
 

 

 

Nordkapp kommune 

 

 

Saksfremlegg 

Dato: 

Arkivref: 

22.11.2016 

2016/966-1 /  

  Mariann Pedersen Bårdsnes 

78 47 65 17 
mariann.bardsnes@nordkapp.kommune.no 

 

 

Saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

   

   

   

   

NYE RETNINGSLINJER FISKERIFONDET 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar de nye vedtektene for Nordkapp Kommunes fiskerifond. 

Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.01.17 

 

 

Saksutredning 

Forslag til nye retningslinjer ble førstegang fremmet for Formannskapet 31.05.16.  her ble det 

fremmet følgende forslag fra AP v/Kjell-Valter Sivertsen : 

 

" Saken utsettes, og det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som jobber fram forslag til 

vedtekter. Rådmannen er sekretær for gruppen." 

 

Vedtak enst. : 

Saken utsettes, ordfører bes ta initiativ til å innkalle gruppelederen til videre prosess. Rådmann 

er sekretær for gruppen 

 

Arbeidsgruppen har bestått av Kjell-Valter Sivertsen AP, Jan Olsen SV, Sverre Joakimsen H, 

Tor Mikkola V og Kristina Hansen AP. Det er avholdt 2 møter i gruppen. 

 

Endringer : 

§1 

Fondet tilføres kapital over kommunens driftsbudsjett gjennom disponering av årlig 

regnskapsmessig overskudd. Dette i tillegg til dagens praksis hvor avdrag på lån gitt fra fondet 

tilbakeføres fondet. 

 

§2 

Søknader til fondet behandles fortløpende 

 

 

§3 Krav til søker 



Her blir følgende punkter endret : 

C. Søkere som er førstegangsetablerere og under 35 år prioriteres 

D. tidligere punkt C. Søkere i Nordkapp Kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av  

     fartøyet/foretaket. 

E. Søker skal være kredittverdig 

Gammelt punkt E og F faller bort. 

 

§4 Utmåling av lån 

Den største endringen i §4 er bortfall av tilskudd. 

Her foreslås det at inntil 25 000,- kan bli gitt som tilskudd ikke som tidligere inntil 150 000,-. 

Bakgrunnen for dette er at man ønsker et livskraftig fiskerifond i framtiden. 

 

Deretter er det endring i tilsagnets totale beløp. Her er det delt opp i gruppe 1 og gruppe 2. 

Gruppe 1 kan få inntil 900 000,- (båter med kvote) og gruppe 2 inntil 300 000,- (båter uten 

kvote) 

 

§5 Vilkår for lån 

A. utlånsrenten settes til 3 mnd NIBOR + 1,5 %. Nordkapp Kommune forbeholder seg retten til  

     å justere påslaget ut fra markedssituasjonen. 

D. Tilsagn om  lån er gyldig i 12 måneder fra vedtak er gjort i fondsstyret. Det gis mulighet for  

     forlengelse med inntil 1 år dersom prosjektet er forsinket, da etter søknad. 

Gammelt punkt E, F og G faller bort. 

E. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført, men erstattet med ett annet/nytt prosjekt tilnærmet  

     lik det som har fått innvilget lån, kan lånet overføres til det nye prosjektet etter søknad. 

F. Som sikkerhet for lån utstedes panteobligasjon med prioritet etter andre finansieringskilder    

    ved etablering. 

 

De foreslåtte endringene har tatt utgangspunkt i at Nordkapp Kommune ønsker å imøtekomme 

dagens fiskere og ikke minst kunne bidra til en vekst innenfor fiskerinæringen. 

 

Dette er de største endringene i fra dagens vedtekter. De vedtektene som i dag benyttes ble 

revidert sist gang i 2006, med ikrafttredelse 16.05.06 

 

 

Mariann Pedersen Bårdsnes 

økonomikonsulent 

 

 

 

 

 

Vedlegg : 

Nye retningslinjer for fiskerifondet 

Gamle retningslinjer for fiskerifondet 

 

 


