinger. Bortsett 
fra stedlig kontroll og tilsyn, kan oppgavene ivaretas av ansatte som bor og jobber hvor som 
helst i landet. Det er heller ikke lagt geografiske bindinger når det gjelder lederfunksjoner. 

For å tydeliggjøre tilsyn- og kontrollrollen foreslås det opprettet en Kontroll og tilsynsdivisjon 
med 3 avdelinger. Modellen legger opp til at områder der det er størst synergier, samles i en 
egen strategisk kontroll- og tilsynsavdeling. Det operative akvakulturtilsynet, altså tilsyn 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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rettet mot de enkelte virksomhetene, samles også i en avdeling, Akvakultur operativ 
avdeling. Også ansvaret for å sikre etterlevelse av regelverk innenfor fiskeriområdet er 
foreslått samlet i en avdeling - Fiskerioperativ avdeling.  

I en modell der kontroll og tilsyn er samlet i én divisjon blir det naturlig også å samle øvrige 
forvaltningsoppgaver i en Forvaltningsdivisjon. Divisjonen vil bestå av oppgaver knyttet til 
både akvakultur og fiskeri, og vil dermed legge til rette for mindre «silotenking». Divisjonen 
må naturligvis samarbeide tett med kontroll- og tilsynsdivisjonen. Det er foreslått to 
avdelinger i forvaltningsdivisjonen, Tildeling og Regulering, og Avdeling for marin 
arealforvaltning og miljø. 

Vi foreslår å opprette en egen klagesaksenhet. Enheten skal ansvaret for å behandle 
klagesaker på hele direktoratets forvaltningsområde, altså – både saker fattet i første 
instans i de to fagdivisjonene og saker der førsteinstansvedtak fattes utenfor 
Fiskeridirektoratet (f.eks. fylkeskommunene). Enheten vil i tillegg ha ansvaret for samarbeid 
med departement og Regjeringsadvokat om rettssaker/rettslige prosesser.  

Sterke sider ved modell 1 – funksjonsdelt organisering nivå 1 

• Organisering av staber og avdelinger er endret. Divisjonsdirektører og 
avdelingsdirektører er organisert på samme nivå og deltar i toppledergruppen 
i organisasjonen. Dette legger til rette for en ledergruppe som kan jobbe 
helhetlig. 

• Fiskeridirektøren styrer gjennom sin toppledergruppe, men har beholdt en 
administrasjonssekretær til støtte i arbeidet. Dersom direktoratet ønsker å 
ivareta internrevisjonen selv, er denne forutsatt lagt direkte under direktøren 
for å sikre uavhengighet.  

• Modellen tilrettelegger for en forholdsvis liten og strategisk ledergruppe som 
representerer sentrale funksjoner og sikrer ivaretakelse av 
samfunnsoppdraget 

• Styringsavdelingen har fått flere oppgaver og kan og bør styrkes slik at 
virksomhetsstyring og system for mål- og resultatoppnåelse kan bli klarere og 
mer enhetlig enn i dag 

• De to divisjonene sikrer en tydeliggjøring av skillet mellom direktoratsfunksjon 
og kontroll og tilsyn 

• Divisjonen for kontroll og tilsyn samler fagområdet for fiskeri og havbruk, 
samtidig som det åpner for en intern organisering som gjør det mulig å 
tilpasse virkemidler og prioriteringer til den enkelte næring. 

• Divisjonsorganiseringen tilrettelegger for helhetlig faglig styring fra 
toppledelsen og ut til det «ytterste» operativ ledd. Slik sikres likebehandling 
av næring, brukere og samarbeidspartnere. 

• IT og digitalisering sikres en sentral plass i ledergruppen og gjør det enklere 
å videreutvikle hele direktoratets digitale kompetanse samt foreta strategiske 
prioriteringer av IKT-prosjekter 

• Kommunikasjon har fått utvidet sitt ansvarsområde. Det sikrer bedre og mer 
helhetlig kommunikasjon både internt og eksternt 

• Klagesaksbehandlingen er samlet i en egen enhet uavhengig av 
fagdivisjonene. For å tydeliggjøre uavhengigheten er enheten skrevet inn i  
organisasjonskartet med en stiplet linje til resten av organisasjonen. 

• Ved å skille ut klagesaksbehandlingen i egen enhet, legges det til rette for at 
fagdivisjonene kan styrke veiledningsfunksjonen og bidra til bedre 
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regelverksforståelse uten å risikere inhabilitet ved en eventuell senere klage. 
   

Svake sider ved modell 1 – funksjonsdelt organisering nivå 1 

• Fagdivisjonene blir svært store og forutsetter et administrativt støtteapparat 
internt i divisjonen 

• Det kan oppleves som tallmessig ubalanse i toppledergruppen når 
divisjonsdirektører deltar på samme nivå som mindre avdelinger. 

• Bortfall av regionadministrasjon medfører mye fjernledelse 
• Modellen forutsetter at det etableres gode løsninger for lederfunksjonen slik 

at lederoppgavene ivaretas tilfredsstillende på alle nivåer.  
• Det må etableres et klart skille mellom klagesaksenheten og 

fagdivisjoner/avdelinger slik at organiseringen er i samsvar med 
forvaltningslovens krav. Selv om enkelte andre direktorater har etablert 
tilsvarende løsninger, er det viktig å ha oppmerksomheten spesielt rettet mot 
krav om en reell to-instansbehandling.  

• Gjennom intervjuer med ansatte har en del tatt til orde for å etablere en egen 
avdeling for arealsaker. Det er vist til at disse sakene vil bli stadig viktigere i 
tiden fremover, og at fagområdet må tydeliggjøres bedre enn i dagens 
organisasjonsmodell. Modellen følger opp anbefalingen om å løfte området i 
organisasjonskartet med en egen avdeling i forvaltningsdivisjonen. Selv om 
området ikke har fått egen direktør på første ledernivå, legger dette til rette 
for økt vekst og prioritering av området.  

Vurdering i forhold til utredningens mandat 

Mandatet inneholder en forutsetning om at funksjonsdelt organisering skal vurderes. 

Modellen følger opp dette og utredningsgruppen har lagt vekt på å utarbeide et forslag som 
vi mener vil bidra til at direktoratet løser samfunnsoppdraget på en effektiv måte. Det er 
foreslått en strategisk ledergruppe som gi overordnede føringer i samsvar med 
departementets tildelingsbrev. Slik styrkes også direktoratets rådgivningsrolle overfor NFD.  

En styrket styringsavdeling vil stå sentralt i arbeidet med en effektiv styring av direktoratet. 
Mål- og resultatrapportering er forutsatt koordinert av styringsavdelingen. Faglig oppfølging 
må skje innenfor rammene av tildelingsbrevet og i samsvar med toppledergruppen 
strategiske beslutninger. 

IKT og digitalisering er plassert i egen avdeling med en leder (avdelingsdirektør) som sitter i 
toppledergruppen. Dette sikrer at digitalisering får en sentral plass i ledelsen av direktoratet 
og tilrettelegger for økt digital modenhet i organisasjonen. Dette er uttrykkelig vektlagt av 
Nærings- og fiskeridepartementet, senest i vårens etatsstyringsmøte. 

