VEDTEKTER FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES
PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av kommunestyret 10.06.2020
Godkjent av Fylkesmannen i Troms og Finnmark 25.11.2020
§1

FORMÅL
Bruken av Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til
- bærekraftig bruk av områdets land-, vann og sjøbaserte ressurser som grunnlag for
sysselsetting og bosetting i distriktene
- å sikre og øke verdiskapningen og sysselsettingen innen kommunens primærnæringer
- videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant
kvinner og ungdom
Bruken av fondet skal også gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og
øvrige næringsrettede plandokumenter.

§2

VIRKEOMRÅDE
Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond kan støtte tiltak innen fiskeri, jordbruk,
skogbruk, reindrift og utmarksnæringer - og kombinasjoner av primærnæringer.
Lokale, yrkesfaglige medlemsorganisasjoner kan gis tilskudd til etablering av bransjetilknyttet
serviceanlegg, forsøks- og opplæringstiltak.

§3

STØTTEFORMER
Støtte gis i form av tilskudd. Primærnæringsfondet kan ikke gi lån eller stille garantier, og bare
i særlige tilfeller brukes til delfinansiering av forprosjekt på foretaksnivå.
Kommunestyret kan vedta prosentvis fordeling mellom land- og sjøbaserte næringer, og
særbestemmelser for den enkelte næring.

§4

STØTTEVILKÅR
Det kan gis støtte til prosjekter og virksomheter som har betydning for sysselsetting og
verdiskaping i Sør-Varanger kommune.
Støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets totale kapitalbehov.
Kommunestyret kan vedta graderte støttesatser, fastsette maksimalt tilskuddsgrunnlag eller
tilskuddsbeløp, og for øvrig stille krav til informasjon og rapportering.
Bruken av fondet skal være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til.

§5

AVGRENSNING I VIRKEOMRÅDE
Det gis kun støtte til tiltak innafor primærproduksjonene i Sør-Varanger kommune. Det kan
ikke gis støtte til tilleggsnæringer og øvrige tiltak som faller inn under virkeområdet for SørVaranger kommunes næringsfond. Primærnæringsfondet kan heller ikke gi støtte til:
-

løpende drift som bl a reparasjon og utskifting av drifts-/produksjonsutstyr
sanering av gjeld
kjøp av brukt utstyr som tidligere er finansiert med offentlig støtte
dekning av offentlige avgifter og gebyrer
dekning av inngående MVA i søknadsgrunnlaget, med mindre det godtgjøres at prosjektet
ikke er refusjonsberettiget
tiltak med klare, negative virkninger på naturmiljøet

-

investeringer i etablert virksomhet som følge av ny lovgivning, forskrifter eller offentlige
pålegg

Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes før prosjektet igangsettes.
Utvalg for primærnæring kan vedta maksimalgrenser for omfang og verdi av eget arbeid,
frikjøp og interne kostnader i søknadsgrunnlaget for prosjekter.

§6

FORVALTNING
Primærnæringsfondet forvaltes av Sør-varanger kommunes Utvalg for primærnæring. Utvalget
skal bestå av formannskapet i Sør-Varanger kommune supplert med en representant fra hver
av de lokale avdelinger av Norges Fiskarlag og Norsk bonde- og småbrukarlag, og en
fellesrepresentant oppnevnt av reinbeitedistriktene 1/2/3 østre Sør-Varanger, 5A/5C Pasvik og
4/5B vestre Sør-Varanger.
Før søknad avgjøres, skal det innhentes vurdering fra faglig veiledningstjeneste, kommunal
eller annen offentlig faginstans.
Utvalg for primærnæring fastsetter søknadsfrist(er).
Utvalg for primærnæring kan vedta generelle krav om opplysningsplikt i søknadene, vilkår for
utbetaling, og sette betingelser om at prosjekter som mottar støtte skal stille
undersøkelsesresultat og vurderinger av generell interesse til disposisjon for kommunen.
Utvalg for primærnæring kan delegere til kommunens administrasjonssjef avgjørelse om støtte
i prosjekter med en totalramme inntil et av kommunestyret fastsatt beløp. Administrasjonen
gis fullmakt til å godkjenne a konto-utbetalinger innenfor rammer vedtatt av Utvalg for
primærnæring.
Kommunens rådmann fatter vedtak om fondskapitalens plassering i finansmarkedet.
Enkeltvedtak kan påklages til den kommunale klagenemnd etter Forvaltningslovens
bestemmelser.

