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Fjordfiskenemnda må ha vilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet
legger opp til.
Fjordfiskenemnda ble opprettet som en oppfølging av kystfiskeutvalgets utredning om retten til
fiske i havet utenfor Finnmark, og er omtalt i havressurslovens § 8 b.
Formål og virkeområde til nemnda er: «Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av
fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske
lokalsamfunn. Virkeområdet er Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke»
Fjordfiskenemnda har et omfattende mandat, men har i realiteten ingen mulighet til å oppfylle
mandatet med den arbeidssituasjonen den har. En absolutt forutsetning for at Fjordfiskenemnda
skal få gjort den jobben den er satt til å gjøre er å ha et sekretariat med tilstrekkelig kapasitet.
Det er også behov for en tydelig avklaring av sekretariatets rolle. Fiskeridirektoratet har i tråd
med mandatet sekretariatsfunksjonen for Fjordfiskenemnda, herunder saksforberedelse og
innkalling til møter. I dag har sekretæren deler av sin stilling knyttet til nemndas arbeid,
anslagsvis 0,25-0,3 årsverk. Fiskeridirektoratets tolkning av sekretariatsfunksjonen til ikke å
omfatte utredninger av mer strategisk art, utarbeide forslag til uttalelser o.l. i forkant av møter,
gjør at Fjordfiskenemnda ikke kan ivareta sitt mandat.
For nemnda er det samtidig svært viktig at sekretariatet kan bistå Fjordfiskenemnda i det
strategiske, faglige og politiske arbeidet uten å være bundet av forvaltningens syn på de sakene
nemnda behandler.
Eksempler på dette er:
• I reguleringssaker, hvor det ofte handler mer om fordelingspolitikk enn om bærekraftig
forvaltning, vil nemnda kunne argumentere for andre løsninger enn hva
Fiskeridirektoratet eller NFD har lagt opp til. Sekretariatet må da kunne bidra med
faktaopplysninger, men også være behjelpelig med å underbygge argumentasjon for
nemndas synspunkter (eller for den saks skyld ivareta administrasjonens rolle med å
peke på negative eller utilsiktede konsekvenser av forslag fra nemnda)
• Det må inngå i «saksforberedelse» (jf. mandatet) at sekretariatet kan
innhente/sammenfatte saksopplysninger (f.eks. statistikk) og foreta vurderinger og
tilrådninger for saker som skal behandles av nemnd
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Sekretariatet må kunne medvirke ved utarbeidelse av høringsuttalelser og vedtak
Sekretariatet må kunne referere nemndas synspunkter i ulike sammenhenger
Sekretariatet må kunne bidra til å skrive pressemeldinger, kronikker, leserinnlegg mv på
vegne av fjordfiskenemnda
Sekretariatet må kunne delta på møter for å representere fjordfiskenemnda i tilfeller der
nemndas medlemmer ikke har anledning til å stille

Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget mener manglende ressurser til sekretariatsfunksjon og avklaringer av sekretariatets rolle i forhold til Fiskeridirektoratet, gir en uverdig
oppfølging av Stortingets vedtak om oppfølging av Kystfiskeutvalget og det blir utfordrende å
finne kandidater som vil være med i nemnda.
Det er derfor viktig at Fjordfiskenemnda får disponere sekretær i full stilling og at sekretariatet
får bistå nemnda i tråd med de seks kulepunktene over.
Det vises også til næringskomiteens flertallsmerknad i Innst. 8 S (2019-2020) om kystnært fiske
om styrket kunnskapsgrunnlag og økt lokal medvirkning i ressursforvaltningen for lokale
bestander. Her har Fjordfiskenemnda en selvsagt rolle. I tillegg kommer etablering av et
pilotprosjekt ved å benytte fiskeriforskningsmidler til en regional styrking av havressursforvaltningen næringskomiteen også ba om.
Med hilsen,
Bjørn Inge Mo
Fylkesrådsleder

Silje Karine Muotka
Sametingsråd for næring og kultur
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