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Veileder for næringsutvikling og oppstart i Kåfjord kommune 

Skrevet av Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent, Kåfjord kommune, august 2017 
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Start opp i Kåfjord 

Kåfjord kommune er en fantastisk kommune å bo og leve i. Her er gode oppvekstvilkår og et 
mylder av fritidstilbud. Vår natur er vakker, og byr på mange spennende opplevelser. Flere og 
flere tilreisende kommer til, og trives her hos oss.   

Kåfjord kan for fremtiden ikke forvente noen vekst innenfor offentlig sektor, så sysselsettingen og 
arbeidsplassene må komme i det private. Kommunen har ikke som hensikt å etablere bedrifter, 
og kan ikke vedta oppstart av slike - det er det innbyggerne selv som må sørge for.  

Kåfjord kommune ønsker å være en næringsrettet kommune hvor det skal være attraktivt og trygt 
å starte og drive bedrift. Har du planer om å starte eller videreutvikle egen virksomhet, så vil 
utviklingsavdelingen i Kåfjord kommune å bistå med råd og veiledning innen landbruk, kultur, 
reiseliv og annen næring. 
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Jordbruket er en stor og viktig næring for Kåfjord kommune, vi ønsker å være med å utvikle denne 
næringen også i framtiden. Det er fremdeles mye å hente på effektivisering, kvalitet og 
produktutvikling.  

Fiskeriene har lang tradisjon i vår fjord, og det er stadig nye unge som starter opp med å kjøpe båt 
og reise til Finnmark for å delta i vinterfisket, og som fisker på de lokale ressursene vi har her.  

 

Det er et håp at Kåfjords innbyggere skal sette seg i posisjon til å ta del i den enorme utviklingen 
innen reiselivet som pågår i Nord-Norge nå. Både sommer og vintertrafikken opplever utviklingen 
og flere bør ta del. Vi er så heldige og allerede ha noen får fyrtårn som bidrar til inspirasjon for 
andre.  

Kommunen skal bistå næringslivet som veiledere, tilretteleggere og arealforvaltere. Kåfjord 
kommune er i den heldige posisjon å ha et lite næringsfond som kan støtte opp om 
næringsutviklingsarbeid for sine virksomheter, og bidra til oppstart av nye. Midlene er søkbare 
det meste av året og saksbehandlingen foregår fortløpende. 

Med på laget har vi Innovasjon Norge, sametinget, og Halti næringshage. Sammen utgjør vi et 
tilbud som de aller fleste som vil starte eller utvikle næring kan dra nytte av. Vi bidrar også til at 
søkere skal kunne stille bedre forberedt i møte med banker eller andre finansiører. Ordfører og 
næringsstyre (formannskap) er viktige medspillere og døråpnere for næringslivet i kommunen.  

De som jobber for deg med næringsutvikling 

Kåfjord Kommune 
Rådgiver/kommuneplanlegger 
Kommuneplanlegger leder kommunens arbeid med kommunens overordnede planverk. Leder og 
deltar i prosjekt for lokalsamfunnsutvikling, sentrumsutvikling og utvikling av nye nærings- og 
bostedsområder. Utarbeider og saksbehandler reguleringsplaner. Rådgiving og veiledning i plan- 
og utbyggingssaker. Saksbehandling med ansvar for kystsone, småkraft, 420 kV kraftledning, noe 
naturforvaltning og kart. 

Avdelingsingeniør 
Har hovedansvar for byggesaksbehandling og oppfølging av byggesaker, matrikkel-
saksbehandling (delingssaker) med oppfølging, råd og bistand i forbindelse med tinglysing, 
dispensasjonssaksbehandling ved bygge- og delingssøknader, matrikkelføring (Matrikkelen er 
Statens register over grunneiendommer, adresser, bygg og digitalt eiendomskart), oppfølging av 
kommunale eiendommer, råd og bistand til kunder innenfor sitt fagområde.  

Jordbrukssjef 
Jordbrukssjefen har ansvaret for å forvalte og iverksette kommunens landbrukspolitikk. 
Saksbehandling etter jord-, konsesjon-, skogbruk-, odelslov m.fl. Forberedelse og innstilling av lån 
og tilskudds ved søknad om finansiering i landbruket.  

