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RETNINGSLINJER FOR TaSKUDD 11L DRIFr AV LINEEGNESENTRALER 1991.
I medhold av§ 13 1 avtale av 17. desember 1991 mellom Norges Fiskarlag og
Arbeids- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak til ftskertnærtngen for
1992 har Fiskeridepartementet 1 dag fastsatt følgende retningsllnjer:
1. FORMÅL.

Formålet med tilskudd til drift av lineegnesentraler er å stimulere til økt
effektivitet 1 lineegningen for å
a) oppnå økt driftstid for linefartøyene,
b) bedre fartøyenes totale driftsøkonomi,
c) oppnå økt rekruttering og sysselsetting.
2. SPESIELLE VILKÅR.

nlskudd kan gis når fartøyet er registrert 1 merkereg1stcret for fiske- og
fangstfartøyer, jfr. lov av 5. desember 1917 om registrering av fiskefartøyer, og
fartøyets høvedsmann står oppført på blad B 1 fiskermanntallet
Uneegnesentralen som skal få tilskudd under ordningen må være godkjent på
forhånd. Allerede godkjente egnesentraler pr. 31.12.1991 gis forlenget
godkjennelse til 31.12.1992 uten ny sølmad. Godkjennelse gls inntil utgangen
av 1992.
3. OPPRETI'EISE AV UNEEGNESENIRAL.

Opprettelse av lineegnesentral skal skje ved skr1ft11g avtale mellom anlegg og
fartøyer eller mellom fartøyer som blir enige om å organisere felles egning. Av
avtalen skal framgå opplegg for organisering og drift av sentralen,
prisbetingelser m.v., sammensetning av kontrollutvalg og hvem som skal være
kontaktperson.
Det er tilstrekkelig at to parter er med å danne en
lineegnesentral. Partene kan 1 slike tilfeller bestå av enten to fartøyer eller ett
fartøy og ett anlegg 1 land.
4. KONTROLLlnVALG.

Ved hver lineegnesentral skal det etableres et kontrollutvalg bestående av en
representant for lineftskerne, en representant for egnerne og en representant for
fiskeoppkjøperne der disse er avtalepart.
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Kontrollutvalget skal ha som oppgave å påse at bestemmelsene om egnetilskudd
overholdes, og at tilskuddskravet ifølge månedsrapporten er korrekt.
Kontaktpersonen skal påse at kontrollutvalget får utlevert disse retningslinjer og
at retningslinjene blir kjent blant fiskerne.
5. TILSKUDDSSATS.
Tilskuddet utbetales etter antall egnede angler. Det ytes tilskudd enten linene er
egnet av fartøyets egne mannskaper eller ved hjelp av leide egnere. Det kan
heller ikke gis tilskudd til egning foretatt om bord i fartøy. Det kan ikke gis
tilskudd til mekanisert lineegning under denne ordningen, herunder alle typer
mekanisk egning som egnetrakt, landbaserte anlegg, autolineutstyr m.v.
Tilskudd for 1992 er kr 10 pr. 100 angler. Dersom de avsatte midler ikke
strekker til, kan Fiskeridepartementet endre tilskuddssatsen på kort varsel.
Tilskudd kan ikke beregnes til egning foretatt før avtalen er opprettet og søknad
er godkjent av fiskerisjefen.
6. SØKNADSPROSEDYRE/tITBETAUNG AV TILSKUDD.

Søknad om å komme inn under tilskuddsordningen sendes på fastlagt skjema
til fiskerisjefen i fylket. Søknad gis endelig godltjenning av et eget
behandlingsutvalg oppnevnt av fiskeristyret i vedkommende fylke.
Behandlingsutvalget skal ha minst 2 medlemmer. Følgende skal være med i
utvalget:
1 representant for fiskerisjefen
1 representant for fylkesfiskarlag
Kopi av godkjennelsesdokumentene sendes Subsidiekontrollen.
Utbetaling av tilskudd sltjer månedsvis på grunnlag av innsendte
månedsrapporter kontrollert og attestert av kontrollutvalget. TI1 grunn for
månedsrapporter skal for hvert fartøy Ugge oversikt over antall angler egnet ved
sentralen.
Krav om utbetaling av tilskudd skal sendes Fiskeridirektoratet/Subsidiekontrollen, postboks 185, 5002 Bergen, senest innen utløpet av
etterfølgende måned. For sent innkomne krav blir returnert sentralen uten at
tilskudd blir utbetalt. Subsidiekontrollen foretar utbetaling til sentralen ved
kontaktpersonen som på sin side foretar utbetaling til de enkelte høvedmennene
snarest.
7. KONTROLL

Fiskeridirektøren v /Subsidiekontrollen kan foreta kontroll av at de inngåtte
avtaler og organiseringen av de enkelte lineegnesentraler ligger innenfor de
forutsetninger som er lagt til grunn for ordningen. Også etter hver utbetaling
kan Subsidiekontrollen foreta nødvendig kontroll.
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Riksrevisjonen kan foreta kontroll av alle sider ved ordningen.
Alle bilag vedrørende ordningen skal oppbevares i minst tre år og være lett
tilgjengelig for kontroll.
Uriktige og feilaktige opplysninger kan føre til tap av retten til å motta
lineegnetilskudd og kan medføre straffeansvar.
8. ANNET.

nlskuddet regnes som skattepliktig inntekt. Den enkelte lineegnesentral
innberetter det beløp som er utbetalt til båteier/høvedsmann til de respektive
fylkesskattesjefer etter kalenderårets utgang.
Fiskeridepartementet er klageinstans, jfr. forvaltningsloven av 10. februar 1967.
Eventuelle klager sendes Subsidiekontrollen som forbereder klagen og kommer
med tilråding.
9. IKRAFITREDELSE.

Retningslinjene trer i kraft 1. januar 1992, og gjelder hele landet.
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