
Bransjeforum

havfisketurisme

Narvik 29.-30. oktober 2018

Velkommen



Målsetting

• Bransjens talerør ovenfor 

offentlige myndigheter 

• Bygge og styrke omdømme til 

havfisketurismebedriftene 

• Ivareta bedriftene ift NHO 

Reiseliv sin rolle og oppgave



• Forskriften 

• Sikkerhet

• Næringspolitikk

• Ulovlig drift

• Bransjeutvikling,                                     

Utvikling – samarbeid og lønnsomhet

• Nettverk og erfaringsutveksling

Hovedtemaene

Innspill til Havressursloven (NFD)

Innspill til forskrift om turistfiskevirksomhet 
(fiskeridir)

Sikkerhet, føre båt med 12 pass eller færre 
(sjøfartsdir)

Forskning og havfisketurisme i ett 
samfunnsperspektiv  (akvaplan-niva)

Næringspolitikk

Bransjeutvikling, bærekraftig havfisketurisme 
(workshop)

Nettverk og erfaringsutveksling



Bransjeforum, vår møteplass

Bransjeforum møter

- 2 ganger i året

- Feb og oktober 2018

- 2019, 14. feb

Digital møteplass

- Facebook

https://www.facebook.com/gro

ups/havfisketurisme/requests/

https://www.facebook.com/groups/havfisketurisme/requests/


5



Bransjeforum

havfisketurisme

Narvik 29.-30. oktober 2018



7
Lofoten

Bransjeforum for havfisketurisme

Narvik 29.10.2018



Reiselivsmeldingen og Jeløya-plattformen

8

«Arbeid til flere»



Reiselivet i Jeløya-plattformen
1. Flere i arbeid, styrker reiselivets betydning. 

2. Klimaforpliktelser skal løses bl.a. gjennom teknologi

3. Bredbånd/fiber skal utbygges

4. Tempoet i digitalisering økes, og Norge skal bli ledende i digitalisering i alle sektorer.

5. Deregulering og ny teknologi skal forenkle næringslivets hverdag.

6. Arbeidsmiljøloven skal tilpasses at flere arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker mer fleksibilitet

7. Forenkle momsystemet og færre satser. Positivt hvis serveringsmomsen likestilles for sit down/ta med, negativt hvis overnattingsmoms
økes og blir mye høyere enn hos europeiske konkurrenter.

8. Enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.

9. Altinn utvikles, slik at næringslivet bare skal rapportere en gang (tilsyn).

10. Samordnet og enhetlig tilsyn, styrke tilsynenes veiledningsplikt.

11. Mer rettferdig skatt for globale selskaper (Airbnb/Google)

12. Styrking av yrkesfag

13. Styrke filmincentivordningen
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Statsbudsjettet

2019



Formuesskatten reduseres –
men fortsatt uoppfylte løfter fra reiselivsmeldingen 

• I dag er det verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler og 
tilordnet gjeld på 20 pst. i 2018. Regjeringen foreslår å øke 
verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld 
til 25 pst. og å øke bunnfradraget til 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner 
for ektepar).

• Verdsettelsesrabatten for hotell: I 2018 sa departementet at det 
ville gå i dialog med ESA for å forsøke å avklare om og eventuelt 
hvordan en hotellrabatt kan innføres i overensstemmelse med 
EØS-avtalen. Departementet er i dialog med ESA om en slik 
avklaring, og vil komme tilbake til Stortinget. 
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Fjorårets budsjett ga momssjokk…

12



Men det gode arbeidet i etterkant av budsjettet
ga resultater: Ingen økning i momsen i år

• Scheel-utvalget har anbefalt å øke momsen til 15 %, og at det 

ligger inne i Jeløya-erklæringen at regjeringen ønsker å "forenkle 

merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser.«

• Allikevel blir ikke momsen økt i statsbudsjettet for 2019. 

• Viktig nå å holde trykket oppe for å forhindre ytterligere økning
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Andre positive saker i årets budsjett

• Selskapsskatten ned fra 23 til 22 %

• Filmincentivordningen styrkes med 10 mill. til 71 mill. 

• Nasjonale turiststier styrkes med en million til 11,5 mill

• Markedsføringsbudsjettet holdes stabilt på 231,5 mill. 

• Regjeringen gir flere midler til 5G-utbygging. Dette er positivt for reiselivet, særlig 
ute i distriktene, og vil gi økt nettilgang til de reisende.