Nye næringer tilknyttet landbruk (eks. grønne tjenester, utmarksbasert, bioenergi, reiseliv og 
opplevelse) samt gi økonomisk veiledning og rådgivning.   

Næringskonsulent 
Næringskonsulenten skal bidra til å utforme og iverksette kommunens næringspolitikk, yte 
bistand til eksisterende bedrifter, nyetablerere samt følge opp politiske vedtak innenfor 
saksområdet. Saksbehandling av næringssaker ligger også til denne stillingen. Forvaltning av 
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kommunens næringsfond og gi veiledning, informasjon osv. om forskjellige virkemiddel-
ordninger.  

Konsulent jordbruk og byggesak 
Konsulenten skal bistå avdelingsingeniør og jordbrukssjef med saksbehandling innenfor deres 
respektive fagfelt. 

Rådgiver/prosjekt bygg og plan 
Prosjektstilling for spesifikke bygge- og planprosjekter, med planlegging, ledelse og 
gjennomføring av disse.  

Kommunal finansiering 
Kåfjord kommunes næringsfond har ca 300.000 til utdeling, og ca 300.000 til utlån hvert år. Dette 
er avkastning av «kraftfondet» og størrelsen på avkastingen varierer med strømpris og 
renteforhold. Fra staten, via fylkeskommunen, kommer midler til et utviklingsfond. Dette er 
midler som skal brukes til utviklingsprosjekter som har effekt utover kommunens grenser.  

Etableringstilskudd/stipend og utviklingstilskudd ytes som bidrag til å dekke kostnader i 
forbindelse med etablering/oppstart av bedrifter. Kostnader som blir godkjente i den forbindelse 
er utgifter til opprettelse av bedrift, utarbeidelse av planer for oppstart, forretningsplan, 
budsjetter osv.  Fysiske investeringer i utstyr, maskiner, bygninger osv. samt ordinære 
driftskostnader vil ikke regnes som etableringskostnader. Stipendet kan være på inntil 10.000,- 
kroner. Se forøvrig Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet 

Alternativt til etableringsstipendet kan det gis et utviklingstilskudd, dette tilskuddet gis til 
etableringer som har større oppstartskostnader, eller til utgifter i forbindelse med 
videreutvikling- eller knoppskyting i bedriften. Dette tilskuddet gis til ideutvikling, 
kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Her kan kostnader til kontorhold, 
data, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring osv. i forbindelse med 
oppstarten/etableringen av bedrifter tas med. I hht. retningslinjene kan det innstilles med inntil 
75 % av kostnaden maks kr. 50.000,- i utviklingstilskudd. Disse kostnadene må dokumenteres før 
utbetaling av tilskudd. 

Som ovenfor nevnt er det også mulig å søke Kåfjord kommune om tilskudd og /lån til fysiske 
investeringer (maskiner, utstyr, bygninger, fiskebåter osv.) i forbindelse med etablering eller 
utvikling av bedrifter. I hht. retningslinjene for bruk av næringsfondet kan det innstilles med inntil 
20 % og maks 150.000,- tilskudd og lån til fysiske investeringer. Alternativt kan det bare søkes 
om lån, og da kan det innstilles med 30 % og maks 200.000,-. Se forøvrig Kåfjord kommunes 
prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. 

Kåfjord kommune v/næringsavdelingen vil være behjelpelig i etablerings- prosessen/prosjekt. 
Vi diskuterer gjerne dine planer med deg og bidrar til å peke på mulige hjelpere og veier videre.  

Kom innom rådhuset, ring 77 71 92 58 eller send en e-post: 
jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no 

Innovasjon Norge 
Her finnes det også tilskudds- og låneordninger for etablerere. Her er det mulighet for å søke til 
utviklingsfase, etableringsfase og til fysiske investeringer. Innovasjon Norge har flere ulike 
ordninger for etablerere og det anbefales at etablererer eller bedrifter benytter deres hjemmeside 
for mer informasjon: www.innovasjonnorge.no. Når du har sett gjennom dette kan du ta en telefon 
til Troms-kontoret for å få vite mer.  

mailto:jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no
http://www.innovasjonnorge.no/
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Sametinget 
Sametinget har som mål å utvikle et sterkt og variert næringsliv i de samiske områdene. 
Etablerere og bedrifter innenfor de samiske områdene har mulighet til å søke støtte til ulike fasene 
av etableringen eller til utvikling av bedrifter. Viser også her til deres internettside 
www.sametinget.no for mer info om de forskjellige støtte ordningene de har. 