Det foreslår opprettet to fagdivisjoner som innebærer et tydelig skille mellom 
direktoratsfunksjonen og tilsyn/kontroll. 

Forslaget er også ment å skulle samordne den faglige styringen og oppfølgingen slik at 
direktoratet leverer målrettete tjenester som sikrer likebehandling.  

Utredningsgruppen har spesielt vurdert forholdet mellom kontroll og tilsyn og har merket seg 
at det er forskjellig syn på om det er hensiktsmessig å plassere dem i samme 
organisatoriske enhet. Flere har anført at ressurskontroll er – og må være - noe annet enn 
havbrukstilsyn. Andre mener at tilsyn og kontroll er to sider av samme sak og derfor har 
mye å lære av hverandres tilnærming til oppgaven. I forslaget er ressurskontroll og 
havbrukstilsyn lagt til samme divisjon for å oppnå synergieffekt, likebehandling og effektiv 
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oppgaveløsning. Imidlertid er utredningsgruppen oppmerksom på at det også er 
begrunnede forskjeller mellom de to næringene og måten kontroll- og tilsynsrollen 
gjennomføres på. Dette gjenspeiles i den interne organiseringen av seksjonen, se omtale 
nedenfor. Selv om flere peker på at strukturen i næringene og tilsynsarbeidet vil bli likere i 
fremtiden, vil dette ta tid. Organiseringen av en del fellesfunksjoner i en avdeling, og 
samling av tilsyns- og kontrolloppgaver under en direktør vil legge til rette for dette 
fremover.   

Klagesaksbehandlingen er organisert som en «frittstående enhet» direkte under 
fiskeridirektøren. Det sikrer uavhengighet fra saksbehandling og avgjørelser tatt i første 
instans. Det tilrettelegger også for samling av kompetanse og kvalitet, og det medvirker til å 
sikre felles rutiner og effektiv og helhetlig klagebehandling. Både Tolletaten og Mattilsynet 
har valgt lignende løsninger og opplyser at frykten for at avgrensningen av ansvarsområdet 
til «bare» å omfatte klagesaksbehandling ville føre til at arbeidsoppgavene ble mindre 
attraktive, ikke har holdt stikk. 

Opprettholdelse av dagens statistikkavdeling har vært nøye vurdert. Det viktig å 
opprettholde høy kvalitet på statistikk-området, men dagens organisering er fragmentert. 
Det utarbeides også statistikk i henholdsvis Ressursavdelingen og Kyst- og 
havbruksavdelingen. Forslaget innebærer at statistikkarbeidet skal knyttes sammen med 
analyse og utviklingsarbeidet som naturlig hører hjemme i de to fagdivisjonene. Dette er 
ment å åpne for synergi og kvalitetsheving, se videre omtale nedenfor. 

FMC er organisert i strategisk avdeling, men er gjennom plasseringen i kontroll- og 
tilsynsdivisjonen knyttet til andre operative oppgaver innenfor både akvakultur og fiskeri. 
Også her vises det til omtale nedenfor.   

Bortfall av det administrative regionleddet vil frigjøre kapasitet som kan benyttes til 
prioriterte oppgaver.  

Kommunikasjonsavdelingens ansvarsområde er utvidet. Hensikten er å sikre bedre og mer 
helhetlig kommunikasjon.  

Som det vil fremgå av beskrivelsen nedenfor av nivå 2 i modellen, mener vi at forslaget 
innebærer at avdelinger og divisjoner har en inndeling i seksjoner med tydelige og 
gjenkjennelige navn og oppgaver slik at brukerne enkelt skal finne frem og få nødvendig 
bistand. 
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5.3. Modell 1 – funksjonsdelt organisering nivå 2.  
 

 
FIGUR 3: Funksjonsdelt organisering – nivå 2. 

Styringsavdelingen 

Styringsavdelingen er organisert etter tradisjonelt mønster som inneholder, 
virksomhetsstyring, budsjett, økonomi og HR. Utredningsgruppen har spesielt vurdert om 
det er ønskelig opprette en egen seksjon for anskaffelser, men fordi anskaffelsene er relativt 
få og miljøet lite, har vi gått bort fra dette og lagt anskaffelsesoppgavene til seksjonen for 
budsjett og virksomhetsstyring. Anskaffelser er et spesialisert fagområde, men bør også 
være et strategisk virkemiddel i styringen og utviklingen av organisasjonen.  

Ved bortfall av dagens regioner er det behov for å samle driftsoppgaver både ved dagens 
hovedkontor og i regionene. Dette gjelder blant annet for lokaler, vaktmestertjenester, 
kantine m.m. Dette er foreslått lagt til en egen driftsseksjon. 

Utviklingsoppgavene er samlet i en egen seksjon som også vil ha ansvar for at faglige 
utviklingstiltak i hele organisasjonen skjer i tråd med overordnede mål og prioriteringer. 

HR hører naturlig sammen med de øvrige oppgavene i avdelingen, og vi mener at området 
styrkes ved plasseringen som er foreslått. 

Vi foreslå å legge en sentral beredskapsfunksjon til Styringsavdelingen. Funksjonen 
omfatter ansvar for at direktoratet samlet sett har nødvendig og vedlikeholdt 
beredskapsplanverk og utpekte nøkkelpersoner i ved iverksettelse av beredskapstiltak. 

Sterke sider ved funksjonsdelt organisering nivå 2 - Styringsavdelingen 

• Avdelingen har en tradisjonell seksjonering som erfaringsmessig har vist seg 
å fungere godt 

• Budsjett, økonomi og virksomhetsstyring ligger i samme seksjon og 
tilrettelegger for helhetlig virksomhetsstyring og resultatrapportering 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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• Anskaffelser er plassert sammen med budsjett og virksomhetsstyring for å 
knytte dette fagområdet tettere til styringen av organisasjonen. 

• HR er lagt til Styringsavdelingen for å oppnå synergieffekt og for å oppnå et 
mer robust HR-miljø 

• Løpende driftsoppgaver er samlet i én seksjon 
• Sentral beredskapsfunksjon er formalisert 
• Det er opprettet en egen seksjon for forvaltningsutvikling, 

organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for å styrke direktoratets 
utviklingsmiljø 

Svake sider ved funksjonsdelt organisering nivå 2 – Styringsavdelingen 

• Selv om budsjett, økonomi og virksomhetsstyring er lagt til samme seksjon, 
er det ingen garanti for man får det riktige balansen mellom 
virksomhetsstyring og fagstyring.  

• Det kan være utfordrende å skille HR drift fra utviklingsoppgaver i form av 
kompetanseutvikling og lederutvikling som nå ligger i en annen seksjon. 

• Anskaffelser og anskaffelsespolicy er et strategisk virkemiddel og krever 
oppmerksomhet. Den organisatoriske løsningen garanterer ikke for dette. 

• Dokumentsenter (arkiv) er sentralt i informasjonsforvaltningen og i ekstern 
kommunikasjon. For å sikre en helhetlig kommunikasjon kunne det vært 
aktuelt å knytte arkivet til andre funksjoner enn de tradisjonelle 
driftsoppgavene. Noen organisasjoner har valgt å legge dokumentsenteret til 
kommunikasjonsavdelingen. 