• Regjeringen foreslår å bevilge cirka 30 millioner ekstra, på toppen av 500 millioner 
siden 2013, til styrking av yrkesfaglig utdanning i neste års statsbudsjett. 
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Negativt: reglene for skattlegging av tips endres, vi 
er sterkt kritisk til innretningen på forslaget
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Dok 8-forslag fra Ap og SV: pensjon fra første krone 
– god dialog med NHO – jobber med KrF og SP

11/22/2018 16



Løyvefritak – gjennomslag hos departementet

11/22/2018 17



Endrede fradragsregler for mva for 
bilutleieselskapene – mer verdiskaping
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Cruise – nye utslippskrav i verdensarvfjordene –
både kloakk og NOx
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11/22/2018 20



Økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk

21

• Vi har fått positivt svar fra 

riksadvokaten, og er i 

kontakt med NFD, som 

«jobber med saken». Vi 

synes man nå må få 

fortgang i denne prosessen.  

11/22/2018



Lokalvalget – vårt drømmekapittel

Jeg sender til alle som vil ha: 

omb@nhoreiseliv.no
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- Flere små og store 

reiselivskommuner er plassert 

på topp-20-listen til NHOs 

kommune-NM. –

Reiselivsnæringen trekker 

kommuner framover. 

- Rangering etter attraktivitet 

og lokal vekstkraft basert på 

forhold ved næringsliv, 

arb.marked, demografi, 

kompetanse og kommunal 

økonomi. 

Reiseliv er kommunens beste venn 



Nærmere 50 % vekst i internasjonale reiser i 2030
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Sysselsetting i reiselivet
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Sysselsetting

Kilde: Menon
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Sysselsetting

Kilde: Menon



Kommunale 

skatteinntekter fra 

reiselivet
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Skatteinntekter

Kilde: Menon



Definisjoner av næringene

• Reiselivsnæringen: Alle typer bedrifter som leverer tjenester til mennesker 
på reise, det vil si opplevelses-, overnattings-, serverings-, transport- og 
formidlingsbedrifter.

• Prosessindustrien: Alle former for masseprodusert bearbeiding av råvarer, 
hvorav de viktigste formene er metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og 
farmasøytisk industri.

• Sjømatnæringen: Hele verdikjeden for både fangst og oppdrett av alle 
typer fisk, skalldyr og andre organismer fra havet; fra avl, smolt- og 
fôrproduksjon, via fiskeri og havbruk, til foredling og salg av sjømat.

3022.11.2018
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PERSONSKATTEINNTEKTER PÅ FYLKER

22.11.2018

MenonEconomics
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Skatteinntekter

Kilde: Menon
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Oslo

Kilde: Menon

Reiseliv er kommunens beste venn 
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Bergen

Kilde: Menon

Reiseliv er kommunens beste venn 



• Reiselivsbedriftene i Narvik

kommune genererer 12,2 

millioner kroner i kommunale

personskatteinntekter.

• Narvik kommune har netto

innpendling av reiselivsansatte.

• 3 prosent av disse

skatteinntektene tilfaller derfor

nabokommuner.

Narvik kommune har store skatteinntekter fra 
reiseliv i kommunen - 12,2 millioner kroner i 2017
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Beregnede kommunale inntekter for Narvik kommune fra personskatt for 
næringene sjømat, prosessindustri og reiseliv for 2017. Kilde: Menon 
(2018)



• Reiselivsbedriftene i Mandal 
kommune genererer 8,6 millioner 
kroner i kommunale 
personskatteinntekter.

• Mandal kommune har netto 
utpendling av reiselivsansatte.

• Som en følge av utpendlingen er 
skatteinntektene til Mandal 
kommune fra reiselivsansatte 19 
prosent høyere, totalt 10,3 
millioner kroner.

Mandal kommune har store skatteinntekter fra 
reiseliv i kommunen - 8,6 millioner kroner i 2017
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Beregnede kommunale inntekter for Mandal kommune fra personskatt for 
næringene sjømat, prosessindustri og reiseliv for 2017. Kilde: Menon 
(2018)



• Reiselivsbedriftene i Vestvågøy 

kommune genererer 6,5 

millioner kroner i kommunale 

personskatteinntekter.

• Vestvågøy kommune har netto 

innpendling av reiselivsansatte.

• 1 prosent av disse 

skatteinntektene tilfaller derfor 

nabokommuner.

Vestvågøy kommune har store skatteinntekter fra 
reiseliv i kommunen - 6,5 millioner kroner i 2017
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Beregnede kommunale inntekter for Vestvågøy kommune fra personskatt 
for næringene sjømat, prosessindustri og reiseliv for 2017. Kilde: Menon 
(2018)



• Reiselivsbedriftene i Hasvik 
kommune genererer 0,6 millioner 
kroner i kommunale 
personskatteinntekter.