Halti næringshage 
Kåfjord kommune har en avtale med Halti næringshage. Halti næringshage har en avtale med 
SIVA. Dette betyr at innbyggere i Kåfjord kan oppnå svært gode priser på støtte til 
bedriftsutvikling og –etablering. Les mer: www.haltinh.no  

Altinn 
Dette er ikke bare en nettportal for levere selvangivelsen og å registrere foretak. Her er også 
svært god informasjon om det å starte opp og å drive forretning. Her er egentlig det meste du 
trenger. Forretningsplanmalen som ligger lenger nede her kommer fra denne sida: 
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/  

Forretningsplan 

En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy. Forretningsplanen skal fortelle deg 
og omgivelsene hvordan du tenker å realisere din idé. Med å utarbeidelse av forretningsplan gjør 
du et viktig forarbeid som vil utgjøre et godt grunnlag din etablering. Forretningsplanen vil være 
viktig som «et salgsdokument» overfor potensielle samarbeidspartnere, finansiører, investorer, 
osv. For beslutningstakere i private institusjoner og offentlig forvaltning vil en forretningsplan 
være et godt beslutningsgrunnlag ved saksbehandling eller annen finansiering.  

Under følger et eksempel på disposisjon for forretningsplan. Du vil finne at andre kanskje bruker 
noen andre navn og har noen flere/færre punkter med, men dette er en mal som kan være grei å 
ha som utgangspunkt for arbeidet. 

Disposisjon for forretningsplan 
Sammendrag 

− Her beskriver du kort de viktigste tingene for prosjektet: forretningsidé, marked, 
kundene, konkurrentene, produktene/tjenestene, konkurransefortrinn, kapitalbehov og 
finansiering. Sammendraget skal være på maks 1 A4-side, og det er det siste du skriver. 

Innholdsfortegnelse 

Innledning 

− En kort beskrivelse av bakgrunnen for etableringen, hva foretaket skal gjøre og hvilket 
behov som skal dekkes i markedet. 

− Presentasjon av personene bak. 
− Foretaksnavn, adresse, kontaktinformasjon. 

Forretningsidé  

− Introduksjon til forretningskonsept: Mer inngående beskrivelse av 
forretningskonseptet. 

− Visjon og målsetting: Det er viktig å ha visjoner (ønskemål) for foretaket. Hvordan 
ønsker vi at foretaket skal utvikle seg og fremstå for eksempel om 10 år? Hva driver vi på 
med? Konkrete mål for de nærmeste to år. 

http://www.sametinget.no/
http://www.haltinh.no/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/
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− Forretningsidé: Forretningsideen skal kunne kommuniseres og skape forståelse, aksept 
og gjerne begeistring for det foretaket ønsker å drive på med (så vel innad som utad i 
markedet). Forretningsideen bør være veldig kort og konkret beskrive hva foretaket har 
ambisjoner om å gjøre (hva vi skal tilby, og til hvem), samt hva som er unikt med dette. 
Forretningsideen bør være såpass ambisiøs at foretaket har noe å strekke seg etter.  

Produkt/tjeneste og produksjon 

− Kort beskrivelse av produkter/tjenester. Grupper gjerne dersom det er flere 
undergrupper av et produkt/tjeneste. 

− Beskriv eventuell produksjonsmetode. 

Markedet 

− Få med relevant markedsinformasjon fra markedsundersøkelse eller markedsdata som 
finnes på nettet (som f. eks. Statistisk sentralbyrå, bransjestatistikker, trendanalyser 
mv).  

− Beskrivelse a markedet (geografisk, størrelse) og hvordan den aktuelle bransjen vil 
utvikle seg.  

− Beskriv kundene og deres kjøpskriterier. 
− Beskriv konkurrentene og hva de er flinke til. 

