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LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr

25.03.2020
2019/799-0 / 033

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Madeleine Viken
madeleine.viken@loppa.kommune.no

Møtedato

Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.
Sammendrag
Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra Loppa kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og
1 mann. Funksjonstiden er fra 1.1.2021 – 31.12.2024. Valget skal være gjennomført innen 1.juli 2020.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Saksutredning:
Domstoladministrasjonen har sendt brev til alle landets kommuner angående:
 valg av lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
 meddommere til tingretten
En som velges som lagrettemedlem/meddommer i lagretten, er utelukket fra valg som
meddommer i tingretten.
Det er viktig at de personer som velges blir representative i forhold til kommunens befolkning,
og det innebærer alder, etnisk bakgrunn og kultur.
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede
lagrette/meddommerutvalg, men rett nok ikke gjøre tjeneste i samme sak, men dette tilligger
det domstolen å forhindre.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget oppfyller vilkårene. I praksis vil den
nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og
dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er
villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for
en viss forhåndskontakt.
Selve valget reguleres av kommunelovens regler om valg, som gir anledning til

Sensitivity: Internal

forholdstallsvalg.

Vurdering:
Saken er av politisk karakter og forelegges uten innstilling.

Sensitivity: Internal

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr

06.05.2020
2019/799-0 / 033

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Madeleine Viken
madeleine.viken@loppa.kommune.no

Møtedato

Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 Loppa kommune

Sammendrag
Fra Loppa kommune skal det velges et skjønnsmedlem. Det skal ikke velges varamedlemmer.
Funksjonstiden er fra 1.1.2021 – 31.12.2024. Valget skal være gjennomført innen 1.juni 2020. Valg av
skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Ingen

Vedlegg:
Forslag meddommere
Saksutredning:

Departementet fremhever at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med
alminnelig kompetanse.
De ønsker kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan-og
reguleringsprosesser, kunnskap om bygg-og anleggsvirksomhet, samt innen regnskap.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget oppfyller vilkårene. I praksis vil den nødvendige
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel
til strafferegisteret eller politiet.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til
å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss
forhåndskontakt.

Sensitivity: Internal

Vurdering:
Saken er av politisk karakter og forelegges uten innstilling. Vedtak i Formannskap 14.05.2020

Formannskapet foreslår Terje Haugen som skjønnsmedlem fra Loppa kommune for perioden 01.
januar 2021 til 31 desember 2024.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskap- 14.05.2020

Sensitivity: Internal

Vedlegg

Krav til den som skal velges
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:
1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
Kravet til «tilstrekkelige norskkunnskaper» i § 70 innebærer at den som velges må kunne forstå
norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet
Med «personlig egnet til oppgaven» menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene i
retten, forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk
for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og
kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål m.v.

Aldersgrense
Vedkommende må være over 21 år og under 70 år, ved valgperioden start, 1.januar 2021.

Stemmerett m.v.
Vedkommende må ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender. Innført i
folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og være statsborger i Norge eller et annet
nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før
valgdagen.

Økonomiske forhold
Vedkommende må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og gjennom valgperioden.
Utelukket fra valg på grunn av stilling er;

- statsråder, statssekretærer, statsrådenes personlige og politiske rådgivere samt
- ansatte ved Statsministerens kontor
- fylkesmenn og ass. Fylkesmenn
- konstituerte dommere, utnevnte dommere og ansatte ved domstolene
- alle ansatte i påtalemyndigheten,politiet og kriminalomsorgen, personer med begrenset
politimyndighet
- ansatte i Justisdep., Politidirektoratet og Domstoladministrasjon. Personer i styret for
Domstoladm.
- ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
- praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket.
- kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er
Organisert i samsvar med kommuneloven kap. 3 og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen av valget.

Utelukket på grunn av vandel
Strengere krav til vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge en
person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72.

