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27 kurs 

16 virksomheter 

 

Brønnøysundregistrene 

Datatilsynet 

Fiskeridirektoratet 

FM Sogn og Fjordane 

FM Telemark 

Forbrukerrådet 

Mattilsynet 

Norges forskningsråd 

Patentstyret 

Pensjonstrygden for sjømenn 

Statens innkrevingssentral 

Statens landbruksforvaltning 



En annen sak er brukerens innlogging. I forhold til domstolenes 
prøveordning vil eksempelvis en offentlig saksbehandler være 
henvist til å bruke sitt personlige elektroniske sertifikat. I 
motsetning til samme saksbehandlers underskrift på papir vil det 
elektroniske sertifikatet ikke inneholde noen referanse til rolle 
eller funksjon, idet forholdet til arbeidsgiver ikke vil fremkomme. 
Her har man ingen retningslinjer å forholde seg til på nasjonalt 
nivå, og det bør vurderes å se nærmere på denne 
problemstillingen. 

Høringsnotat til departementet: 





Velg en passe personlig tone. Bruk normalt du og dere. 

FKDs skrivekompass:  

«Såfremt De ønsker å benytte Dem av dette, kan De 

kontakte Fiskeridirektoratet.» 



Håper på en debatt om tidfesting 

Selge bolig? Sjekk våre sparetips. 

Kommunene sjekker ikke hvordan 

bestemor har det 

Rettigheter i det blå 

Bud og budsjett: This Bud's for you! 

http://www.forbrukerradet.no/forside/presse/pressemeldinger/h%C3%A5per-p%C3%A5-en-debatt-om-tidfesting
http://www.forbrukerradet.no/forside/presse/pressemeldinger/selge-bolig-sjekk-v%C3%A5re-sparetips
http://www.forbrukerradet.no/forside/pressemeldinger/kommunene-sjekker-ikke-hvordan-bestemor-har-det
http://www.forbrukerradet.no/forside/pressemeldinger/kommunene-sjekker-ikke-hvordan-bestemor-har-det
http://www.forbrukerradet.no/forside/presse/pressemeldinger/rettigheter-i-det-bl%C3%A5
http://www.forbrukerradet.no/annet/blogg/bolig/bud-og-budsjett-this-buds-for-you


Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke 

kvotene for fartøy under 11 meter 

hjemmelslengde med 41 prosent og fartøy på 

eller over 11 meter hjemmelslengde og under 

21 meter hjemmelslengde med 19 prosent i 

fisket etter torsk nord for 62º nord med virkning 

fra mandag 5. november. 

 



Registrering av fartøy for fiske i farvann utenfor noen stats 

fiskerijurisdiksjon i 2012 

 

Fiskeridirektoratet har mottatt registreringsmelding for fartøyet 

……….. for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon for 

2012. Vi har registrert fartøyet for fiske i internasjonalt farvann, 

NEAFC-området. 

 

Registreringen gjelder fram til 31. desember 2012, idet 

registreringen gjelder for ett kalenderår. Forøvrig vil vi minne om at 

fartøy som skal fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, 

i henhold til rapporteringsbestemmelser implementert i norsk 

regelverk, skal sende melding om fiskestart (COE), fangstmelding 

(CAT)..... 



"Du får lov å fiske i internasjonalt farvann i år. Husk å 

sende oss beskjed om hvor mye fisk du får. Skitt 

fiske! 



Avholdt utleggsforretning:  



Tale (intervju):    3,6 % 
Lovtekstar:     35 % 
Trad. kansellistil:   60+ % 
Lærebok i historie:   18,6 % 
Radionyheiter:    21 % 
Fylkesmannen i SF:  54,5% 

Passiv:  



Strategien har fokus på tilrettelegging for 

gåing i kvardagen og ferdsel til fots i 

samband med bruk og utvikling av 

kollektivtransport.  