Kontroll og tilsynsdivisjonen 

Divisjonen er inndelt i 3 avdelinger.  

Erfaringer fra intervjuene viser at direktoratet opererer ulikt på de to fagområdene 
ressurskontroll og akvakulturtilsyn, selv om flere av oppgavene har likhetstrekk som gjør det 
naturlig å samle enkelte funksjoner. Modellen legger derfor opp til å samle områder der det 
er størst synergier. Dette gjelder blant annet risikostyring, analyse og metodikkarbeid.  Fordi 
det er forskjeller mellom fiskeri og akvakulturnæringen i den operative gjennomføringen, har 
vi valgt å dele disse funksjonene i to operative avdelinger. 
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FIGUR 4: Kontroll- og tilsynsdivisjon. 

Strategisk avdeling (kontroll og tilsyn) 

I denne avdelingen tas det sikte på å samle alle funksjoner som er felles mellom 
akvakulturtilsynet og fiskerikontrollen, slik at områdene har en enhetlig organisering av 
risikostyringsarbeidet, analyse og digitaliseringsoppgaver og tilsynsmetodikk. I tillegg er det 
naturlig at avdelingen har ansvaret for utvikling av regelverk, rådgivning til departement, 
utarbeidelse av retningslinjer, bestilling av kunnskapsstøtte mv. som er nødvendig i 
tilsynsarbeidet. Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC, legges i denne avdelingen fordi det 
er et sentralt kontaktpunkt for det operative arbeidet og for aktørene. Det er også vektlagt at 
siden FMC er døgnåpent, er det naturlig at de også er mottak for beredskapsmeldinger og 
tips for både havressurs og akvakultur, og bidrar i den strategiske utformingen i systemer 
for dette formål.   

Avdelingen inndeles i fire seksjoner. Seksjon, analyse, metodikk og risiko har ansvaret for å 
koordinere det operative arbeidet, bidra i informasjonsforvaltningsarbeidet og bistå øvrige 
seksjoner i divisjonen med analyse og statistikkarbeid. Seksjonen har også ansvaret for 
risikostyringsprosessen for tilsyn og kontroll, utvikling av metodikk og digitalisering. Seksjon 
akvakulturstrategisk og fiskeristrategisk har ansvaret for regelverksutvikling, retningslinjer, 
kunnskapsstøttebestillinger, faglig veiledning av det operative arbeidet og dialog med 
departement om tilsyn og kontrollsaker. I tillegg legges som nevnt Norsk FMC til denne 
avdelingen.  

Akvakulturoperativ avdeling 

I denne avdelingen samles det operative akvakulturtilsynet, altså tilsyn rettet mot de enkelte 
virksomhetene. Avdelingen må i stor grad samhandle med strategisk avdeling om 
prioriteringer og utarbeidelse av styrende dokumenter. Det har vært diskutert om avdelingen 
skal organiseres etter faglige tema, eller geografisk. Arbeidsgruppen har lagt vekt på at det 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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er behov for å ha sterke fagmiljøer for å kunne gjennomføre tilsyn av god kvalitet opp mot 
en innovativ og raskt voksende næring. Selv om det er enkelte geografiske forskjeller i 
næringsstrukturen langs kysten, er de fleste tilsynsoppgavene like, samt kunnskaps og 
kompetansebehovet i all hovedsak likt. Det foreslås derfor at det opprettes en avdeling som 
tar utgangspunkt i hovedområdene rømming, miljøpåvirkning og biomasse. 

Seksjon rømming vil ha ansvaret for gjennomføring av forebyggende rømmingstilsyn, 
oppfølging av rømmingshendelser og oppfølging av teknisk regelverk (Nytek, Landbasert). 
Seksjon miljø vil ha ansvaret for tilsyn på miljøområdet, miljøundersøkelser, legemiddel, 
opprydding mm. Seksjon produksjonsregulering og biomasse har ansvaret for tilsyn med 
biomasseregelverket, vilkår i tillatelser og saksbehandling av driftsplaner. Seksjonene i 
akvakulturoperativ avdeling har også ansvaret for all saksbehandling i første instans på sine 
områder. 

Fiskerioperativ avdeling 

Fiskerioperativ avdeling vil ha ansvaret for å sikre regeletterlevelse innenfor fiskeriområdet. 
Flesteparten av de funksjoner som i dag ligger til ressurskontrollen i regionene er tenkt inn i 
avdelingen. 

Avdelingen foreslås delt inn i fire områder. Sjøtjenesten, landingstjenesten, reaksjoner og 
spesialisert kontroll. 

Det har vært viktig å legge til rette for at man ser land og sjø sammen, og at man kan få til 
en økt grad av spesialisering for å sørge for variert og målrettet virkemiddelbruk. Ved å 
samle begge under en felles leder, vil man kunne styre de ressurser Fiskeridirektoratet har 
til rådighet på en effektiv måte.  

Landingstjenesten vil i antall årsverk utgjøre en stor del av avdelingen. Fordi de ansatte er 
mange og vil være spredt over store geografiske områder, er det være aktuelt å opprette 
grupper med en operativ tjenesteleder f. eks. knyttet til lokale kontorer eller tjenestesteder – 
førsteinspektørene har i dag en lignende rolle. Utredningsgruppen er kjent med at 
Tolletatens har innført slike ordninger for sin grensekontrolltjeneste som er lokalt plassert 
over hele landet og med store avstander mellom enkelte tjenestesteder. 

Utredningsgruppen har diskutert forskjellige inndelinger, for eksempel etter geografi og 
fiskeri, men har vurdert at dette bør følges opp i forbindelse med eventuelle 
organisasjonsendringer. Vi har ikke hatt kapasitet eller sammensetning som gjør det 
hensiktsmessig å fremme konkrete forslag. 

Det har vært viktig å få til et robust fagmiljø av saksbehandlere med høy kompetanse, og å 
øke vår evne til likebehandling. Vi foreslår derfor å samle dagens saksbehandlerressurser i 
en egen seksjon. 

Sterke sider ved Kontroll- og tilsynsdivisjonen 

• Organiseringen tilrettelegger for en helhetlig strategisk tilnærming til tilsyn og 
kontroll 

• Kompetansen ved dagens hovedkontor og i regionene samles og styrkes 
• En samlet ledelse av kontroll og tilsyn sikrer riktig prioritering og balanse 

mellom viktige området 
• Divisjonsstyringen gir sikrer direkte faglig styring til det ytterste ledd i 

organisasjonen 
• De operative funksjonene er rendyrket i modellen, og det er skilt mellom 

fiskeri og akvakultur. 
• Akvakulturoperativ avdeling er hensiktsmessig inndelt etter fag og tema 
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• Fiskerioperativ avdeling er tilpasset behov og utfordringer og legger til rette 
for videreutvikling og styrking av henholdsvis stedlig fysisk kontroll, reaksjon 
og spesialisert kontroll. 

Svake sider ved Kontroll og tilsynsdivisjonen 

• Divisjonen er stor og omfatter svært mange oppgaver 
• Organiseringen garanterer ikke for samarbeid på tvers av divisjonene / 

avdelingene. 
• Bl.a i seksjonen for landingstjeneste vil det være nødvendig å etablere grupper 

eller mindre enheter for samordning og fordeling av oppgaver 
• En funksjonsdelt organisering må påregnes å gi økt fjernledelse. 
• En funksjonsdelt organisering betyr at fagområdene akvakultur og fiskeri blir 

ivaretatt av ulike avdelinger. Det vil kreve samarbeid på tvers å sikre helhetlig 
forvaltning. 