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr 1 skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Etter nr 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter §§ 39-39c i straffeloven av 1902
eller § 40 eller §§ 62-65 i straffeloven av 2005 varig utelukket. En «særreaksjon» er f.eks. dom
på overføring til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen var
rettskraftig (nr 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra

når dommen var rettskraftig (nr 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder
som er avgjørende (nr 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal
møteføre utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære fengselsstraffen som
avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i retten eller vedkommende
har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det straffbare
forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr 6). Domsutsettelse betyr at retten har
avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i
samsvar med enten nr 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære
fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke har
ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, jf §
91 første ledd bokstav c.

Forslag meddommere:
Alta Tingrett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Berit Wilhelmsen
Gro Kiil
Madeleine Nissen Viken
Solveig Dahl
Heidi Nilsen
Stina Beathe Pedersen
Siw Nancy Jensen
Ingrid Johanne Olsen
Ann Ellinor Heggeskog Johansen
Marianne Berge
Jorid Martinsen
Kate Brox
Torill Myreng Martinsen
Anneli Vestre
Elin Marie Olsen
Audhild Wikestad Pettersen
Monica Guttormsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ole Morken
Halvor Pettersen
Truls Børre Martinsen
Aleksander Sørensen
Arve Dagfinn Berntzen
Kim Pedersen
Cato Robert Kristiansen
Trond Wilhelmsen
Ulf Rune Pettersen
Aleksander Ahlsen
Bård Jahr
Kai Eero Pettersen
Erling Thomassen
Thor-Harald Seljevold
Magnor Jarle Kårsgård
Reidar Bjerkli
Roald Osen Rye

Hålogaland lagmannsrett:
1. Frank Bækken
2. Ann Tove Wilhelmsen

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

16.03.2020
2019/799-0 / 033

Madeleine Viken
madeleine.viken@loppa.kommune.no

Saknsnr

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato

Valg av meddommere Alta tingrett for perioden 1. januar 2021 til 31.desember 2024

Sammendrag
Til Alta tingrett skal det fra Loppa kommune velges 32 meddommere. Hvorav 16 kvinner og 16 menn.
Det skal ikke velges varamedlemmer. Funksjonstiden er fra 1.1.2021 – 31.12.2024. Valget skal være
gjennomført innen 1.juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Ingen

Vedlegg:
Ingen
Saksutredning:
Vilkår for å kunne velges som meddommere til tingretten er tilsvarende som for valg av meddommere til
lagmannsretten.
Personer som er valgt som meddommere til lagmannsretten kan ikke velges som meddommer til
tingretten.
De som velges enten til tingretten eller lagmannsrett, kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere
eller foreslås som skjønnsmedlem.
Vurdering:
Saken er av politisk karakter og forelegges uten innstilling.

Sensitivity: Internal

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:
Arkivref:

05.03.2020
2020/277-0 /

Liv Beate Karlsen
liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
3/20
38/20
25/20

Utvalg
Levekårsutvalget
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
01.04.2020
14.05.2020
28.05.2020

Søknad om midler til deltakelse i utviklings- og kompetanseprogrammet ABSOLUTT Nord 2020-21
Sammendrag
ABSOLUTT Nord er en stor satsing fra KS Nord-Norge. Dette er ikke et
kompetansehevingsprogram i vanlig forstand. Målgruppen er politikk og administrasjon.
Programmet hjelper politisk og administrativ Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS programmet
ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskap- 14.05.2020

Vedtak i Levekårsutvalget - 01.04.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS programmet
ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Levekårsutvalget- 01.04.2020

ledelse til å utvikle oppvekstfeltet i kommunen.

Sensitivity: Internal

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS programmet
ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:
Epost fra KS Nord-Norge

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:
24. februar 2020 fikk Loppa kommune epost fra KS angående KS programmet ABSOLUTT 2020-21.
Dette var en invitasjon til å delta i utviklings- og kompetanseprogrammet.
KS Nord-Norge samarbeider nært med kompetanse fra universitetene og fylkesmennene i nord om
ABSOLUTT.
Programmet har 4 samlinger, hver med sitt gjennomgående tema:
- Ståsted; hvor er vi?
- Fremtidsbilder; hvor vil vi?
- Utviklingsprosessen, hvordan kommer vi dit?
- Varige endringer; hva har vi lært?
Første samling er 15. – 16. september 2020.
Målgruppen er politisk og administrativ ledelse av oppvekstfeltet i kommunene. Kommunene må stille
med minimum 3 deltakere hvorav 2 er politikere.
Selve programmet – forelesningene, veiledning etc. er gratis. Kommunene dekker reise og opphold.
Opphold for hele programmet; overnatting, måltider etc. kr. 11. 000,- per deltaker for alle samlingene.
Ekstra overnatting kr. 1 100, pr. samling.
Total kostnad vil bli på ca:
11 000,- x 5=
Reise tur/retur
Ekstra overnatting ved reise med båt