• Hasvik kommune har netto 
utpendling av reiselivsansatte.

• Som en følge av utpendlingen er 
skatteinntektene til Hasvik 
kommune fra reiselivsansatte 14 
prosent høyere, totalt 0,7 millioner 
kroner.

Hasvik kommune har betydelige skatteinntekter fra 
reiseliv i kommunen - 0,6 millioner kroner i 2017
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Beregnede kommunale inntekter for Hasvik kommune fra personskatt for 
næringene sjømat, prosessindustri og reiseliv for 2017. Kilde: Menon 
(2018)
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Sysselsetting

Ikke-bærekraftig

Sesongjobb

-

Hvilke begreper forbindes reiselivet med?

Kilde:Zynk



Sysselsetting

Verdiskaping

Klimaendringer

Miljøproblemer

Sysselsetting viktigste driver

Kilde:Zynk
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Takk for meg! 
Spm? omb@nhoreiseliv.no
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Reiselivet ER ordførerens beste venn. 
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Bransjeforum havfisketurisme

Narvik 29.-30. oktober 2018

NHO Reiselivs

kommunikasjonsarbeid

Ida B. Tønder, Senior kommunikasjonsrådgiver



NHO Reiselivs kommunikasjon og næringspolitiske avdeling 
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Kommunikasjon som et virkemiddel 

48

• Strategisk bruk av  

kommunikasjon/presseutspill som et 

verktøy, for å sette viktige saker på 

dagsordenen 

• Hovedtalsperson for reiselivet og den 

fremste eksperten på norsk reiseliv –

viktig forutsetning for gjennomslag 

• Skape begeistring, stolthet og fronte 

det norske reiselivet
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Reiseliv er kommunens beste venn

Kommunens beste venn: Ny rapport viser at reiselivet 

bidrar til arbeidsplasser og store skatteinntekter til 

landets kommuner 

Hovedbudskap frem mot kommunevalget i 2019
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Politisk sak der vi bruker media til å skape oppmerksomhet 
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Politisk sak der vi bruker media til å skape oppmerksomhet 
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Medlemmer som talspersoner 
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Bygge bransjens omdømme 



55

Lager innhold til egne kanaler – spres i sosiale medier 



Tips til positive mediesaker

• Økning i antall gjester? Økning i omsetning? Nye markeder? 

• Økning i verdiskaping, ringvirkningsanalyser, «verdiskaping-regnestykker» - støtte 

budskapet «kommunens beste venn»

• Sysselsetting: Planer om å ansette flere? 

• Bærekraftige initiativ – dette er alltid positivt å vise frem i media 

• Personlige historier: Historier der vi kan vise at bedriften er en viktig døråpner til 

arbeidslivet, gir folk en ny sjanse i livet 

• Nye trender: Hva vil turistene oppleve? Er det noe som er spesielt "trendy" nå? 

• Utfordringer: Politiske saker? Bedre rammebetingelser? 
56

Bygge bransjens omdømme 
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FINNMARK POLICE DISTRICT

FINNMARK POLITIDISTRIKT

Havfisketurismen sett med politiblikk

Olaf M. Andreassen, Næringslivskontakt



Havfisketurismen sett med politiblikk

• Olaf M. Andreassen

• Næringslivskontakten

• A-krim, samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

• Havfisketurismen (i Finnmark) sett med politiblikk

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 59



• Politisk krav om effektiv og kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging.

• Meld. St 29 (2011 – 2012) "Samfunnsikkerhet"

• Prop. 61 LS (2014 – 2015) "Nærpolitireformen"

• Regjeringens strategi mot arbeidslivskrim. (2015 – 2017)

• Regjeringens handlingsplan mot økonomisk krim. (2011)

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 60

Næringslivskontakten, bakgrunn og forankring



Næringslivskontakten

• "Næringslivskontaktene skal sikre et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet, 

relevante organisasjoner og andre aktører i det sivile samfunn. Dette vil bidra til både 

proaktive og treffsikre tiltak i næringslivet og hos andre private aktører, og en 

kunnskapsbasert kriminalitets-bekjempelse i politiet."

• Etablering av næringslivskontakter i de 12 nye politidistriktene, POD brev av 24.8.15.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 61



Nærpolitireformen gir

• "Næringslivskontakt" i alle 12 politidistrikt.

• "Politikontakt" i alle kommunene.

• Styrket arbeidet med "Politiråd" i alle kommunene.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 62



Samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

• Avtalefestet samarbeid mellom Arbeidstilsynet, 

Skattetaten, NAV og Politiet både lokalt, regionalt 

og nasjonalt.