• Vi har vært i tvil om plasseringen av FMC som både omfatter operative 
funksjoner, men som også er «premissleverandør» til de operative avdelingene i 
divisjonen 

• Analyse-, metodikk- og risikoseksjonen i Strategisk avdeling skal være 
premissleverandør for de to operative avdelingene, men også på operativt nivå 
er det nødvendig med risikovurdering og analyse av tiltak. Her kan det være fare 
for dobbeltarbeid og det er derfor nødvendig med tett samarbeid mellom 
avdelingene. 

Forvaltningsdivisjonen 

I en modell der kontroll og tilsyn er slått sammen til én divisjon, blir det naturlig å samle 
forvaltningsoppgavene. En slik organisering legger også til rette for mindre «silotenking». Vi 
forutsetter at Forvaltningsdivisjonen samarbeider tett med kontroll- og tilsynsdivisjonen. Det 
er foreslått to avdelinger i Forvaltningsdivisjonen - Tildeling og Regulering og Marin 
arealforvaltning og miljø.  

 
FIGUR 5: Forvaltningsdivisjonen. 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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Regulerings- og tildelingsavdeling 

Denne har fire seksjoner.  

Fartøy- og deltakerseksjonen  

Denne omfatter dagens fartøy- og deltakerseksjon på hovedkontoret og oppgaver knyttet til 
fartøy- og deltakersaker i regionene. Dette vil øke evnen til likebehandling, og det vil være 
enklere å drive veiledning. Det vil ikke lenger være nødvendig å «låne» saksbehandlere fra 
andre regioner. Det vil være nødvendig med register- og digitaliseringskompetanse på 
seksjonen. Det er allerede iverksatt prosjekter for utvikling av nytt fartøyregister og 
regelverksforenkling, og det kan tenkes at dette har effektiviseringsgevinster på noe lengre 
sikt. Også rullering av fiskermanntallet vil kunne effektiviseres. 

Akvakulturseksjonen  

Denne har ansvaret for all tildeling av akvakulturtillatelser, inkludert auksjoner og tillatelser 
til særlige formål. Seksjonen har også ansvaret for Havbruksfondet, samt veiledning til 
Fylkeskommunene i forbindelse med tildeling og lokalisering av akvakulturtillatelser.  

Fiskeriseksjonen  

Denne vil i hovedsak omfatte dagens reguleringsseksjon og har hovedansvaret for 
direktoratets arbeid med nasjonal og internasjonal forvaltning av marine fiskerier. Seksjonen 
både fastsetter og gir råd om nasjonale fiskerireguleringer. Seksjonen har løpende 
oppfølging av ulike fiskerier både for norske og utenlandske fartøy. Det vil være naturlig at 
seksjonen også håndterer utviklingsoppgaver knyttet til reguleringer. 

Informasjonsforvaltning og statistikk  

Bakgrunnen for opprettelsen av Statistikkavdelingen var i sin tid å samle alle funksjoner 
som hadde med innsamling, kvalitetskontroll og distribuering av data til én fagavdeling, og 
dermed få en spesialisering av dette arbeidet. Avdelingens oppgaver er i dag i stor grad 
knyttet til Ressursavdelingen, mens Kyst- og havbruksavdelingen drifter 
Akvakulturregisteret selv. Det foreslås derfor at det opprettes en seksjon i 
Forvaltningsdivisjonen som i stor grad ivaretar disse oppgavene. Seksjonen får ansvar for 
drift, kvalitetssikring g utvikling av registrene i direktoratet.  
Informasjonsforvaltningsprogrammet favner hele organisasjonen, men det kan være naturlig 
at dette arbeidet koordineres fra denne seksjonen. Organiseringen bør legge til rette for god 
samhandling mellom regelverksutvikling, og drift og utvikling av registre, og oppgaver 
knyttet til dette må sees nærmere å under gjennomføringen. 

Arealforvaltning og miljøavdeling 

Det foreslås at det opprettes en egen avdeling for marin arealforvaltning og miljø. 
Avdelingen består av to seksjoner - Arealseksjonen og Miljøseksjonen. Det forventes at 
fokuset på areal- og miljøutfordringer øker fremover. I intervjurunden ga flere uttrykk for at 
dette er områder som ikke har fått tilstrekkelig fokus i direktoratet, og arbeidsoppgavene er 
forventet å øke fremover. Å organisere dette i en avdeling, legger til rette for økt prioritering.  

Arealseksjonen vil ha ansvaret for å følge opp areal- og verneplanprosesser og koordinere 
utarbeidelsen av overordnede bestillinger og høringer. Seksjonen følger opp kartleggingen 
av biologisk mangfold, og overvåker konkurrerende bruk av kystsonen. Den har fagansvar 
for kartverktøy og GIS for hele direktoratet. Det vil altså være naturlig at en del av 
oppgavene som ligger på utviklingsseksjon på Ressursavdelingen i dag plasseres her, som 
forvaltningsplaner for norske havområder og konkurrerende bruk av havet.  
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Det er et ønske med et tydelig fokus på miljø. Miljøseksjonen vil blant annet ha ansvar for 
utviklingen av mer effektive og miljøvennlige fangstredskap, marin forsøpling, opprydning av 
tapte redskap og sameksistens mellom ulike havnæringer i kystsone og havområde. I tillegg 
bør seksjonen ha koordinerende ansvar for naturmangfolds-regelverk og bistandsarbeid. 

Sterke sider ved Forvaltningsdivisjonen 

• Oppgaver knyttet til deltaker og fartøyspørsmål er samlet i én seksjon og 
tilrettelegger for likebehandling og bedre veiledning i hele organisasjonen. 
Organiseringen reduserer også faren for dobbeltarbeid. 

• Akvakultur og fiskeri er delt i to seksjoner og gjenspeiler ulikheter og behov 
for spesialisert kunnskap 

• Organisering tilrettelegger for økt veiledning til utøvende ledd og bistand til 
regelverksfortolkning i tvilstilfeller. 

• Statistikk og informasjonsforvaltning er organisert i samme avdeling som 
både fiskeri og akvakultur. Dette legger til rette for leveranser og samarbeid 
til nytte for begge næringer og felles rutiner for digitalisering og dataflyt på 
tvers av fagområdene.  

• Arealforvaltning og miljø er plassert i egne seksjoner. Det gjenspeiler 
viktigheten av områdene.  

Svake sider ved Forvaltningsdivisjonen 

• Selv om modellen legger opp til økt veiledning, må dette utvikles og 
prioriteres i praksis. Modellen garanterer ikke for dette.  

• Akvakulturfaget og fiskerifaget blir delt mellom to ulike avdelinger, noe som vi 
kreve økt samarbeid på tvers. 