55 000,32 000,5 500,------------------------92 500,-

Vurdering:
Oppvekstsjefen har et ønske om deltakelse på dette programmet. Ønsker også å ta med en eller to
rektorer.

Sensitivity: Internal

Da dette ikke noe etaten har hatt mulighet til å ta med i budsjett for 2020 bes det om midler fra fritt
disposisjonsfond for å dekke kommunens kostnader. I kostnadsoverslaget er det ikke tatt med tapt
arbeidsfortjeneste for politikerne.

Sensitivity: Internal

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:
Arkivref:

06.03.2020
2019/116-0 /

Liv Beate Karlsen
liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
2/20
39/20
26/20

Utvalg
Levekårsutvalget
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
01.04.2020
14.05.2020
28.05.2020

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2024
Sammendrag
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er oppgaven som kommunalt handlingsprogram for anlegg
og områder for idrett og friluftsliv, og den innfrir kravene for tildeling av spillemidler.
Loppa Idrettsråd vil være høringsinstans til kommunedelplanen. Idrettsrådet skal foreslå
den prioriterte Vedtak i Formannskap - 14.05.2020

Administrasjonssjefens forslag til vedtatt:
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og punkt 4.2 i kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».
I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker nærområdet og som
kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskap- 14.05.2020

Vedtak i Levekårsutvalget - 01.04.2020

Administrasjonssjefens forslag til vedtatt:
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk
aktivitet i Loppa kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og
punkt 4.2 i kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».

Sensitivity: Internal

I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker
nærområdet og som kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Levekårsutvalget- 01.04.2020

listen over kortsiktige behov for en 4-års periode.
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune 2020 – 2024.

Vedlegg:
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2024.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innspill/revidering av kommunedelplanen fra Loppa idrettsråd
Innspill Bergsfjord utviklingslag
Innspill Andsnes velforening
Innspill Sandland bygdelag

Saksutredning:
Kommunedelplanen ble sendt til alle idrettslagene, idrettsrådet og utviklingslag i Loppa kommune for
innspill og tilbakemeldinger. Det kom inn 4 innspill til planen.
Den fremlagte kommunedelplanen er redigert noe i forhold til disse innspillene, og det er gjort en del
kosmetiske og organisatoriske endringer i forhold til nåværende plan.
Loppa idrettsråd er høringsinstans, og har gitt uttalelse og revidert planen. Idrettsrådet har foreslått den
prioriterte listen over kortsiktige behov for en 4 – års periode.

Sensitivity: Internal

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
41/20
27/20

28.04.2020
2020/425-0 /

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Frank Bækken

Møtedato
14.05.2020
28.05.2020

Retningslinjer for kommunalt krisefond
Sammendrag
For å bidra til å redusere de negative konsekvensene av Covid-19-viruset har for lokalt næringsliv i
Loppa kommune, så har administrasjonen sett på følgende tiltak:
•
Det opprettes et krisefond på kr. 3 millioner, der kommunens næringsaktører som er rammet av
virusutbruddet kan søke midler (tilskudd, og eventuelt også rente og avdragsfritt lån).
•
Retningslinjer for fondet utarbeides så fort som mulig, for politisk behandling senest
innen utgangen av mai 2020. Retningslinjene må ses i sammenheng med Statens
retningslinjer for sine Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Loppa kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for kommunalt krisefond. Midlene taes fra driftsfond
2515011 Omstilling og utvikling (innestående 4,4 mil).
Forslag vedtatt 4 mot 1 (H).
Behandling i Formannskap- 14.05.2020
Gjennomgang og drøfting av «Næring – Retningslinjer krisefond».