Markedsstrategi/markedsplan 

− Strategiske valg: Hvordan skal vi best posisjonere oss mot kunder og konkurrenter? 
− «SWOT-analyse» (eller SOFT-analyse): Interne og eksterne arbeidsbetingelser. (S) Sterke 

sider ved produktene/tjenestene. (W) Svake sider ved produktene/tjenestene. (O) 
Muligheter i markedet. (T) Trusler i markedet. 

− Hvordan nå fram til kundene (markedsføringsmiks): Produkt, pris, 
plassering/distribusjon, påvirkning. 

− Markedsplan for gjennomføring av markedsaktivitetene. 

Økonomi og budsjetter 

− Salgsbudsjett/kalkyler. Sett opp kalkyler for de utvalgte produkt- eller 
tjenestegrupper. Kalkyler vil være et utgangspunkt for å utarbeide salgsbudsjett. 

− Resultatbudsjett. 
− Nullpunktsbudsjett (likviditetsbudsjett). 

Kapitalbehov og finansiering 

− Nødvendige investeringer: Her setter du opp en oversikt over de investeringer som 
foretaket må gjøre for å komme i gang. 

− Finansieringsplan med hvordan finansieringen er fordelt. 

Organisering og administrasjon av virksomheten 

− Organisasjonsform og eiere. 
− Bemanning og roller.  
− Lokalisering. 

Handlingsplan 

− Konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og fremdriftsplan i etableringsfasen, med 
beskrivelse av hensikt, metode og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. 
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Vedlegg 

− Aktuelle vedlegg kan være produkt-/markedsmatrise, kortversjon av forretningsplan, 
CV-er, avtale med samarbeidspartnere, kontrakter, mer detaljerte økonomiske 
beregninger med budsjetter, oversikt over kapitalbehov og finansieringsplan. 

Driftsbudsjett 
Driftsbudsjettet er en oversikt over bedriftens samlede inntekter og kostnader. 

Eksempel på Driftsbudsjett 

 

Poster 3 første år i hele 1 000 kroner 
1. år 2. år 3. år 

Salgsinntekter    
Andre inntekter    
Sum inntekter    
Variable kostnader: 
Råvarer, komponenter    
Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader    
Andre variable kostnader    
Sum variable kostnader    
Dekningsbidrag (sum inntekter – sum variable kostnader)    

Faste kostnader 
Faste lønnskostnader, inklusive sosiale kostnader    
Husleie    
Strøm    
Telefon/porto    
Markedsføring    
Reiser    
Forsikring    
Regnskapsføring    
Revisjon    
Avskrivninger    
Andre faste kostnader    
Sum faste kostnader    
Driftsresultat (dekningsbidrag – faste kostnader)    
Finanskostnader/-inntekter (NB! Ikke avdrag)    
Resultat (overskudd eller underskudd)    
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Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet 

Vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 Innledning 
Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal 
dermed legges til rette for variert og lønnsomt næringsliv.  

Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en 
positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til 
fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næring som 
spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner. Kommunen ønsker også at 
fondene skal bidra til en positiv utvikling innen miljø og klima. 

 Former for støtte til etablering og utvikling 
Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom 
og kvinner foran andre søkere.  

1. Etableringsstipend Det kan ytes støtte/stipend til nyetablering og eierskifte med kr. 
10.000,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og en kort beskrivelse av 
forretningsideen. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester og eget arbeid i forbindelse med 
etableringen. Eget arbeid føres som utgift med en timesats på kr. 400,-. Utgiftene skal 
dokumenteres, og det skal føres timelister for eget arbeid. 

2. Utviklingstilskudd Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter 
med inntil kr. 50 000,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, 
kompetanseheving, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal 
dokumenteres. 

3. Kompetansetilskudd Det kan ytes støtte til kompetanseheving til personer, 
enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse 
med næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer. Utgiftene skal 
dokumenteres. 

