
VEDTEKTER FOR REKRUTTERINGSFOND FOR FISKERE   

  

§1. Formål   

Midlene i fondet skal brukes til rekruttering til fiskeryrket, samt til fornyelse/utvidelse av 

fiskerivirksomheten for unge yrkesaktive fiskere, som er bosatt i kommuner tilhørende tidligere 

Finnmark og som har virksomheten lokalisert og registret der. Midlene i fondet skal, som en del av 

virksomhetens grunnlag, bidra til å lette etablering for nye og unge fiskere i disse kommuner.   

  

§2. Kapital- og inntektsgrunnlag   

Fondet har en kapital på NOK 40.359.638. Fondet generer sine utlånsmidler fra renter og gebyrer, 

sammen med innbetalte avdrag og innfrielser. Administrasjonsutgifter belastes fondet årlig.  

  

§3. Anvendelse   

Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe 

for fiskere som er 35 år eller yngre. Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og 

investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.  

  

§4. Kontinuitet  

Lån fra rekrutteringsfondet gis kun en gang og skal tilbakebetales i sin helhet for å styrke fondet for 

videre bruk. I forvaltningen av fondets midler skal det legges til rette for det kan gis årlige 

bevilgninger av en tilnærmet lik størrelse.   §5. Fondsstyre  Rekrutteringsfondet ledes av fylkesrådet 

som avgjør tildeling og avslag.   

  

§6. Fullmaktsforhold   

Kurante saker der søker eller prosjekt ikke oppfyller vedtektenes krav avgjøres av administrasjonen 

etter fullmakt. Administrasjonen er videre delegert myndighet til å ta avgjørelser i forbindelse med 

oppfølging av vedtak dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende vedtekter. Dersom krav 

til søker eller prosjekt/investeringsobjekt ikke er oppfylt har administrasjonen adgang til å avslå 

søknaden.  

  

§7. Retningslinjer for tildeling og saksbehandling   

§7.1 Krav til søker  

 A. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende tidligere Finnmark, og skal 

være registrert i Fiskermanntallet på blad B.  

B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. Under ellers 

like forhold prioriteres yngre fiskere. 



 C. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som 

fisker/mannskap på fiskebåt. Dersom søker har en mentoravtale med en eller flere erfarne 

fiskere, kan dette kompensere for manglende praksis på inntil ett år.  Søkere som har 

relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres.   

D. Søker må være eier av minimum 67 % av fartøyet/foretak. Dersom søker består av et 

foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i A.   

E. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital.  

F. Søker skal være kredittverdig.   

G. Søker skal ikke tidligere ha mottatt lån fra Rekrutteringsfondet.   

H. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommuner i tidligere Finnmark. Unntak 

gjelder der fiskeriet i stor grad foregår så lang avstand at det vil være uforholdsmessig dyr 

eller upraktisk. Unntak gjelder også der en ikke har leveringsmuligheter i disse kommune.  

  

§7.2 Krav til prosjekt og investeringsobjekt  

 A. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt.   

B. Fiskefartøyet det investeres i skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan gis lån til eldre fartøy i 

de tilfeller hvor det fremkommer at renovering/ombygging er registrert i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister, eller kan bekreftes av verksted og Fiskeridirektoratet, innenfor de siste 30 år.  

C. Rekrutteringsfondets låneengasjement skal være et ledd i en større samlet 

finansieringsplan.  

  

§7.3 Finansieringsrammer   

A. Det kan gis lån på inntil 20 % av verdien av fartøyet inklusive fiskerettigheter.   

B. Maksimalt lånebeløp er kr. 1 000 000,-   

  

§7.4 Lånebetingelser   

A. Lånet skal gis direkte til selskapet/søker.  

B. Lånet gis som serielån med en rentesats som er til enhver tid ett prosentpoeng over 

Norges Banks styringsrente, i tråd med reglene om bagatellmessig støtte.     

C. Terminlengden er 3 måneder, og første år skal det ikke beregnes renter eller betales 

avdrag.   

D. Den totale løpetiden kan være inntil 12 år, inkl. 1 års rente- og avdragsfrihet.   

E. Lånet sikres med pant i fartøy med prioritet etter andre finansieringskilder ved etablering. I 

tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.  



F. I den utstrekning det på et senere tidspunkt blir gitt ytterligere lån til selskapet, kan 

Rekrutteringsfondet vike prioritet med sitt pantedokument dersom sikkerheten anses 

tilstrekkelig ivaretatt.   

  

§7.5 Engasjementoppfølging   

A. Lån som misligholdes sendes til tvangsinndriving i henhold til gjeldende lover.  

B. Etter søknad kan det innvilges inntil 6 måneders utsettelse på termininnbetaling. 

C. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges eller overdras, slik at søkers eierskap kommer 

under minimumsgrensen på 67 %, skal lånet innfris.  

D. Dersom fartøy og/eller fiskerettigheter selges, søker flytter og ikke lenger oppfyller krav i 

vedtektenes § 1, eller går over til annen virksomhet, skal lånet innfris.  

E. Dersom søker ønsker å investere i et nyere fartøy/større kvote (utskifting) kan lånet søkes 

overført til nytt fartøy/prosjekt. F. Ved forlis/totalhavari skal lån tilbakebetales ved 

forsikringsoppgjør. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å 

søke de tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy.  

§ 7.6 Utbetalingsvilkår   

Utbetaling av lån kan skje når alle forutsetninger i lånetilsagn er oppfylt og akseptert og 

pantedokument er registrert i Skipsregisteret.  

  

§ 7.7 Saksbehandling   

A. Søknadsfrister annonseres når det er grunnlag for å ta imot søknader.  

B. Søknader sendes Innovasjon Norge Arktis, som forestår vurdering og behandlingen av 

søknadene i hht avtale derom. Næringssjefen innstiller overfor fylkesråd for næring og 

kompetanse som fremmer saken til beslutning i fylkesrådet.    

C. Kurante vedtak som terminutsettelse, endring av eierform eller eierskifte fattes av 

administrasjonen eller Innovasjon Norge Arktis i hht avtale.  

  

§ 7.8 Klage   

Vedtak kan påklages iht. forvaltningsloven kap. VI. Klageorgan er fylkeskommunal klagenemnd.   

  

 § 7.9 Ikrafttredelse   

Retningslinjene gjelder fra 23.04.2020. 


