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Vedtekter for Blått undervisningsfond for Finnmark 
 

§1 NAVN OG HJEMMEL 

Navnet til fondet er Blått undervisningsfond for Finnmark. Fondet er et 

fylkeskommunalt fond opprettet etter vedtak i Finnmark fylkesting den 13.03.2019. 

 

§2 FORMÅL 

Det overordnede formålet med fondet er å styrke undervisningen, rekrutteringen 

og kompetansen rettet mot akvakulturnæringen spesielt og sjømatnæringen 

generelt. Det er videre en ambisjon at Finnmark fylkeskommune skal ha det beste 

og mest attraktive undervisningstilbudet rettet mot sjømatnæringen. 

 

§3 KAPITAL 

Fondets tilføres midler gjennom inntekter fra fylkeskommunens 

undervisningstillatelser som er registrert og driftes i Finnmark. 

 

§4 BRUK AV FONDETS MIDLER 

Fondet skal gi støtte til marint rettede tiltak og prosjekt som Finnmark 

fylkeskommune ønsker å gjennomføre eller samarbeide om. Forutsatt 

samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune kan det også gis støtte eksternt 

til eksempelvis utdanningsinstitusjoner, næringslivet, forsknings- og 

innovasjonsmiljø samt andre relevante kompetansemiljø. Tiltak og prosjekt som 

får støtte fra fondet skal ha ei klar forankring i dagens Finnmark og skal 

eksempelvis bidra til: 

- å styrke og sikre et helhetlig fylkeskommunalt opplærings- og 

utdanningstilbud innen sjømat i Finnmark 

- å styrke kompetanseutviklingen innen sjømat i Finnmark 

- å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet, 

forsknings- og innovasjonsmiljø samt andre relevante kompetansemiljø 

- å styrke omdømmet- og rekrutteringen til sjømatnæringa 

- å stimulere til utvikling av flere sjømatrelaterte kompetansearbeidsplasser i 

Finnmark 



 

 

- å sikre at fokus på miljø og bærekraft ivaretas i utviklingen av kompetanse 

og opplæringstilbud 

 

§5 STYRE OG ORGANISERING 

Ledergruppa ved Nordkapp videregående skole utgjør sammen med en 

representant fra henholdsvis opplæringsavdelinga og nærings- og 

nordområdeavdelinga fondets styre. Styret ledes av rektor. 

 

Styret holder møte så ofte som saksbehandlingen gjør det nødvendig eller når 

leder eller 2 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 4 

medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

 

Ordningen er søknadsbasert og søknader behandles fortløpende av styret. 

 

§6 REGNSKAP OG RAPPORTERING 

Det gjøres en årlig rapportering av fondets aktivitet, status og regnskap til 

fylkestinget. Tilsagnsregnskap rapporteres til Hovedutvalget for kompetanse 

hvert halvår. 

 

§7 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Fylkestinget kan med alminnelig flertall endre vedtektene. 

 

§8 AVVIKLING AV FONDET 

Fondet kan avvikles av fylkestinget dersom undervisningstillatelsen(e) trekkes 

tilbake eller avtale om utleie av undervisningstillatelse oppheves. 