§7

ÅRSMELDING
Utvalg for primærnæring skal innen utløpet av første tertial forelegge Sør-Varanger
kommunestyre melding om virksomheten i foregående år. og Finnmark fylkeskommune. Det
skal fremgå av meldingen skal det fremgå hvilke tilsagn den enkelte primærnæring har fått.
Gjenpart av meldingen sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

§8

KAPITAL OG AVKASTNING
Primærnæringsfondets urørlige grunnkapital er NOK 1.200.000,-, overført fondet ved vedtak i
Sør-Varanger kommunestyre av 22.08.00, sak 0105/00. Avkastning er:
a)

b)

c)
d)

1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk / Pasvik
Kraft DA i henhold til pkt. 12 i kontraktsvilkårene for utbygging av statens
vannfallsrettigheter i Pasvikelva, gitt ved kgl. res. av 12.12.1958.
1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk / Pasvik
Kraft DA i henhold til pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for utbygging av Melkefoss, gitt
ved kgl. res. av 25.06.1976.
1/3 av årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt for tillatelse til erverv av bruksrett
og regulering av vannfall i Kobbholm-/Tårnelv-vassdraget.
Renter og annen avkastning av fondskapitalen.

§9

VEDTEKTER OG UTFYLLENDE RETNINGSLINJER
Denne vedtekt avløser tidligere vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond, og
kan bare endres av kommunestyret. Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunkt de er
godkjent av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Sør-Varanger kommunestyre og Utvalg for primærnæring kan egengodkjenne utfyllende
retningslinjer og saksbehandlingsregler, jfr § 3, andre ledd, § 4, andre ledd, § 5, siste ledd og §
6, tredje, fjerde og femte ledd. Retningslinjene kan ikke ha til hensikt å motvirke effekter av
avtaler mellom Staten og de enkelte næringers landsomfattende organisasjoner.

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER
FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 10.06.2020

1.

Støttesatser
Normal støttesats er inntil 30% av godkjente kostnader, men tiltak kan innvilges inntil 50%
støtte når det:
•
•
•
•

innebærer nyetablering/generasjonsskifte
bidrar til sysselsetting av unge under 35 år
innebærer nyskaping/innovasjon
bidrar til mer samarbeid innad eller på tvers av primærnæringene

Øvre støttesats kan unntaksvis fravikes hvis tiltaket vurderes å ha særlig stor samfunnsog/eller sysselsettingsmessig effekt.
Maksimalt tilskudd til tiltak er kroner 125 000,- for fysiske investeringer, og kroner 75 000,for øvrige tiltak med unntak for etableringstilskudd og kjøp av fiskebåt (jfr punktene 2 og 3). I
prosjekt som anses å ha særlig stor samfunns- og/eller sysselsettingsmessig effekt, kan øvre
grense for tilskudd unntaksvis fravikes.
2.

Etableringstilskudd ved generasjonsskifte
Foretak som har skiftet eier siste tre år, kan gis inntil kroner 250 000,- i etableringstilskudd til
fysiske investeringer som er nødvendige for å oppfylle dagens driftskrav. Maksimalt tilskudd
forutsetter at forventet sysselsettingseffekt er minst ett årsverk.
Ved flere eierskifter, kan summen av etableringstilskudd ikke overstige 250 000,- kroner over
en 10-årspeiode.
Søknad om etableringstilskudd skal inneholde driftsplan, investeringsplan og budsjett for
minst tre år fremover. Innvilget tilskudd kan utbetales i takt med dokumentert fremdrift, og
første utbetaling kan ikke finne sted før drift ihht driftsplan er kommet i gang.
Ved driftsopphør eller salg av støttede produksjonsmidler innen 5 år regnet fra det tidspunkt
tilskuddet ble utbetalt, skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales. Vilkåret kan tinglyses
som en heftelse.
For myr må det ha gått minst 10 år siden siste grøfting, for øvrige arealer minst 20 år.

3.