krisepakker, og bankenes ordning med avdragsutsettelse, tilleggskreditter og lån.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for kommunalt krisefond. Midlene taes fra driftsfond
2515011 Omstilling og utvikling (innestående 4,4 mil)

Sensitivity: Internal

Vedlegg:
Næring-Retningslinjer krisefond

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:
Nasjonale krisepakker
For næringslivet har man innført blant annet følgende tiltak
Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger
gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
Bedrifter slipper å betale moms og forskuddsskatt ved fristen i april.
Momssatsen for blant annet persontransport og hotellovernattinger reduseres fra 12 til 8 prosent. Private
flyplasser får kompensasjon for tapt inntekt av flyplassavgift.
100 milliarder kroner i lån
Staten har stilt 100 mrd. til rådighet i to låneordninger som skal hjelpe bedrifter med ikke å gå tom for
penger mens den økonomiske krisen herjer:
En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter nye lån
til bedrifter som bankene mener vil være lønnsomme på sikt, og staten vil garantere for en større andel
av lånene. Ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner.
Gjenopprette statens obligasjonsfond som et tiltak rettet mot de største bedriftene i Norge. Tiltaket skal
bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene slik at bedriftene fortsatt får lån.
Regjeringen kommer til å foreslå overfor Stortinget at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner.
Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet.
Innovasjon Norge
Kan gi inntil års avdragsutsettelse på lån.
Setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25% prosentpoeng for risikolån.
Tiltakspakke grundere og vekstbedrifter
5 milliarder, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gr0ndere og vekstbedrifter.
Inneholder både rene tilskudd (2,5 milliarder) og ulike lån, investeringskapital og styrking av
næringsrettet forskning.
«Kontantstøtte» til næringslivet
Regjeringen foreslår at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig
nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned.
Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral
digital portal.
Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata
Tiltakspakke 31.03.20
 3,75 milliarder i økte rammetilskudd til kommunene
 400 millioner til kompetanseheving, administreres av fylkeskommunene
 1 milliard til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde økonomien i gang
Troms og Finnmark fylkeskommune
Det jobbes med supplerende tiltak opp mot de statlige. Det gis utsettelse på gjennomføring av planlagte
tiltak. Utsettelse av med innbetaling av låneterminer med inntil 6 mndr. Fylkeskommunen utbetaler
tilskudd som ellers ville blitt avkortet pga. manglende finansieringsmedvirkning, forutsatt at tiltaket har
hatt de samme kostnadene som inngår i godkjent budsjett for tiltaket.
Tiltak fra landets banker
Sparebank 1 Nord-Norge sier følgende:
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«Kort fortalt dreier dette seg om avdragsutsettelser til kunder som er korona-rammet, vi kan også gi
tilleggskreditter og lån etter individuelle vurdering. I tillegg er det likviditetslån med statlig garanti hvor
det er gitt kriterier hvor det kort fortalt må dokumenteres at bedriften er «lønnsom» før
koronautbruddet. Ellers er det individuell rådgivning om pensjon, forsikring, regnskap og øvrig om drift.»

