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Uttalelse om fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet
Forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar vedlagte uttalelse til Fiskeridirektørens forslag til omorganisering av
Fiskeridirektoratet.
Bodø bystyre ber om at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø opprettholdes og
videreutvikles som et selvstendig kontor. Dette på bakgrunn av at Nordland er det største fiskeri- og
havbruksfylket i Norge.

Sammendrag
Fiskeridirektøren har foreslått for Fiskeriministeren at antall fiskeriregioner skal reduseres fra
dagens syv til tre. Region Nordland er foreslått slått sammen med Troms og Finnmark med
regionkontor i Tromsø.

Saksopplysninger
Fiskeridirektøren har i brev datert 02.03.2015 oversendt forslag til omorganisering av
Fiskeridirektoratet til Fiskeriministeren
Fiskeridirektøren har i sitt forslag til omorganisering foreslått at dagens syv fiskeriregioner skal
reduseres til tre. Region nord består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Region midt består
av Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal og region sør består av resterende fylker langs
Norskekysten. Tromsø, Trondheim og Bergen er foreslått som regionkontorer i en fremtidig
struktur.

Vurderinger
Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge og den dominerende verdiskaperen i
Nord-Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per
innbygger eksklusiv olje (ref. Indeks Nordland 2015). I 2014 hadde Nordland Norges største
produksjonsvolum av laks og passerte 253 000 tonn, noe som tilsvarer nærmere 1/5 av all
produksjon i Norge.
Videre har Nordland ¼ av antall fiskere og fiskefartøy i Norge. Videre har Nordland ¼ av kysten i
Norge. En inndeling i fire regioner der Nordland er en egen region anses som både fremtidsrettet og
tids- og kostnadseffektivt.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen mener det er naturlig at Fiskeridirektoratet opprettholder Nordland som en fiskeriregion
med regionkontor i Bodø. Dette anses som fremtidsrettet med tanke på videre vekst innen
havbruksnæringen, nærhet til kompetansemiljøene og næringene. Med erfaringer fra andre etater
antas det at Fiskeridirektoratet vil oppleve det som mer tids- og kosteffektivt å opprettholde to
regionkontor i Nord-Norge.
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