Tilskudd til kjøp av fiskebåt
Yrkesfisker eller etablerer, som registreres i fiskermanntallet på blad B, kan gis inntil kroner
200 000,- i tilskudd til kjøp av helårsdrevet fiskefartøy over 31 ft (9,46 m).
Fartøy skal som hovedregel ikke være eldre enn 10 år. Støtte kan likevel innvilges til kjøp av
eldre fartøy som i løpet av de siste tre år har gjennomgått større ombygninger eller
påkostninger, slik at fartøyet totalt sett ikke fremstår eldre i driftsmessig sammenheng. For
brukt fartøy kreves tilstandsrapport, ikke eldre enn ett år.
Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges, eller drift opphører, innen 5 år regnet fra det
tidspunkt tilskuddet ble utbetalt, skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales. Det samme

gjelder dersom eier etablerer base for fartøyet utenfor kommunen. Vilkårene kan tinglyses som
en heftelse i fartøyet.
4.

Tilskudd til jordbruk og husdyrhold
Tilskudd til jordbruk og husdyrhold kan bare gis til bruk som tilfredsstiller gjeldende krav for
å motta produksjonstilskudd i landbruket.
4.1 Nydyrking
Foretak som eier eller leier jordbruksareal kan gis tilskudd til nydyrking etter godkjent plan for
nydyrking med inntil kroner 4 000,- pr dekar. Tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjent
kostnadsgrunnlag.
4.2 Drenering av jordbruksjord
Foretak som eier eller leier jordbruksareal kan gis tilskudd til dreneringsarbeider.
Søknadsskjema med vedlegg for statlig dreneringstilskudd legges til grunn. Tilskuddssatser
som for statlig tilskudd. Tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjent kostnadsgrunnlag.

SAKSBEHANDLINGSREGLER
FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av kommunestyret 10.06.2020

1.

Beregningsgrunnlag
•
•
•

Beregnet timelønn skal ikke overstige 1,2 promille av gjennomsnittlig årslønn for norske
arbeidstakere foregående år (SSB)
Egentransport og diett skal ikke overstige statens satser
Samlet beregnet verdi av eget arbeid, bruk av eget utstyr, frikjøp og øvrige interne
bedriftskostnader, skal ikke overstige 25 % av totalkostnadene

2.

Søknad
• Presentasjon av prosjekteier, herunder foretaksnummer, relevant utdanning/erfaring,
regnskapsfører/ revisor og lignende
• Bakgrunn for, og beskrivelse av, prosjektet som søkes finansiert
• Prosjektets forventede driftsøkonomiske virkning og sysselsettingseffekt
• Spesifisert kostnadsoverslag, basert på innhentede pristilbud/anbud og finansieringsplan
• Budsjett for inneværende og kommende år
• Bare for etableringstilskudd: Driftsplan med budsjett for de neste tre år
• Siste avlagte regnskap med attestasjon/revisjonsberetning
• Oversikt over offentlige tilskudd mottatt av virksomheten siste 3 år
• Samtykke til at det kan innhentes ytterligere opplysninger om søker og prosjekt som måtte
ha betydning for søknadsbehandlingen
• Samtykke til at søkers navn, tiltaket det er gitt støtte til og tilsagnsbeløp offentliggjøres

3.

Vilkår for utbetaling av tilskudd
• Prosjektet sluttføres innen 12 måneder fra tilsagnsdato, dersom ikke annet er fastsatt
• Det foreligger prosjektrapport som viser at tiltaket er gjennomført og fullfinansiert som
planlagt
• Det foreligger attestert/revidert regnskap for prosjektet. For mindre tiltak der det er avtalt
med kommuneadministrasjonen, kan totalkostnadene dokumenteres med framvisning av
originalbilag
• Det kan foretas konto-utbetaling i tråd med prosjektets fremdrift, men minst 1/3 av
tilsagnsbeløpet holdes tilbake inntil det foreligger attestert/revidert regnskap foreligger.

4.

Delegert behandling
Rådmannen kan avgjøre søknader der totale kostnader er under 60 000,- kroner.

5.

Søknadsfrister
Møteplan vedtas av kommunestyret, og søknadsfrist settes en måned før møtedato.
Søknadsfristene skal bekjentgjøres på kommunens hjemmesider.