• Toll, Fiskeridirektoratet, Statens Vegvesen, 

Mattilsynet, Kemner, Bygningskontroll, 

Branntilsyn, Sjøfartsdirektoratet +++ avhengig av 

sakstype
Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 63



Havfisketurismen som næring i 
Finnmark• 73 identifiserte

• 67 i Vestfinnmark

• 6 i Østfinnmark

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 64



Havfisketurismen som næring

• Hvem er aktøren? Bakgrunn og tilknytning til stedet.

• Hvem er kundene?

• Registrert i Brønnøysundregistrene/Fiskeridirektoratet?

• Markedsføring?

• Godkjent anlegg?

• Forhold til lovverket?

• Veiledningsbehov?

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 65



Havfisketurismen som næring

• 4 "klasser"

• Aktørene tilpasser seg de forskjellige kundegruppens kvalitetskrav og betalingsvilje.

• Teltcamp

• Økonomiklasse

• Comfortklasse/Kvalitetsklasse

• Luxus (enkeltkunder/grupper)

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 66



Teltcamp

• Teltcamp med egne båter, hustelt og frysebokser.

• "Organisert" men ukjente aktører

• Selvforsynt, bringer med seg alt, noen kjøper bensin lokalt.

• Liten/ingen verdiskapning

• Høy risiko for forurensning og ulykke.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 67



Teltcamp

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 68



Teltcamp

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 69



Min båt er så liten og havet så stort…….

• Fokus på sikkerhet ?

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 70



Økonomiklasse

• Identifisert (utenlandsk) aktør som leier ut deler av egen bolig, eller 

eiendom som er kjøpt for utleie.

• Handverker/industriarbeider, med havfisketurisme som 

tilleggsnæring.

• Markedsføring via sosiale medier.

• Registrert/uregistrert  (Brønnøysundregisteret/Fiskeridirektoratet)

• Kundegruppen er voksne menn, med varebil og fryseboks. 

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 71



Økonomiklassen

• Bringer med seg alt, noen kjøper bensin lokalt.

• Liten lokal verdiskapning.

• Mangelfullt fokus på sikkerhet.

• Kvote 20/10 kg. Mangelfull forståelse for rapportering.

• Plan/bygning/brannlov, Tolloven (inn/utførsel), skatt, regnskap, Forurensningsloven, 

Produktansvarsloven og Internkontrollforskriften

• Myndighetsfrykt, utfordrende samarbeid.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 72



Økonomiklasse

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 73



Comfort- kvalitetsklasse

• Norske/utenlandske aktører i familiedrevne anlegg, de fleste har ansatte i høysesongen.

• Registrert i Brønnøysundregistret og hos Fiskeridirektoratet.

• Betalingsvillige gjester som reiser med egen bil eller fly.

• Markedsføring med hjemmeside/FB/messer.

• Liten/middels/stor lokal verdiskapning. (Liten= utenlandsk bank og arbeidskraft).

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 74



Comfort- kvalitetsklasse

• Varierende fokus på sikkerhet, ofte manglende internkontroll.

• Kvote 20 kg, varierende rutiner for fangstrapportering.

• Noen utfordringer med: Plan/bygning/brannlov, Tolloven (inn/utførsel), skatt, regnskap, 

Forurensningsloven, Produktansvarsloven og Internkontrollforskriften.

• Samarbeidsvillig, mottakelig for veiledning

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 75



Luxusklassen

• Registrerte  norskeide AS.

• Fast etablerte og godkjente anlegg.

• Kunder med betalingsevne som kjøper opplevelser.

• Proff markedsføring på internasjonale messer, internett og omtale fra gjester.

• Stor lokal verdiskapning 

• Fokus på kvalitet, sikkerhet og synlig internkontroll.

• Kvote 20 kg utnyttes ikke.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 76



Oppmerksomhet på 
havfisketurismen i Vestfinnmark• Ordensmessige utfordringer i noen "havner" i 2017.

• Engasjerte lokalpolitikere 

• Kommunalt engasjement

• Engasjement i bransjen

• Politimesteren gav prioritet og vi tok saken inn i A-krimsamarbeidet.

• Kartlegging av bransjen høsten 2017

• A-krim kontroll 2018

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 77



Oppmerksomhet på havfisketurismen i 
Vestfinnmark

• Vestfinnmark Regionråd tok opp saken og engasjerte Bedriftskompetanse

• NHO har satt saken på sakslista

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 78



Havfisketurismen sett med politiblikk

• Aktørene innen økonomiklassen er mest utfordrende innen A-krim/SMSØ og sikkerhet 

pga:

• Manglende kunnskap/forutsetning for å drive eget firma

• Bevisst økonomisk kriminalitet 

• Uregistrerte firma

• Mangelfulle regnskap

• Uregistrerte arbeidstakere

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 79



• Mangelfull fortolling (inn og ut)

• Svakt fokus på sikkerhet, internkontroll

• Bygning og anlegg ikke tilpasset næringsvirksomhet

• - og de bidrar i liten grad til lokal verdiskapning

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 80

Havfisketurismen sett med politiblikk



A-krimkontroll i Nordkapp og Hasvik, juni 2018

• En bedrift ble stengt umiddelbart.

