Til fryselager, fiskekjøpere, rederi og fiskere

Fiskeridirektoratet har innført krav om elektronisk signatur på landings- og sluttsedlene i J-23-2020
(landingsforskriften). Fiskesalgslagene hadde før dette etablert felles signeringssystem basert på bruk
av mobilteknologi. Innføringen er allerede godt i gang, og til dels ferdig, hos salgslagene i sør.
Norges Råfisklag starter i disse dager implementering som vil innebære endringer for dere alle. Det er
allerede gjennomført pilotdrift hos fryselager. Utprøvingen er sterkt forsert på grunn av pågang fra
brukere i forbindelse med den pågående Corona og karantenebestemmelsene. Elektronisk signatur
innebærer at fiskerne ikke trenger å gå inn på kaikontoret, men kan signere fra båten.
Endringene som gjøres innebærer at alle som skal signere sedler må skaffe seg personlig brukernavn
til signering og installere app på mobiltelefon eller nettbrett. Dette er meget enkelt og er beskrevet i
egen brukerveiledning. Det vil være samme signeringsmåte for både fryselager, fiskekjøpere og
fiskere. Fra appen kan man signere og i tillegg kan man avvise signering dersom man oppdager feil på
seddel. Appen vil dessuten ha arkiv over tidligere signerte sedler.
Systemene for landings- og sluttsedler må oppdateres for å få med brukernavn til de som skal
signere. Råfisklaget er i dialog med systemleverandørene om dette, og det forutsettes at systemleverandørene tilpasser sine løsninger snarest. Fra Råfisklagets side innebærer endringene at det
samtidig med elektronisk signering også åpnes for at den som sendte seddelen selv kan korrigere feil
og sende seddel på nytt til Råfisklaget. Men dette tillates kun hvis noen har avvist signering i app.
Når det gjelder brukernavn så har Råfisklaget tilrettelagt for at dere kan rekvirere denne selv fra
«Minside». Dere oppfordres til å opprette slike for personer som skal signere for dere. I tillegg bes
mottakene om å være behjelpelig med å opprette brukernavn til fiskere som trenger slik i forbindelse
med leveranser. Både brukernavn og app vil virke overalt slik at samme kan brukes på tvers av
salgslagene og uavhengig hvor man er.
Sedlene som er signert elektronisk vil etter hvert erstatte de gamle formularene som hver skriver ut. I
en overgangsperiode vil man sikkert skrive ut kopi av elektronisk signert seddel, men juridisk vil det
være den elektroniske seddelen som gjelder. For ordens skyld, så er kontrollen innforstått med dette.
Erfaringene med elektronisk signering er at det er lett – og helt ufarlig. Så bare kom i gang!
•
•
•
•

Logg inn på «Minside» hos Råfisklaget
Velg eSignering – og Opprett signeringsbruker
Last ned app, installer og logg inn
Simsalabim – da er man klar; dvs. bare å legge inn brukernavn på seddel!
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