IKT og digitaliseringsavdeling 

Den senere tids utvikling innenfor dette området får gode tilbakemelding. Samtidig 
understreker flere at det er viktig å få til en god balanse mellom avdelingens leveranser og 
den digitale forståelsen i resten av organisasjonen. Dette krever tydelig oppgavefordeling, 
men det krever også et utviklingsmiljø som tydeliggjør bestiller-rollen og prosjekteierrollen. 
Det er lagt opp til en system- og utviklingsseksjon som skal følge opp direktoratets behov og 
identifisere muligheter og begrensninger. Samtidig er vi oppmerksom på at denne 
seksjonen vil bli svært stor. Det betyr at den enten bør deles i to, eller at det bør etableres 
team ledet av fagdirektører slik at seksjonsleders kontrollspenn blir akseptabelt. 
Utredningsgruppen har ikke den nødvendige kompetanse til å fremme konkrete forslag her. 
Organiseringen forutsetter forankring og tydelig prioritering ved valg av prosjekter.  

Driftsseksjonen dekker dagens funksjon og oppgaver.  

Sterke sider ved IKT og digitaliseringsavdeling 

• Organiseringen tar vare på styrkene i dagens organisering 
• Støttefunksjonen i tekniske seksjon opprettholdes og kan styrkes ved behov 
• En seksjon (eller to) for digitalisering og teknisk utvikling ivaretar behovet for 

å styrke systemutvikling og rollen som ansvarlig for den tekniske delen av 
• den digitale utviklingen i organisasjonen 

Svake sider ved IKT og digitaliseringsavdeling 

• Organiseringen sikrer ikke at resten av organisasjonen øker digital 
modenhet. 
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• Organisering krever tett kontakt med prosjekteiere og klare prioriteringer fra 
toppledergruppen.  

Organiseringen krever stram styring slik at ikke at ikke uprioriterte prosjekter får snike i køen 

Kommunikasjonsavdeling 

Kommunikasjonsavdelingen har en sentral rolle både internt og eksternt. Vi har valgt å 
knytte kommunikasjon og sentralbord sammen for å legge til rette for en videreutvikling av 
publikumskontakt og svartjeneste. En rekke organisasjoner legger nå om til en 
videreutvikling av sentralbordtjenesten fra en tradisjonell modell til en mer utvidet og 
veiledende funksjon. Slik kan man spare saksbehandlere og ledere for unødvendige 
telefoner, og samtidig betjene publikum på en mer profesjonell måte. Selv om sentralbordet 
i dag ikke har bemanning til en slik utvidet tjeneste, kan forslaget til ny organisering gi en 
synergieffekt og være kilde til en videreutvikling.  

Sterke sider ved kommunikasjonsavdeling 

• Organiseringen samler svartjeneste og ekstern kommunikasjon 
• Det legges til rette for helhetlig informasjon til brukerne 
• Det åpnes for profesjonalisering og styring av svartjenestene. 
• Styrken i dagens kommunikasjonsmiljø opprettholdes ved inndeling i to 

seksjoner 
• Organiseringen gir rom for løpende videreutvikling av intern og ekstern 

kommunikasjon 
•  

Svake sider ved kommunikasjonsavdeling 

• Dokumentsenteret er lagt til Styringsavdelingen og innsynsbegjæringer er 
derfor ikke en del av en samordnet svartjeneste/kommunikasjon. Løsningen 
kan oppfattes som «halvveis». 

• Sentralbordfunksjonen har få ansatte og er i dag neppe rustet til mer 
omfattende svartjeneste. 

Klagesaksenheten  

Klagesaksenheten rapporterer til Fiskeridirektøren og er organisert uavhengig av resten av 
organisasjonen. Dette er nødvendig for å sikre kravet til to-instansbehandling. En slik 
organisering legger også til rette for at saker som i dag klagebehandles i departementet nå 
kan ferdigbehandles i Fiskeridirektoratet. Leder av klagesaksenheten er organisert på linje 
med avdelingsdirektører og divisjonsdirektører, men en stiplet linje i organisasjonskartet 
tydeliggjør uavhengigheten. Det er forutsatt at det etableres formelle regler for innhenting og 
utveksling av informasjon mellom Klagesaksenheten og resten av organisasjonen. 

Fiskeridirektøren må selv velge om lederen for klagesaksenheten skal delta i direktoratets 
strategiske toppledermøter, eller bare møte i særskilte saker, f.eks. for å gi informasjon om 
prinsipielle avgjørelser som er av betydning for styring og prioritering av virksomheten. 
Utredningsgruppen mener uansett at det er viktig at klagesaksenhetens uavhengighet 
følges opp både formelt og i praksis.  

Klagesaksenheten bør, i tillegg til ordinær klagesaksbehandling, også ha et ansvar for 
samarbeid med departement og Regjeringsadvokat i rettssaker/rettslige prosesser. Vi har 
likevel ikke sett behov for å opprette en egen seksjon for å ivareta disse oppgavene som 
antakelig ikke er spesielt omfattende.  
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Sterke sider ved Klagesaksenheten 

• Organiseringen skiller klagesaksbehandlingen fra regelverksutvikling og 
• veiledning 
• Seksjonen samler kompetanse og tilrettelegger for helhetlig behandling 
• Det tilrettelegges for prioritering og rask behandling 
• Organiseringen gjør det mulig å profesjonalisere saksbehandlingen og sikre 

at avgjørelsene gir god veiledning og gjøres tilgjengelige internt og eksternt 
på hensiktsmessig måte 

Svake sider ved Klagesaksenheten 

• Organiseringen kan fremstå som utydelig i forhold til to-instansbehandling 
• Seksjonen vil ha behov for faglige innspill fra divisjonene og det må etableres 

klare grenser mellom juridisk arbeid i divisjoner og avdelinger og juridisk 
arbeid i klagesaksenheten. 

• Organiseringen krever generelt god og formalisert struktur for samarbeidet 
mellom seksjonen og resten av organisasjonen. 

5.4.  Modell 2 – alternativ modell med hovedkontor og 3 regioner.  
Beskrivelse og vurdering i forhold til mandat. 

 
MODELL 2: Alternativ modell med hovedkontor og 3 regioner. 

Utredningsgruppen har også vurdert en ny regionmodell. Den skiller seg fra dagens 
organisering ved at antallet regioner er redusert fra 5 til 3. I forslaget har vi ikke foretatt en 
geografisk plassering av regionene, men bare nevnt dem som region Nord, Midt og Sør-
vest. Vi har diskutert en regionordning der oppgavene ikke er fordelt geografisk, men ut fra 
fag (pelagisk. hvitfisk osv.). Vi har likevel gått bort fra en slik inndeling fordi det viste seg 
vanskelig å fordele alle oppgavene tematisk. Det ble for store forskjeller mellom 
oppgavemengde og innhold – og til dels også geografiske utfordringer.  

Regiondirektørene er lagt inn i modellen på nivå med avdelingsdirektørene ved 
hovedkontoret. Dette er gjort for å illustrere at regiondirektørene, som i dag, deltar i 
fiskeridirektørens ledergruppe. For øvrig er regionene selvfølgelig underlagt hovedkontoret. 
Regionene er internt organisert likt, med unntak av at region Nord også har Sjøtjenesten. 