• 2 aktører, et uregistrert og et registrert AS kartlegges i ettertid. Disse har samlet 

overnattingskapasitet på ca 25 personer, ikke godkjent for overnatting

• En aktør har drevet i 4 år uten regnskap, skatt/momskrav foreløpig beregnet til over 800 

000,-

• Tingretten har gitt medhold i arrest i 5 båter

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 81



A-krimkontroll i Nordkapp og Hasvik, juni 2018

• Beslaglagt 150 – 200 kg krabbeklør og en del levende krabbe satt ut.

• Bruk av ulovlig utenlandsk arbeidskraft.

• Det er også funnet forbindelser mellom lokale norske AS og uregistrerte utenlandske 

aktører som viser "svart" omsetning av varer og tjenester.

• Mye etterarbeid for skatteetaten…

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 82



Veien videre……….

• Etpar aktører har avsluttet sin virksomhet

• Noen søker veiledning

• Flere registrerte i Brønnøysundregistrene

• Kontrollplan for 2019 utarbeides

• Politiet øker fokus på sikkerhet og forebygging.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 83



Kontrolletatene vil ha fokus på forebygging.

Endres i topp-/bunntekst

22.11.2018 • Side 84
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Båtutleie – tilbyr du en 

sikker forbrukertjeneste?

Sikkerhet ved forbrukertjenester

29. Oktober 2018

Ann Christin Olsen-Haines

Seksjonssjef 



Temaer

• Kort om DSB

• Regelverk

• Tilsyn med sikkerhet ved forbrukertjenesten båtutleie

• Markedskontroll oppblåsbare redningsvester 2017

• Hvordan bidra til å tilby en sikker forbrukertjeneste



Hvem er DSB?
• Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og 

beredskap

• Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, Nød- og 
beredskapskommunikasjon

• Nødnett

• Sivilforsvaret

• Internasjonalt kontaktpunkt

• Styring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet

• Styrer Det Lokale El-tilsynet

• Ca. 680 ansatte 
– Hovedkontor i Tønsberg

– Nødnett i Nydalen

– 5 EL-regioner

– 20 sivilforsvarsdistrikter

– 3 kurs- og kompetansesentre

• Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSBFoto:  Kai Myhre



DSBs roller

DSB utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

• Fagorgan

• Regelverksforvalter 

• Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet



DSB organisasjonskart



Seksjon for produktsikkerhet - DSB

• PRO arbeider forebyggende for å sikre at produkter og 
forbrukertjenester er trygge og i samsvar med 
gjeldende krav.

• PRO arbeider for at alle aktørene skal kjenne og 
overholde sine forpliktelser. 

• Enhet for forbrukersikkerhet og Enhet for elektriske 
produkter slått sammen til PRO 1. mars 2017

• Ny seksjon for produktsikkerhet består av 16 
medarbeidere og seksjonssjef, hvorav 12 jobber med 
produkter og forbrukertjenester.



Våre ansvarsområder

• Generelle produkter (f.eks. småbarnsutstyr, sports-
og fritidsutstyr, møbler) 

• Gassapparater og utstyr

• Elektriske produkter og elektrisk utstyr

• Personlig verneutstyr ment for forbrukere

• Maskiner

• Leketøy

• Lekeplassutstyr

• Farlige næringsmiddelimitasjoner

• Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære

• Aerosoler

• Brannkrav tekstiler/madrasser/stoppede møbler

• Elektromedisinsk utstyr

• Lightere

• Forbrukertjenester



Forbrukertjenester

• Hva er en forbrukertjeneste?

Med forbrukertjeneste menes tjeneste som tilbys brukere 

hovedsaklig for personlig formål. Det er ikke noe krav at det 

blir ytt vederlag for tjenesten. 



Hvordan vi jobber

• Risikobasert tilsyn med virksomheter og markedskontroll av 

produkter

• Videreutvikle regelverk og standarder

• Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora på området

• Informasjons- og veiledningsarbeid, bransjesamarbeid

• Ulike innkomne saker/meldinger: mediehenvendelser, 

politisaker, bekymringsmeldinger fra publikum, 

meldepliktsmeldinger fra tilbydere av forbrukertjenester.