Vurdering:
Det er vanskelig å forutsi mengden av søknader og størrelsen på disse. Det kan derfor være mulig at det
kommer en søknad om påfyll av midler i forbindelse med budsjettarbeidet.
Det er viktig å se det kommunale krisefondet i sammenheng med de nasjonale retningslinjene for
tildeling av støtte, og da spesielt «kontantstøtte» til næringslivet som har hatt et betydelig fall i
omsetningen, eller har måttet stenge som følge av koronakrisen.
Søknadsportalen for kompensasjonsordningen ble iflg. Regjeringen.no åpnet for søknader 18. april.
Ordningen åpner for å dekke opptil 80% av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30% av
omsetningen (20% i mars). Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90% av de
faste utgiftene.
Loppa kommunes næringsavdeling har vært i kontakt med en rekke av kommunens bedrifter for å ta
«temperaturen» ute i næringslivet. Den generelle tilbakemeldingen er det er permitterte i stort sett alle
bransjer, med unntak av dagligvarebedriftene.
Mange bedrifter vil trenge rådgiving og bistand i forbindelse søknadsskriving. Det kan være rådgiving om
tiltak, markedstilpasning, effektivisering, bedriftsutvikling og andre ting som kan være aktuelle som følge
av koronasituasjonen.
Det er viktig at det kommunale krisefondet har en fleksibilitet som også ivaretar lokale lønnsomme
bedrifter som er viktige for lokalsamfunnet, men som faller utenfor de nasjonale retningslinjene for
«kontantstøtte»/tilskudd.
Nyetablerte bedrifter som ikke har regnskap å vise til, må kunne vise til ordrereserver/avbestillinger.
Det settes ikke noe maksimalt støttebeløp, da det er vanskelig å forutse hvilket behov som er oppstått
som følge av korona-situasjonen.
Krisefondet midler gis som «kontantstøtte», ikke som rente og avdragsfritt lån, da norske banker er
tilført 50 milliarder kroner som skal benyttes til lån for små og mellomstore bedrifter. Kommunens
foretak vil således kunne benytte denne muligheten dersom de trenger lånefinansiering.
For å sikre best mulig effekt av fondsmidlene er det viktig med dialog med Loppas næringsliv
Det er viktig at søknadene gis rask behandling da mange bedrifter antakeligvis allerede har anstrengt
likviditet. Det anbefales derfor at administrasjonen delegeres fullmakt til å behandle søknadene, og at
det i ettertid rapporteres til politisk nivå.
Ved klage skal saken fremsettes det organet som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.
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2. Formål
Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av
koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til
gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall.
Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

3. Hvem kan søke
Ordningen gjelder for alle skattepliktige næringsaktører i kommunen som opplever vesentlig
omsetningsfall grunnet koronakrisen
I utgangspunktet har ingen krav til tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet
vurdering av hver enkelt søknad.

4. Kriterier
Det tas utgangspunkt den nasjonale kompensasjonsordningen («kontantstøtten») som ble
fremmet av regjeringen for Stortinget 3. april 2020.
Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 30 prosent sammenlignet med samme måned
året før (20 prosent i mars).
Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet før koronakrisen inntraff.
Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger før korona krisen
inntraff.
Foretak som har søkt den nasjonale kompensasjonsordningen vil bli prioritert.
Lokale bedrifter som faller utenfor de nasjonale ordningene, men som er lønnsomme og
viktige for lokalmiljøet, vil også kunne søke tilskudd.

5. Hva kan støttes
Rådgiving - bistand til å bruke rådgivere/konsulenter for rådgiving/søknadsskriving.
Toppfinansiering ved innvilget søknad til nasjonal kompensasjonsordning. Faste uunngåelige
kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler.
(se Nærings-og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste
kostnader)

6. Tilskuddsramme
Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker.
Tilskuddsberegningen vil ha foretakets dokumenterte uunngåelige faste kostnader som
grunnlag. Tilskuddet vil i utgangspunktet ha en avkortning i henhold til den nasjonale
kompensasjonsordningen, med en justeringsfaktor på 80%.
Ved særs dårlig likviditet vil det likevel kunne være mulig å motta 100% støtte.
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7. Vilkår
Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales

8. Forvaltning av fondet
Kommunestyret fastsetter retningslinjer for krisefondet. Behandling av søknader er delegert
til administrasjonen.
Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler, som fremlegges for
formannskapet fortløpende.

