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§ 1. Fiskerifondets grunnlag og formål 
Fondet skal være et virkemiddel for å stimulere til en sunn utvikling av fiskerinæringen i 

kommunen, og herunder stimulere ungdom fra Kiberg og Vardø til etablering i fiskeriyrket. 

Fondet skal også bidra til å sikre stabil råstofftilgang til kommunens industri ved å stimulere 

til videre oppbygging av en kystfiskeflåte i Vardø kommune. 

 

§ 2. Kapital 
Fiskerifondet mottar årlige bevilgninger fra Vardø bystyre, i tillegg til at tidligere midler og 

innbetalte avdrag tilføres fondet. 

 

§ 3. Bruk av fondet 
Fondets midler kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis 

dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og 

opp. Fondet kan også brukes i forhold til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende 

strukturordning. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og 

ungdom skal prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Ungdom 25 

år og yngre kan stå på blad A. Det kan innvilges støtte fra fondet så lenge det er midler på 

fondet. 

 

§ 4. Støtte 
Støtte fra fiskerifondet gis i form av lån + tilskudd til nybygg eller kjøp av fartøy til fiske i 

gruppe 1, eller kvotekjøp til samme så lenge det er midler på fondet. Tilsagnets totale beløp 

(lån + tilskudd) kan ikke overstige 20% av kostpris/kjøpesum, begrenset oppad til kr 

1 000 000,- (1 million). Som kostpris regnes kjøpesummen redusert med statlig tilskudd. Av 

det tildelte totalbeløpet kan inntil 30% av støtten innvilges i form av tilskudd, altså begrenset 

til kr. 300 00,- Av det tildelte totalbeløpet kan inntil 70% av støtten innvilges i form av lån, 

altså begrenset til kr. 700 000,- 

 

Eks. Ved en båtinvestering på kr 5 000 000,- utgjør 20% kr 1 000 000,- som er 

tilsagnets totalbeløp. Ordinær søker kan få innvilget 30% av dette totalbeløpet som 

tilskudd, altså kr 300 000,-. Da utgjør lånet kr 1 000 000 - kr 300 000,- = kr 700 000,-. 

 

En søker som tilfredsstiller kravene til fiskerifondet vil i et slikt eksempel kunne få 

innvilget et tilskudd på kr 300 000,- og et lån på kr 700 000,-. fra fiskerifondet. 

 

4.1. Betingelser for støtte 

• Fiskerifondet skal fortrinnsvis ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte. 

• Det skal primært gis tilskudd der tiltaket er hovedinntektskilden til søkeren. 

• Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, drift, eller til vedlikehold av allerede 

innkjøpte båter. 

• Støttemottaker og fartøy skal være registrert i Vardø kommune. 

• Fiskeleveranser skal i hovedsak gå til fiskemottak i Vardø kommune. 

• Støttemottakerne skal stå på blad ‘‘B” i fiskermanntallet. 

• Ved flytting ut av kommune innen 3 år må tilskuddet tilbakebetales. 
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4.2. Betingelser for lån 

Støtten som gis i form av lån er rentebærende og avskrives med 10% i året på inntil 10år. 

Lånet tilbakebetales med 2. halvårlige – like store – avdrag. Dersom forutsetningene for 

tildeling av støtte endres, skal den gjenværende delen av lånet innfris. Det kan inngås avtale 

om at den gjenværende del nedbetales på ordinær måte etter styringsrenten til Norge pluss 1 

prosent. 

 

§ 5. Søknad 
Søknader skal registreres på www.regionalforvaltning.no 

  Søknader som sendes via epost eller post vil ikke behandles. 

5.1. Krav til søknad 

• Forretningsidé/mål for virksomheten 

• Produktbeskrivelse 

• Markedspotensial. 

• Driftsbudsjett for de første tre år. 

• Investeringsplan/kostnadsoverslag. 

• Finansieringsplan. 

• Regnskap for de to siste driftsår for eksisterende virksomheter. 

• Skatteattest. 

 

5.2. Behandling av søknad 

Kommunen skal behandle søknadene 4 ganger i året, i tråd med innsendings fristene. Søker 

skal få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes. Når en søknad er innvilget, skal et 

tilskuddsbrev bekrefte dette. 

 

Brevet skal blant annet inneholde: 

• Formålet og hva slags tiltak midlene skal brukes til. 

• Kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet 

• Eventuelt vilkår som knytter seg til bruken av midler, herunder krav til dokumentasjon 

før de kan utbetales 

• Tidsfrist for bortfall av tilsagn 

• Utbetalingspunkt, utbetalingsrutiner 

 

      5.3 Søknads frist 

Søknader behandles fire (4) ganger i året og må være registrert i kommunen innen 01. 

desember, 01. mars, 1. juni, og 1. september. Søknader vil så behandles i følgende møte med 

Utvalget for Teknisk, Næring, Plan og Kultur. 

 

 

§ 6. Utbetaling av støtte 
Følgende presiseringer gjelder, og følgende inkluderes ved innvilgning, i den pliktige 

orienteringen til støttemottakeren om vedtaket: Avtale med Vardø kommune undertegnes før 

utbetaling. 

 

§ 7. Klageadgang 
I henhold til forvaltningsloven § 28 enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i 

samsvar med kommuneloven, påklages til kommunestyret eller egen klagenemnd. 

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet er mottatt. I Vardø kommune vil en klage først bli 

behandlet i utviklingskomiteen. Hvis komiteen opprettholdt sitt vedtak går saken til 

http://www.regionalforvaltning.no/


3  

kommunens interne klagenemnd for endelig avgjørelse. Dersom kommunen opprettholder 

avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, (Formannskapet i 

Vardø) for en endelig avgjørelse om klagen. 
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§ 8. Endringer av vedtektene 
Endringer av fiskerifondets vedtekter kun gjøres av Vardø Bystyre. 

 

§ 9. Ikrafttredelse 
Retningslinjene trer i kraft fra beslutningsdato. 
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