Hvordan arbeider vi i forhold til 

sikkerhet ved forbrukertjenester? 

I hovedsak forebyggende arbeid

• Tilsyn

• Veiledning, informasjon og bransjekontakt

• Regelverksutvikling 

• Ulykkesoppfølging – ikke direkte forebyggende, men 

viktig for å kartlegge årsaker



Aktuelt regelverk

• lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 

(produktkontrolloven) av 11. juni 1976 nr 79

• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 

1996 nr 1127

• forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av 

personlig verneutstyr (PVU) av 19. august 1994 nr 0819

http://www.domstol.no/Domstolene/index.asp?startID=&topExpand=1000052&strUrl=//internet/showObject.asp?infoobjectid=1000421


HVEM har ansvar for sikkerheten?

• ”Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr 

forbrukertjenester, eller utfører arbeid i slik 

virksomhet, skal vise aktsomhet og treffe rimelige 

tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører 

helseskade”



Plikt til internkontroll -

Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd



Tilsyn med forbrukertjenesten båtutleie

Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og 
dødsfall som følge av bruk av produkter eller tjenesten båtutleie.

• DSB skal påse at virksomheter som tilbyr båtutleie som en 
forbrukertjeneste arbeider systematisk for å tilby en sikker 
tjeneste. 

• Fokus på den risikovurdering eier av virksomhet har 
gjennomført før forbrukertjenesten tilbys, 

• Rutiner og ansvarsforhold skal foreligge i virksomhetens 
internkontrollsystem. 



Omfang av DSBs tilsyn

• 230 virksomheter ble varslet om mulig tilsyn

• 9 virksomheter ble valgt ut for tilsyn

• Tilsyn ble utført i Trøndelag og Nordland

• Utarbeidet rapport – www.dsb.no



Resultat etter tilsyn

• Det ble avdekket totalt 23 avvik

• Flere av virksomhetene kjente ikke til hvilke regler som 

gjelder i forbindelse med utleie av båt

• Sikkerhetsinformasjon blir gitt muntlig, men virksomhetene 

har ikke skriftlige rutiner som sikrer at nødvendig 

informasjon blir gitt

• Flere av virksomhetene mangler skriftlig beredskapsplan 

som beskriver prosedyrer i krisesituasjoner



Generelle inntrykk

• Stort informasjonsbehov i virksomhetene

• Noe frustrasjon over å måtte skriftliggjøre rutiner 

som er innarbeidet

• Generelt ser det ut som om det jobbes seriøst 

med å ivareta sikkerheten ved utleie av båter. 

Det er imidlertid mangler når det gjelder

skriftliggjøring av rutiner.



Markedskontroll oppblåsbare 

redningsvester 2017

• Formålet med markedskontrollen: sikre at 

oppblåsbare redningsvester på det norske markedet 

oppfyller gjeldende sikkerhetskrav



• Norge har en 25148 km kystlinje, som er en av 
verdens lengste

• Ca. 30 personer dør av drukning fra fritidsfartøy

• De siste årene har oppblåsbare redningsvester 
blitt populære

• Juni 2015 trådte Sjøfartsdirektoratets nye regel i 
kraft. Alle i båt under 8 meter i fart/seilas skal ha 
flyteutstyr på seg

• Det har kommet nye merker på markedet, og 
oppblåsbare vester for nye segmenter (babyer, 
barn)

Bakgrunn

Foto: Colourbox



• Oppblåsbare redningsvester er ikke 
personlig verneutstyr før de er fullstendig 
oppblåst

• Brukere er avhengig av automatikken – at 
den fungerer

• Forbrukere leser brukerveiledning i 
varierende grad

• Svensk rapport fra 2012 indikerte bla. at 
CO2 patronene skrur seg ut

Oppblåsbare redningsvester



Oppblåsbare redningsvester

• Basert på 
indikasjonene/bekymringene og 
etter en sondering av markedet, 
rettet DSB markedstilsynet mot 
oppblåsbare redningsvester som 
primært harmoniserte med ISO-
12402-3

• DSB tok kontakt med produsenter 
og importører i Norge som 
oversendte eksemplarer til oss med 
tilhørende brukerveiledning og 
dokumentasjon



Resultater

• Ingen alarmerende funn av uholdbar 
risiko, som fører til omsetningsstans

• Likevel; nesten alle av 
redningsvestene var ikke i 
overensstemmelse med forskriften 
eller standarden

• Mangelfull og unøyaktig informasjon 
i brukerveiledning og 
informasjonstrykk på vest

• CO2 patronen har en tendens til å 
skru seg ut

• Feiler i «Lifting loop test» 



Ulykker og hvordan bidra til å unngå disse.