9. Klage
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker
fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.
Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en
nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket.
Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.
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Fiskerifond- forslag på endring av regelverk
Sammendrag
Fiskerifondsvedtektene er fra16.03.2017. Det er registrert et behov for endringer av vedtektene.
Spesielt har det blitt pekt på at det er vanskelig å benytte fondet ved båtkjøp da finansieringa har vært
knyttet opp mot en spesifikk båt. Det har vært rift om båter, så den som har hatt finansieringa klar har
fått kjøpt båten.
I forslaget til endring av regelverket er det lagt inn at det skal utstedes finansieringsbevis. Dersom søker
ønsker å kjøpe en båt mellom 9 og 11 meter kan det utstedes et finansieringsbevis på inntil kr 300.000,-.
Tilsvarende for de øvrige størrelsesgruppene. I tillegg kan det utstedes finansieringsbevis på kvotekjøp.
I det nye regelverket stilles det krav til at fartøy som l finansieres ved bruk av fiskerifondet skal ha gyldig
fartøyinnstruks (fartøy 9-15 meter) eller godkjent fartssertifikat for fartøy over 15 meter.
Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt rekruttering
for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis personer/bedrifter som er
bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§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
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser innafor
fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato.
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Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa kommune i
hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks godkjent
av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i orden.
Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier dersom han
fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til 2.
halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller renter med
inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter sendes
administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man finne på Loppa
kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Administrasjonssjefens forslag vedtatt 4 mot 1 (U)

Behandling i Formannskap- 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt rekruttering
for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis personer/bedrifter som er
bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§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
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,-
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- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser innafor
fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa kommune i
hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks godkjent
av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i orden.
Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier dersom han
fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til 2.
halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller renter med
inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter sendes
administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man finne på Loppa
kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
De uavhengige sitt forslag:
Vi foreslår at TPN- Teknisk, Plan- og Næring skal forvalte fiskerifondet ved å behandle og ta avgjørelser i
forbindelse med søknader. Et mindretall av dette organet kan anke vedtaket inn for Kommunestyret som
tar en endelig avgjørelse.
Vi foreslår å øke fiskerifondet til 10 millioner kroner i 2020. Pengene tas fra Fritt disposisjonsfond. I
tillegg skal det avsettes fondsmidler hvert budsjettår, slik at fiskerifondet innehar 5 millioner kroner pr.
1.januar hvert år. Pengene tas fra fritt disposisjonsfond.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 14.05.2020
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Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt rekruttering
for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis personer/bedrifter som er
bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§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
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser innafor
fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa kommune i
hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks godkjent
av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i orden.
Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier dersom han
fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til 2.
halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller renter med
inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter sendes
administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man finne på Loppa
kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Vedtatt, 5 mot 2 stemmer (U, U)
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Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 14.05.2020

Det er også lagt inn et krav om 15% egenkapital ved finansiering av fartøykjøp.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Fiskerifond 2020:

§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§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
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser innafor
fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
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§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier dersom
han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til
2. halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller
renter med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter
tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.

Vedlegg:
Gjeldende retningslinjer for fiskerifondet.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:
Fiskerifondsvedtektene er fra16.03.2017. Det er registrert et behov for endringer av vedtektene. Spesielt
har det blitt pekt på at det er vanskelig å benytte fondet ved båtkjøp da finansieringa har vært knyttet
opp mot en spesifikk båt. Det har vært rift om båter, så den som har hatt finansieringa klar har fått kjøpt
båten.
I forslaget til endring av regelverket er det lagt inn at det skal utstedes finansieringsbevis. Dersom søker
ønsker å kjøpe en båt mellom 9 og 11 meter kan det utstedes et finansieringsbevis på inntil kr 300.000,-.
Tilsvarende for de øvrige størrelsesgruppene. I tillegg kan det utstedes finansieringsbevis på kvotekjøp.
I det nye regelverket stilles det krav til at fartøy som l finansieres ved bruk av fiskerifondet skal ha gyldig
fartøyinnstruks (fartøy 9-15 meter) eller godkjent fartssertifikat for fartøy over 15 meter.
Det er også lagt inn et krav om 15% egenkapital ved finansiering av fartøykjøp.
I forsaget er det lagt inn to nye paragrafer:

Ny § 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser innafor
fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato.
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Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.
Ny § 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.