Regionmodellen forutsetter at regiondirektørene har et reelt lederansvar i sin region, og det 
er lagt inn en administrativ enhet i hver av regionene for å støtte regiondirektøren i 
administrative oppgaver (intern styring, økonomi/budsjett, HR og drift) 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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Organiseringen av hovedkontoret i denne modellen samsvarer i stor grad med 
organiseringen av nivå 1 i den funksjonsdelte modellen. De to divisjonene i den sistnevnte 
modellen er erstattet med avdelinger. Samtidig innebærer vårt regionforslag flytting av 
enkelte av dagens oppgaver til regionene. Flytting av oppgaver forutsetter imidlertid ikke 
flytting av ansatte. Ansatte som i dag utfører sine oppgaver fysisk plassert ved 
hovedkontoret, kan derfor innenfor denne organisasjonsmodellen fortsatt bli værende der 
de i dag er fysisk plassert, men rapporteringslinjen kan bli endret. 

Styringsavdelingen i denne modellen tilsvarer styringsavdelingen i modell 1 (funksjonsdelt 
organisering), og vi viser til omtalen av denne. Avdelingen får overført ansvar for HR og 
lønn, og anskaffelser legges til seksjon for Budsjett og virksomhetsstyring. Generelt mener 
vi at styringsavdelingen må få et klart og helhetlig ansvar for virksomhetsstyringen av hele 
organisasjonen. 

I likhet med organiseringen av modell 1, er den sentrale beredskapsfunksjonen lagt til 
styringsavdelingen. 

Avdelingen for IT og digitalisering har samme inndeling og oppgaver som i modell 1. Det 
gjelder også Kommunikasjonsavdelingen, og vi viser til tidligere omtalte begrunnelser for 
dette.  

I likhet med modell i 1 – funksjonsdelt organisering - foreslår vi å samle tilsyn og kontroll. 
Det foreslås derfor en Kontroll- og tilsynsavdeling med 3 seksjoner. Modellen legger opp til 
at områder der det er størst synergier samles. Det operative akvakulturtilsynet, altså tilsyn 
rettet mot de enkelte virksomhetene, legges til regionene. Det samme gjelder naturligvis 
også for den operative fiskerikontrollen. 

Tilsvarende foreslår vi en Forvaltningsavdeling som omfatter både fiskeri og akvakultur. 
Dette vil legge til rette for mindre «silotenking». Avdelingen må naturligvis samarbeide tett 
med Kontroll- og tilsynsavdelingen. Det er foreslått 4 seksjoner i Forvaltningsavdelingen: 
Fiskeri, Akvakultur, Areal og miljø og Informasjonsforvaltning og statistikk.  

Forslaget til forvaltningsavdeling er basert på de samme vurderingene som er lagt til grunn i 
forslaget til forvaltningsdivisjonen i modell 1. I motsetning til forvaltningsdivisjonen som jo 
også omfatter alle operative oppgaver, opprettholdes det ingen egen seksjon for fartøy og 
tildeling. Disse oppgavene er lagt til regionene. Resterende oppgaver i dagens seksjon for 
Fartøy og deltaker inngår i Fiskeriseksjonen i denne modellen. Areal og miljø er samlet i én 
seksjon.  

Informasjonsforvaltning og statistikk har innhold og organisering som i modell 1, se omtalen 
foran.  

Vi foreslår å opprette en egen klagesaksenhet. Enheten skal ansvaret for å behandle 
klagesaker på hele direktoratets forvaltningsområde, altså – både saker fattet i første 
instans i regionene og saker der førsteinstansvedtak fattes utenfor Fiskeridirektoratet (f.eks. 
Fylkeskommunene). Enheten vil i tillegg ha ansvaret for samarbeid med departement og 
Regjeringsadvokat rettssaker/rettslige prosesser.  

Den interne organiseringen av regionene gjenspeiler organiseringen av tilsvarende 
fagområder ved hovedkontoret. Dette er valgt for å legge til rette for enkle og oversiktlige 
styringslinjer og likebehandling. I tillegg til en administrativ enhet til støtte for 
regiondirektøren, har hver region en seksjon for akvakultur og en seksjon for fiskeri. Fordi 
de ansatte i disse seksjonen kan være svært mange og være spredt over store geografiske 
områder, vil det være aktuelt å opprette grupper med en operativ tjenesteleder f.eks knyttet 
til lokale kontorer eller tjenestesteder. Utredningsgruppen er kjent med at Tolletatens har 
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innført slike ordninger for sin grensekontrolltjeneste som er lokalt plassert over hele landet 
og med store avstander mellom enkelte tjenestesteder.  

Sjøtjenesten er lagt til region Nord. Utredningsgruppen har diskutert om sjøtjenesten burde 
være en egen enhet på linje med regionene, men har konkludert med at dette 
styringsmessig ikke er en god løsning. Sjøtjenesten ville i så fall måttet rapportere direkte til 
hovedkontoret og vel også være en del av fiskeridirektørens ledergruppe på linje med 
regiondirektørene. Vi kan ikke se at oppgavene, selv om de er meget viktige, tilsier at 
sjøtjenesten bør plasseres høyere i organisasjonen enn landbaserte tilsyns- og 
kontrolloppgaver.   

Sterke sider ved modell 2 

• Organisering av staber og avdelinger er endret og organisert på samme nivå. 
Samtidig er regiondirektørene redusert fra 5 til 3. Det legger til rette for en 
toppledergruppe som kan jobbe helhetlig og strategisk. 

• Fiskeridirektøren styrer gjennom sin toppledergruppe, men har beholdt en 
administrasjonssekretær til støtte i arbeidet. Dersom man ønsker egen 
internrevisor er funksjonen lagt direkte under direktøren for å sikre 
uavhengighet. 

• Modellen etablerer et tydelig skille mellom direktoratsfunksjon og tilsyn og 
kontroll 

• Styringsavdelingen har fått flere oppgaver, og kan og bør styrkes slik at 
virksomhetsstyring og system for mål- og resultatoppnåelse kan bli klarere og 
mer enhetlig enn i dag.  

• Kontroll- og tilsynsavdelingen samler fagområdet for fiskeri og havbruk, 
samtidig som det åpner for en intern organisering som gjør det mulig å 
tilpasse virkemidler og prioriteringer til den enkelte næring. 

• De 3 regionene tilrettelegger for regional styring og lokal tilstedeværelse.  
• Regionene blir færre og større. Det gir større kompetansemiljøer og mulighet 

for å delegere oppgaver fra hovedkontoret til regionene. 
• Reduksjon fra 5 til 3 regioner gir bedre muligheter for samordning av tiltak og 

prioriteringer. 
• Regionene får en felles intern organisasjonsmodell som samsvarer med 

hovedkontorets organisering på sentrale punkter. Det støtter opp om 
helhetlig styring og likebehandling  

• IT og digitalisering sikres en sentral plass i ledergruppen og gjør det enklere 
å videreutvikle hele direktoratets digitale kompetanse samt foreta strategiske 
prioriteringer av IKT-prosjekter 

• Kommunikasjon har fått utvidet sitt ansvarsområde. Det sikrer bedre og mer 
helhetlig kommunikasjon både internt og eksternt 

• Klagesaksbehandlingen er samlet i en egen enhet uavhengig av 
organisasjonen for øvrig. Det tilrettelegger for sterkere profesjonalisering og 
prioritering av klagesakene, samtidig som fagavdelingene ved hovedkontoret 
kan videreutvikle arbeidet med veiledning og regelverksforståelse uten å 
frykte inhabilitet ved en eventuell senere klage.  