DSBs rolle i ved alvorlige ulykker hendelser 

• Fanger opp ulykker i media

• Meldeplikt fra tilbydere av forbrukertjenester

• Bekymringsmeldinger fra forbrukere

• Politiet sender oss saker uoppfordret



DSBs rolle i politisaker

• Orientert rundt bransjens internkontrollsystem

• Krever ofte tilleggsopplysninger for å få belyst det 
systematiske HMS-arbeidet

• Har de risikovurdert?

• Har de iverksatt tiltak?

• Har de fulgt opp tiltak?

• ER DETTE SKRIFTLIG DOKUMENTERT?



• Bruk veilederen om Trygg Drift

• Søk kunnskap og kompetanse – spør!

• Hvilket ansvar og plikter har du som tilbyder?

• Gjør en risikovurdering av tjenesten og utstyret

• Utarbeid en beredskapsplan

• Utarbeid informasjon til kunden

• Tenk kontinuerlig forbedringsarbeid 

• Bruk hverandre – erfaringsutveksling

er viktig læring

Hvordan bidra til å tilby en sikker 

forbrukertjeneste?



Momenter til risikovurdering

• Er en 14’ åpen jolle sikkert nok? Hvor stor motor? 

• Skal det være greit å nyte alkohol eller andre rusmidler?

• Er turer i mørke og på natten ok?

• Alene i båten?

• Behov for informasjon om værforhold og 
tidevannstabeller?

• Flytevest – ha på, eller bare være med i båten?

• Gis det opplæring i bruk av båt?

• Begrensning i områder de kan ferdes i? 

• Reservetank for drivstoff?

• Kan man stole på mobil i en nødssituasjon?

• Hvem kan kontaktes ved en ulykke, feil på båten etc? 



Forbruker har også et ansvar for å vurdere 

egne ferdigheter og risiko.

Sjekkliste før start:

• Har du nok kunnskap til å gjennomføre aktiviteten på en trygg 
måte?

• Har du fått nødvendig veiledning og opplæring i hvordan 
aktiviteten skal gjennomføres?

• Har arrangøren en kvalifisert person til stede som kan gi råd 
og veiledning underveis?

• Er det behov for å bruke personlig verneutstyr som for 
eksempel redningsvest, hjelm, dykkemaske eller klatreutstyr? 
Har du dette utstyret og har du fått opplæring i hvordan det 
skal brukes?

• Gir arrangøren inntrykk av å ta sikkerheten på alvor?

• Vet du nok om risiko og sikkerhet ved aktiviteten ? Hvis ikke -
still flere spørsmål.



Sikkerhet i hverdagen

• Sikkerhverdag.no

• facebook.com/sikkerhverdag

https://www.facebook.com/sikkerhverdag
http://www.sikkerhverdag.no/


www.dsb.no

• Regelverk

• Informasjon

• Tilsynsresultater

• Kontaktinformasjon

http://www.dsb.no/


Bransjeforum

havfisketurisme
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Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Status så langt og veien videre for registrering 
av turistfiske-virksomheter og 
fangstregistrering

Trond Ottemo Narvik, 29.-30. oktober 2018





Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Ot. Prp. Nr. 39 (1959-60)

«Fiskeridepartementet er enig i at det ikke er betenkelig å endre § 1 
i lov av 2. juni 1906 om forbud mot at utlendinger driver fiske m. v. 
innenfor fiskerigrensen, slik at nordiske borgere får adgang til å drive 
sportsfiske med håndredskaper i sjøen. Etter departementets mening 
er det ikke noen grunn til å åpne slik adgang bare for de nordiske 
borgere. Det sportsfiske med håndredskaper som kan drives av 
utlendinger vil nemlig ikke kunne bli av så stort omfang, at det 
tenkes å skade yrkesfiskerne i nevneverdig grad.»



Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no
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Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Beholdte fangster per måned
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Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no
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Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Fiskeridir.no



Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Milepæler i reguleringen av 
turistfisket 

19601906

Forbud for 
utlendinger

Sportsfiske 
med 

håndholdt 
redskap

Utførsels-
kvote

Minstemål

2006 2010 2018

Bedrifts-
registrering 
og fangst-

rapportering

?2018



Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

Behov fremover

På kort sikt:

• Datainnsamling

• Tilgjengeliggjøring av data

• Informasjon gjennom filmer, sosiale medier m.v.

• Kontroll og håndhevelse

På lengre sikt

• Regelverksutvikling – bærekraft

• Utvidet rapporteringsordning





WELCOME TO LOFOTEN
“The world’s most beautiful islands” – Lonely Planet



ABOUT US
High quality provider of exciting itineraries in Lofoten

XXLofoten offers a wide range of outdoor adventures trough all seasons. Our 
office is located on the quay in Svolvær centrum.