Vurdering:

Ved å legge disse kravene inn i regelverket for fiskerifondet sikrer en at fartøyene som det søkes støtte til oppfyller
kvalitetskrav og er med på å sikre at en ikke risikerer at det kjøpes fartøy som må gjennomgå store ombygginger og
andre påkostnader for å få fartøyet godkjent som fiskebåt.
Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Kort om finansieringsbevis:
«Finansieringsbevis er en skriftlig bekreftelse til en potensiell låntaker om hvor mye han/hun kan få låne. Det er
basert på en forhåndsvurdering av hvor mye en person kan få innvilget i lån av banken som har utstedt beviset.
Finansieringsbevis brukes ved boligkjøp i forbindelse med budgivning dersom boligkjøpet forutsetter opptak
av lån. Et gyldig finansieringsbevis gjør at budgiver kan legge inn bud på en bolig uten forbehold om finansiering.
Finansieringsbevis brukes også i forbindelse med bilkjøp og er nyttig for personer som skal kjøpe bil og som
vurderer ulike alternative tilbud.
For å få et finansieringsbevis, må en søke banken om dette og gi relevante opplysninger om ens finansielle
situasjon. Et finansieringsbevis gjelder som regel i en tidsbegrenset periode, ofte i inntil tre måneder.»
Tidligere praksis har vært at søker måtte ha en konkret båt som det søktes finansiering til. Resultatet var
at aktuelle båt ble solgt før finansieringa var på plass.
Det har blitt etterspurt muligheten for å få utsted lånebevis fra fiskerifondet. I forslag til revisjon av
regelverket er det lagt inn at det innvilges lånebevis, en lignende ordning som vist til ovenfor og som vil
gjelde for fiskerifondet. I regelverket er det foreslått at tidsbegrensinga på lånetilsagnet settes til 6
måneder.
En ordning med finansieringsbevis vil lette muligheten for å få kjøpt fiskefartøy.
I regelverket for fiskerifondet står det at fondet skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering.
Det betyr at søker også bør søke andre finansieringskilder som bank, Innovasjon Norge, Samisk
Utviklingsfond og andre.
I forslag til revisjon av regelverket er det også lagt inn krav om egenkapital på 15 %.

KRAV TIL FARTØY.
I vedtektene til fiskerifondet er det lagt inn krav om at fartøy som søkes finansiert ved
hjelp av fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinnstruks for fartøy inntil 15 m. For fartøy
over 15 meter gjelder godkjent fartssertifikat.
Utklipp fra Sjøfartsdirektoratet:
«Hvorfor fartøyinstruks?
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Først og fremst skal du gjennomføre kontrollen for å sikre ditt mannskap, deg selv, og ditt
fartøy. Kontrollen skal sikre at alle fiskefartøy opprettholder en felles sikkerhetsstandard, og
fartøyinstruksen er et dokument som bekrefter dette.
Sjøfartsdirektoratet stiller krav til bygging og utrustning av fiskefartøy under 15 meter og de
fleste av kravene våre er omfattet av den såkalte sjarkforskriften.
Alle nye fiskefartøy fra 6 til 8 meter som skal benyttes til yrkesfiske skal leveres
med byggebekreftelse.
Alle nye fiskefartøy fra 8-15 meter skal ha en gyldig fartøyinstruks om bord for å operere
lovlig.
Fartøyinstruksen blir utstedt av godkjente foretak på bakgrunn av en kontroll av
fartøydokumentasjon og inspeksjoner om bord i fartøyet. Denne fartøyinstruksen må
også fornyes regelmessig.»
Alle fiskebåter mellom 8 og 15 meter skal ha gyldig fartøyinstruks innen 1.1.2021.
For fartøy over 15 meter er kravet fra Sjøfartsdirektoratet at det har godkjent fartssertifikat.
Vedlegg:
Gjeldende fiskerifondsvedtekter:
Vedtak i Kommunestyre - 16.03.2017

Regelverk fiskerifond
§1 Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2 Kapital Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§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
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§4 Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§5 Sikkerhet Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst
hos Norsk
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Skipsregister før en låneutbetaling foretaes og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§6 Tilbakebetaling og renter Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut
av Loppa kommune, Ved avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad
overdras til ny eier dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til 2.
halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller renter
med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter tillegges lånet.
§7 Søknad Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av
kvoterettigheter sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema
kan man finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Enstemmig vedtatt.
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