Svake sider ved modell 2 

• Forskjellene i antall ansatte kan oppleves som ubalanse når samtlige 
avdelingsdirektører og regiondirektørene deltar på lik linje i 
toppledergruppen. 
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• Toppledergruppen blir i største laget for å kunne fungere overordnet og 
strategisk. 

• Det må etableres et klart skille mellom klagesaksenheten og resten av 
hovedkontoret og etableres formelle rutiner for innhenting av 
underlagsdokumentasjon til bruk i klagesaksbehandlingen. 

• Modellen forutsetter at Forvaltningsavdelingen og Kontroll- og 
tilsynsavdelingen prioriterer veiledning for å sikre at regelverket forstås og 
praktiseres likt i hele organisasjonen.   

• Statistikk, er ikke etablert som en egen avdeling slik det er i dagens 
organisasjon. Organisasjonsmodellen forutsetter at disse viktige 
fagområdene organiseres i en egen seksjon som også får ansvar for 
informasjonsforvaltning – se nærmere beskrivelse foran under modell 1.  

• Gjennom intervjuer med ansatte har en del tatt til orde for å etablere en egen 
avdeling for arealsaker. Det er vist til at disse sakene vil bli stadig viktigere i 
tiden fremover, og at fagområdet må tydeliggjøres bedre enn i dagens 
organisasjonsmodell. Modellen har ikke fulgt opp ønsket om egen avdeling. 

• Opprettholdelse av en regionmodell kan være kontraproduktivt i arbeidet med 
å sikre helhetlig styring og kontroll. 

• Hvis regionordningen skal ha en funksjon, kreves det at regiondirektørene 
har en reell lederfunksjon. Det kan før til dobbeltarbeid både styringsmessig 
og faglig og forhindre effektiv oppgaveløsning. 

• Lokal tilstedeværelse er ønsket, men sikres ikke uten videre gjennom 3 
regionale administrasjoner.  

• For å sikre helhetlig styring og oppgaveforståelse er det lagt opp til at 
regionene har en lik organisering som gjenspeiler organiseringen av 
hovedkontoret. Dette kan være en utfordring når oppgavesammensetningen 
varierer slik den gjør ut fra de geografiske og biologiske forholdene. 

• Noen har tatt til orde for at regionoppgavene bør inndeles faglig slik at den 
regionen som har flest av en type saker, bør få et landsdekkende operativt 
ansvar for disse. Det kan bli vanskelig å etablere klare styringslinjer og en 
god oppgavefordeling mellom hovedkontor og regioner med en slik inndeling. 

Vurdering i forhold til utredningens mandat 

Hovedkontoret 

 
FIGUR 6: Hovedkontorfunksjonene i modell 2. 

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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Som nevnt foran under kapittel 6.2 mener utredningsgruppen at det er behov for å 
tydeliggjøre skillet mellom direktoratsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver. Disse 
funksjonene er derfor delt mellom 2 avdelinger. I likhet med modell 1 er kontroll og tilsyn 
lagt til samme avdeling.  

Bortsett fra divisjonsorganiseringen i modell 1, er organiseringen av hovedkontoret i modell 
2 langt på vei lik modell 1. Det gjelder bl.a. opprettelse av en egen klagesaksenhet. 
Utredningsgruppen viser til det som er skrevet foran funksjonsdelt organisering. om 
rapporten Gode rutiner for klagesaksbehandling. Rapportens beskrivelse og vurderinger er 
lagt til grunn også i modell 2. 

Det er også i denne modellen forutsatt en styrket styringsavdeling som også har ansvar for 
personalsaker. Sentralbordet er lagt til kommunikasjonsavdelingen.  

Regionene 

 
FIGUR 7: Regionene i modell 2. 

Som nevnt tidligere har utredningsgruppen registrert forskjellige syn på regionordningen. Et 
klart flertall av respondentene fra regionene har gitt uttrykk for at regionordningen ikke bør 
opprettholdes. Også mange av respondentene ved hovedkontoret gir uttrykk for det samme. 
De som mener at ordningen bør opprettholdes viser til at regionene sikrer lokal 
tilstedeværelse og forståelse for at problemstillingene ikke er like over hele landet. Samtidig 
bemerker de aller fleste av respondentene at dagens regionordning er sårbar. Fagmiljøene 
er små slik at viktig nøkkelkompetanse ofte må lånes fra andre regioner. Det kan også være 
vanskelig å rekruttere ny relevant kompetanse når ansatte slutter.  

Utredningsgruppen har forsøkt å motvirke denne sårbarheten gjennom å redusere antallet 
regioner fra 5 til 3. Vi mener også at regionledelsen bør få en utvidet og reell lederfunksjon 
som innebærer ansvar for styring og prioritering ressurser, stillinger og oppgaver innenfor 
rammene i styringsdokumentene fra NFD og fra hovedkontoret. Dette krever en overordnet, 
tydelig og helhetlig styring fra toppledelsen, og det krever god lederkompetanse hos 
regionledelsen. Uten en slik tydelig lederfunksjon på regionsnivået og med en videreføring 
av dagens fragmenterte styring, kan utredningsgruppen ikke se at opprettholdelse av en 
regionordning vil bidra en effektiv løsning av samfunnsoppdraget og en mest mulig lik 
behandling og god service til brukerne, ref. mandatet for utredningen.  

NB:  
Forslaget til modell er endret 
etter innspill fra høringsrunde.  
Se rapport del 2 (eget dokument) 
for endelig forslag. 
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Utredningsgruppen ser argumentene for å etablere miljøer som har særlig ansvar for 
områder som for f.eks. hvitfisk og pelagisk, men ser også utfordringer med å koble en slik 
inndeling opp mot en regionordning.  
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6. Drøftinger og anbefaling  
Utredningsgruppen har foretatt en grundig drøfting av de tre alternative modellene og har 
konkludert med å anbefale modell 1 – funksjonsdelt organisering.  

Vi har lagt særlig vekt på at denne modellen tilrettelegger for enhetlig og strategisk styring, 
samtidig som det operative arbeidet skal skje lokalt. Styringslinjen går direkte fra 
Fiskeridirektøren til «det operative ytterste ledd». Ledelsen i de to fagdivisjonene er 
ansvarlige for at strategier, utvikling og operative løsninger sees i sammenheng. Det er 
ingen geografiske bindinger i modellen, og avdelinger og seksjoner kan ledes og være 
sammensatt av medarbeidere med forskjellige kontorsteder. Dette er en styrke når det 
gjelder å sikre lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap om viktige fagområder.   

Divisjonene er store, og divisjonsdirektørene vil ha ansvar for å samordne og prioritere 
innsats og oppgaver for både fiskeri og havbruk. Det mener vi er viktig. Enkelte seksjoner vil 
ha så mange ansatte at seksjonssjefens kontrollspenn kan bli for stort. Vi forutsetter at dette 
løses ved å etablere operative grupper og faggrupper der dette er hensiktsmessig. Slike 
grupper bør ledes av en tjenesteleder eller en fagdirektør uten personalansvar.  

