VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FISKERIFOND
Vedtatt av Båtsfjord Kommunestyre 13.12.2017

§1

Fondets grunnlag og formål

Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Båtsfjord og bidra til økt interesse
for fiskeyrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis personer/bedrifter
som er bosatt i Båtsfjord Kommune.

§2

Kapital

Fondet skal ha minimum 4,3 millioner kroner for utlån.
Alle midler som kommer til fondets anvendelse skal, til enhver tid, stå på særskilt konto i
bank.
Innbetalte avdrag og opptjente renter tillegges fondet.

§3

Anvendelse

Fondets midler kan nyttes til:



Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
Lån til kjøp av kvoter/konsesjoner

Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering.



§4

9,0 – 11,0 m:
11,0 – 15,0 m:
Over 15,0 m:

Lån inntil kr. 200.000,Lån inntil kr. 600.000,Lån inntil kr. 1.000.000,-

Krav til søker






Søker skal være skattepliktig til Båtsfjord Kommune
Søker skal sende søknad iflg. Den til enhver tid gjeldende mal
Fisker må være på blad B
Søker må sørge for at næringsstyret mottar all relevant dokumentasjon som
næringsstyret ber om
For at Båtsfjord kommune skal kunne ta pant i båten så må båten være registrert i
Skipsregisteret.

§5

Fondsstyre og forvaltning

Formannskapet fungerer som næringsstyre.
Rådmannen har møte- og talerett.
§5.1

Forvaltning av fondet

Kommunestyre fastsetter retningslinjer for fiskerifondet. Behandling av søknader er delegert
til administrasjonen.

§5.2

Oppfølging av låneavtale

Økonomikontoret hos Båtsfjord Kommune administrerer saldo fpr lånene etter at de er
innvilget.
Innvilget lån som ikke benyttes innen 6 måneder, tilbakeføres fondet.

§6

Søknadsbehandling

Søknader til fiskerifondet sendes til administrasjonen som saksbehandler søknadene 4 ganger
i året. Søknadsskjema kan man finne på Båtsfjord Kommunes hjemmeside, ved å kontakte
administrasjonen eller Linken Næringshage.

§7

Sikkerhet

Båtsfjord Kommune tar pantesikkerhet i båten. Panteobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en utbetaling foretas. Båtsfjord Kommune fraviker prioritet til
hovedlånegiver i prosjektet. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden.

§8

Tilbakebetaling

Avdragstiden skal normalt ikke være kortere enn 2 år.
I saker hvor lån fra fondet kommer som toppfinansiering, og hvor låntakeren vil få
uforholdsmessig stor gjeldsbyrde, kan den innvilges inntil 5 års avdragsfrihet.
Utsettelse for betaling av avdrag kan gis ved at avdragstiden blir forlenget tilsvarende.
Låne tilbakebetales med 2. halvårlige – like store – avdrag.
Ved salg skal låne fra fondet tilbakebetales.

Ved flytting fra kommunen skal lån fra fondet innfris full ut.

§9

Renter

Næringsstyre fastsetter rentefoten for låne. Renten kan imidlertid ikke settes høyere en renten
for stønadslån i Innovasjon Norge.
Det kan gis utsettelse for betaling av renter, men da skal disse tillegges låne.
Renten kan endres to ganger pr. år.

§10

Misligholdelse

Lånetakere som misligholder sine lån fra fondet, og som i tillegg ikke gir næringsstyret
orientering om hvorfor avdrag og renter ikke kan betales, kan senere ikke forutse den samme
imøtekommenhet ved eventuell ny søknad om lån fra fondet.

§11

Utbetaling av lån

Søker må selv sende en anmodning om utbetaling, denne sendes til administrasjonen i
Båtsfjord Kommune.
Utbetaling av lån skjer ved dokumentert fullfinansiering av omsøkt prosjekt og ved tinglyst
panteobligasjon hos Norsk Skipsregister. Søker svarer for alle kostnader ved tinglysning.

§12

Godkjenning av vedtekter

Kommunestyre fastsetter vedtektene for fiskerifondet og kan endres kun etter vedtak av
kommunestyre.

§13

Fondet støtter ikke


Fryseri, og ved ettermontering av fryseri må låne innfris i sin helhet.

