
 

 VEDTEKTER FOR FORVALTNING AV 
EGENKAPITALFONDET I BERLEVÅG KOMMUNE  
Vedtatt av kommunestyret den 26.03.2009  
1. Målsetting  
 
Stimulere nyetablerere og eksisterende næringsliv til utvikling av egne bedrifter, nyanskaffelser 
av helårs fiskefartøyer eller kjøp av fiskekvoter.  
Støtte gis som lån med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettige prosjekter. 
Lånet er rentefritt og nedskrives til null over en tiårsperiode om øvrige betingelser for støtte er 
oppfylt.  
2. Målgruppe  
 
Berlevåg kommune har valgt ut tre næringsrettede satsingsområder som er følgende; fiskeri, 
reiseliv og energi. Fondet skal i hovedsak benyttes til bedriftsutvikling innen hovedområdene, 
men dette utelukker ikke støtte til utviklingsprosjekter som ligger innen øvrige næringsområder.  
Tiltak som bidrar til utvikling av nye arbeidsplasser til kvinner og ungdom skal gis særlig prioritet.  
3. Bruk av fondet  
 
Fondets midler skal primært benyttes til:  
Kapitalgrunnlag til større investeringer/prosjekter i landbasert næringsvirksomhet. Hva som skal 
defineres som ”større” prosjekt vurderes individuelt av fondsstyret.  

Kjøp av nye eller brukte fartøy.  

Anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning.  
 
4. Søknader bør inneholde  

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.  
 
Under behandling av søknader vil det bli lagt vekt på lønnsomhet og sysselsettingseffekt.  
5. Særskilte krav ved støtte til investering i kvoter/fiskefartøy;  

Nytt fartøy og selskap skal registreres i Berlevåg kommune.  

Søker må sortere under blad B i fiskerimanntallet.  
 



 
Ved anskaffelse av brukt fartøy skal det fremlegges takst av godkjent selskap som dokumenter 
at fartøyets standard og beskaffenhet er tilfredsstillende.  
 
6. Utmåling av støtte  
a. Egenkapitalfondet operer med en beløpsgrense for lån/støtte som begrenser seg oppad til kr 1 
000 000,- (1 million).  

b. Det gis hovedsakelig støtte til følgende næringer; reiseliv, fiskeri og energi.  

c. Tiltak som ligger på siden av kommunens hovedsatsingsområder kan støttes om 
sysselsettingseffekten er særlig god.  

d. Innen fiskerinæringen støttes nybygg eller kjøp av fartøy til fiske i gruppe 1, eller kvotekjøp til 
samme, med inntil 5% av investeringsgrunnlag.  

e. For førstegangsetablerere mellom 20-30 år kan det gis inntil 15% støtte, mens 
førstegangsetablerere mellom 30-40 år kan oppnå inntil 10% støtte.  

f. Støtten gis som lån, som avskrives med 10% i året uten rentebelastning med nedbetalingstid 
på inntil 10 år. Renten på lånet fastsettes forskuddsvis hvert halvår, desember og juni og settes 
til nibor 3 mnd +1%, så lenge virksomheten er hjemmehørende i Berlevåg kommune.  

g. 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, med 
rentesats tilsvarende Innovasjon Norges risikolån. Mottakere av støtte kan overføre sine 
forpliktelser til ny båt, men dette skal godkjennes av fondsstyret i hvert enkelt tilfelle.  

h. Støtten gis i hovedsak som gjeldsbrevlån.  

i. Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet, men det kan søkes om 
lengre frist for innløsing av fondsmidler.  
 
7. Kapitaltilførsel  

Fondet tilføres midler over kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter godskrives fondet.  
 
8. Fondsstyre, regnskap og rapportering  

Næringsutvalget utgjør fondsstyret.  

Enkeltvedtak kan påklages til formannskap i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  

Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmeldingen. Rapporten skal 
måle fondets virksomhet opp mot målsettinger, strategier og tiltak i kommunens overordnede 
planverk. Rapporten skal fremlegges for kommunestyret og sendes til fylkeskommunen.  

Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet.  
 
9. Vedtekter  

Kommunestyret kan endre fondets vedtekter, og det anbefales en revidering av vedtektene i 
sammenheng med rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen.  
 