XXLofoten aims to solve any demand from our customers, from the individual 
traveler to business groups and conferences, as well as logistic support for film 
and tv productions.

As a locally owned company, where all partners are involved in the daily 
operations, we are well positioned to make swift decisions, and assure that all 
necessary resources are available for our operation. 

When you join XXLofoten for an adventure you can leave your worries behind 
you. We have a high awareness of safety, close monitoring of our operations 
and not at least, a strong engagement to make sure that you have a truly 
Lofoten experience.

Our well skilled guides will make sure that all activities are done in accordance 
with our guidelines, for your safety and to keep the impact on the unique 
nature of Lofoten on a minimum.





Fishing in Lofoten varies greatly 
with the season, and during the 
traditional Lofotfisket, from end of 
February to April, we catch skrei. In 
summer, we catch other types of 
fish, like pollock, haddock, 
mackerel and coastal cod.

MS Symra is our traditional fishing 
boat, and she turned 100 years old 
in 2017. She is a comfortable boat 
built specifically for Lofotfisket and 
is certified for 38 passengers. 

FISHING TRIPS

All year

ACTIVIT IES

CULTURAL TRIPS

Combine history and culture in the
countrys most authentic fishing
village.

The villages features centrally in 
Lofotens current, as well as 
historical, fisheries industry. 

We familiarise you with the history
of the fisheries, the historical land 
owning fish buyers, and the
present day sights in the centre of
town. We can round it off with a 
tasting tour, or a lovely meal at a 
local restaurant. 

- HENNINGSVÆR
- A REAL FISHING FACTORY
- YOUR PRIVATE LOFOTEN-HOST

Learn the story of the Lofoten
Fishery at the old factory in 
Henningsvær. It doesn’t get more 
“Lofoten” than this!.
Tailor made dinner to complete the 
story.

FULL STEAM

- PRIVATE EVENT
- INFORMAL
- NO DRESS CODE!

A North Norwegian finale in 
informal surroundings. 

When your day of activities draws
to a close, few things are more 
fitting than a meal with the real 
Northern Norwegian atmosphere.

AFTER SEA

- SOFT TEAMBUILDING
- FUN AND INFORMATIVE
- GREAT MEMORIES

Test your senses and taste buds in 
a fun, educational and soft team 
building competition.

FOOD & BEER



All year

ACTIVIT IES

If you dream of the big catch, open 
sea and top notch equipment, Lets 
Go Fishing is the concept you have 
been looking for.

With Lets Go Fishing you will get 
the very best of equipment, local 
knowledge and a truly genuine 
fishing experience. 

Our special designed boats have 
room for 8 anglers. Local 
knowledge, precise sounder and 
fast-moving boats is a combination 
that will guarantee you a thrilling 
fishing experience. 

SPORTS FISHING

- FISHING VILLAGE WALK
- BOAT SAFARI
- “ALL IN ONE" EXPERIENCE

A dinner that starts on the 
doorstep og your hotel, and ends 
the same place (or at a restaurant 
of your choice). A social and 
memorable experience including 
guided fishing village walk, the 
taste and story of the dryfish, 
guided boatcruise in Svolvær, 
“Ancor Dram”/aperitif and tailor 
made dinner to complete the 
adventure. 

ADVENTURE DINNER



NYE FISKETURISTER

Ikke for lang tur

Ikke for mye blod

En fisk er en fisk                                                    

(helt til naboen får en større)

I Asia; selfies viktigere enn fisk

Nysgjerrig på historie - vil gjerne bli kjent 

med guiden og skipper

Vil bli sett!

De færreste tar meg seg fangsten



FOTO - TURISTEN

Scenen må være ordentlig

Behandle fangsten med respekt

Hurtig avlivning, og bløgging i kar

Ta vare på fangsten  - og formidle dette til gjesten





XXLOFOTEN HQ

Lokalisering som k-faktor

Strategiske samarbeidspartnere

Eget bookingsystem med fokus på agentbooking



RECOMMENDED

Preferred activity provider by local hotels and accommodation



Nye produkter
Nok volum på destinasjonen.

Er produktet en kjøpsutløser / reason to go?

Lav pris og mange kunder er ofte mer 
attraktivt enn høy pris og få kunder.

Skrell vekk prisdrivere - Ingen liker å betale 
for mye.





Gruppeoppgaver

• 3 tiltak som kan gjøre din bedrift 
mer attraktiv for dine 
samarbeidspartnere?



• 3 produkter som du kan tilby 
dine eksisterende gjester som 
ikke tilbys i dag?
