Vi legger til grunn at lokale kontorsteder opprettholdes, og at det i hvert enkelt tilfelle må 
vurderes om det bør være en leder (uten personalansvar) på stedet, eller om det er 
tilstrekkelig at den enkelte ansatte forholder seg til sin nærmeste overordnede i linjen. Drift 
av kontorstedene organiseres fra styringsavdelingen.  

Virksomhetsstyringen er styrket ved at dagens administrasjonsavdeling har fått utvidete 
oppgaver i en ny styringsavdeling. Oppgavefordelingen mellom styringsavdelingen og 
fagdivisjonene gir ryddige linjer som tydeliggjør at faglig styring både skal være i tråd med   
NFD’s tildelingsbrev og i samsvar med budsjett og strategiske mål som er fastlagt av 
direktoratets toppledelse. 

Fiskeridirektørens ledergruppe har en størrelse og er sammensatt slik at den både kan 
ivareta rollen som rådgiver for overordnet departement, og samtidig sikre en målrettet og 
effektiv styring av direktoratet.  

NFD har særlig påpekt behovet for at «framtidig organisering legger til rette for en styrking 
av den strategiske IKT-ledelsen og tilstrekkelig kapasitet både til utvikling og drift». Vi mener 
at inndelingen av IT- og digitaliseringsavdelingen i en seksjon for drift og sikkerhet og en 
seksjon (eller 2) for system og utvikling, gir et godt grunnlag for dette. Samtidig har vi lagt 
vekt på at lederen for avdelingen deltar i fiskeridirektørens ledergruppe, og at denne 
gruppen forutsettes å prioritere IT og digitalisering i samsvar med departementets signaler. 
Det er også lagt vekt på at direktoratets alminnelige digitaliseringskompetanse må styrkes, 
og at hele organisasjonen har behov for digital kompetanse. Også dette er en del av 
toppledelsens ansvar og oppgave.   

I mandatet står det at utredningsgruppen «skal vurdere om det er stedsuavhengige 
funksjoner som i dag er lokalisert til hovedkontoret som kan utøves andre steder i Norge, 
samtidig som det legges vekt på kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, herunder 
synergier med Havforskningsinstituttet.»  Som nevnt tidligere har utredningsgruppen ikke 
gått inn i fordeling av konkrete arbeidsoppgaver, men vi mener likevel at vår foretrukne 
modell legger til rette for fleksible ordninger og flytting av oppgaver til steder der man har 
nødvendig kompetanse og kapasitet. Det betyr at frigjort administrativ kapasitet ved 
nedleggelse av regioner, f.eks. kan ivareta oppgaver som i dag håndteres av hovedkontoret 
i Bergen. Videre vil etableringen av fagdivisjoner gi mulighet for å flytte ut operative 
funksjoner og ansvarsområder. Vi mener imidlertid at de konkrete løsningene bør være en 
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del av gjennomføringen av ny organisering, og at utredningsgruppen hverken har 
sammensetning eller kapasitet til å fremme detaljerte forslag. Vi har sett det som vår 
oppgave å sørge for at våre forslag åpner for løsninger i samsvar med mandatet. 

Når det gjelder synergier med Havforskningsinstituttet viser vi til at modellen legger til rette 
for bedre systemer for informasjonsforvaltning, inkludert deling av data med andre aktører. I 
tillegg er fagansvaret plassert tydelig i organisasjonsstrukturen, slik at ansvaret for faglig 
samarbeid med instituttet er tydeliggjort. Når det gjelder avklaring av forholdet mellom 
forvaltning og forskning, og samarbeid om kunnskapsbestillinger legger arbeidsgruppen til 
grunn at divisjonene utarbeider felles rutiner og retningslinjer for dette.  

Utredningsgruppen har funnet det vanskelig å påpeke konkretiserte 
effektiviseringsmuligheter, men legger til grunn at bortfall av regionordningen vil frigjøre 
administrative ressurser. Samtidig mener vi at modellen åpner for helhetlig styring og 
prioritering og derfor vil forhindre dobbeltarbeid og overlappende oppgaver slik tilfellet ofte 
er i organisasjoner med hovedkontor og regioner. 

Vi mener også at samorganisering av kontroll og tilsyn og en samlet forvaltningsdivisjon vil 
gi synergieffekt og effektivisering. 

Utredningsgruppen har foretatt en grundig vurdering av om en regionmodell vil være bedre 
egnet enn en funksjonsdelt organisering når det gjelder å sikre lokal tilstedeværelse.  

Når det gjelder dagens organisering – 0-modellen – mener vi at både Difi rapport 2015:1 
og NOU 2019: Framtidens fiskerikontroll, påpeker tydelige svakheter som det er vanskelig å 
svare opp uten organisatoriske endringer. Vi har også merket oss synspunktene som er 
kommet frem gjennom intervjuer, der svært få av intervjuobjektene har tatt til orde for 
opprettholdelse av dagens organisering.  

Når det gjelder modell 2, mener vi at den følger opp påpekningene i de to rapportene og i 
mandatet for utredningen, men at den på viktige punkter ikke er like god som modell 1. Vi 
ser at det kan være viktig å markere geografisk tilhørighet og desentralisering gjennom 
opprettholdelse av regioner, men kan samtidig ikke se at et regionalt administrativt ledd er 
en garanti for at det operative arbeidet er tilpasset lokale behov. I tillegg kommer at en 
regional modell er utfordrende med sikte på å sikre helhetlig styring, prioritering og 
likebehandling. Intervjurunden har tydeliggjort at de fleste respondentene mener at 
forskjeller mellom regionene er en utfordring når det gjelder regelverksforståelse og 
likebehandling. Det samme er påpekt av eksterne intervjuobjekter.  

Vi mener likevel at modell 2 med 3 regioner vil være en vesentlig bedre løsning enn dagens 
organisering – både når det gjelder hovedkontoret og når det gjelder regionene. Modellen 
gir en bedre fordeling av oppgaver mellom hovedkontor og regioner, og hovedelementene i 
organiseringen legger til rette for bedre styring, videreutvikling av kontroll og tilsyn under 
samlet ledelse, økt veiledning om regelverk og praksis og en tydelig avgrenset 
klagesaksenhet. Selv om utredningsgruppen anbefaler modell 1, mener vi at også modell 2 
vil kunne fungere.  
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7. Administrative og økonomiske konsekvenser 
De foreslåtte organisasjonsendringene har begrensede økonomiske konsekvenser fordi det 
ikke legges opp til oppsigelser og flytting av ansatte. Imidlertid vil det måtte tilsettes nye 
personer i en del sentrale lederstillinger. Det legges ikke opp til fysisk nedleggelse av 
kontorer, og derfor ikke innsparing av leie- og kontorutgifter. 

Når det gjelder de administrative konsekvensene forutsettes det at de aller fleste beholder 
dagens oppgaver, men innenfor en ny struktur. Omfang og detaljer vil først kunne 
klarlegges ved gjennomføringen av ny organisering. I hovedsak er det lagt opp til en tydelig 
og kjent organisasjonsstruktur. Likevel må det gjøres en del nybrottsarbeid i organiseringen 
av den praktisk operative tjenesten – f eks. gjennom etablering av operative grupper. Det 
samme gjelder en eventuell etablering av fag-grupper.  
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