4. Nydyrkingstilskudd i Landbruket Det kan gis tilskudd til nydyrking av 
landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr. 1.000,- pr dekar. Det gis 
ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er 
opparbeidet og godkjent. 
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 Hvor mye støtte som kan maksimalt kan gis 
 

Næringer 
Maksimalt tilskudd og lån 
samlet 

Maksimalt ved tildeling 
av bare lån 

Andel Maks. sum Andel Maks. sum 
Fiskeri 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Jord og skogbruk 20% 150.000,- 30% 200.000,- 

Næringskombinasjoner 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Nydyrkingstilskudd, pr. dekar 1.000,- 150.000,-   
Reiseliv 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Annen næring 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Alle næringer 
Etableringsstipend 75% 10.000,-   
Utviklingstilskudd  75% 50.000,-   
Kompetansetilskudd 75% 30.000,-   

 

 Hva som støttes 
1. Støtte gis kun til virksomheter med organisasjonsnummer eller til enkeltpersoner.  

2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 
være registrert i kommunen. 

3. Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede 
utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til 
vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord.  

4. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. For slike 
fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum 
tre medlemmer/bedrifter. De samme deltagerne kan ikke samlet eller enkeltvis få, slik 
støtte på nytt de etterfølgende 5 år. 

5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan 
sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter 
må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 

6. Det ytes årlig støtte fra næringsfondet til drift av kommunens bygdelag. Støtten er på 
kroner 10.000 pr år. Støtten utbetales etter anmodning fra bygdelagene. Anmodningen 
skal inneholde budsjettet for inneværende år. Støtte gis kun til bygdelag som har 
registrert organisasjonsnummer. 

 Hva som ikke kan støttes 
1. Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal 

avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i 
forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. 
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2. Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt, 
hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd. 

3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av 
privat virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke 
støtteberettiget. 

 Søknaden 
1. Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Portalen 

inneholder veiledning. Søknader som vurderes som mangelfulle behandles ikke, men 
returneres med beskrivelse av mangler.  

2. Søkere må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 

3. Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under kr. 3.000,- behandles ikke. 

4. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet, skal inneholde en god beskrivelse av 
virksomheten og tiltaket som skal støttes. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal 
investeringen eller prosjektet være godt beskrevet med nødvendige budsjetter og 
planer. 

5. Alle søknader må vedlegges skatteattest som er nyere enn 6 mnd. og siste års 
skatteligning og næringsoppgave.   

 Tilsagn om lån og tilskudd 
1. Innen 1 måned etter at tilsagn om støtte er gjort skal fullfinansiering dokumenteres og 

vilkår for tilsagn aksepteres skriftlig.  

2. Tilskudd avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte 
utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 

3. Innvilget tilskudd avskrives med 20% pr år, et evt. nytt tilskudd til samme bedrift 
avkortes i hht. til dette i samme periode. 

4. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt 
endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i 
bruk til annet formål innen 5 år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter å søke 
kommunen på forhånd om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i 
dette tidsrommet.  

5. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å 
melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling til 
andre formål.  På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets 
gyldighet dersom det skulle være behov. 

 Saksbehandling  
1. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før 

kriteriene beskrevet i disse retningslinjene er oppfylt. Søknader som avgjøres av 
rådmannen, saksbehandles fortløpende. Søknader som avgjøres av formannskapet, 
behandles ihht. oppsatt møteplan. Tildelt næringsfondsramme fordeles over hele året. 
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Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av 
neste års ramme. 

2. Rådmannen/administrasjonen delegeres fullmakt til å avgjøre/fatte vedtak i saker med 
søknadsbeløp inntil kr. 30.000,-. Ankeinstans formannskapet. Formannskapet 
avgjør/fatter vedtak i saker med søknadsbeløp over kr. 30.000,-. Ankeinstans her er 
kommunestyret. 

3. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i formannskapet 
som berører nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, skal sørge for at 
næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til 
den er ferdigbehandlet. 

 Felles prinsipper 
1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende 

størrelse.  

2. Støtte fra næringsfondet kan kun gis om det er midler tilgjengelig på årets ramme for 
tilskudd og lån. 

3. Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at andre 
finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er 
relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Sametinget, banker og 
Innovasjon Norge kan nevnes som eksempler på finansieringskilder. Nødvendig 
egenkapital må fremgå av søknad. Støtte fra næringsfondet utbetales ikke før 
dokumentasjon av fullfinansiering foreligger. 

4. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er 
eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir.  

5. En eventuell støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte, det 
er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. 

6. Støtte skal fortrinnsvis ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med pant i 
virksomhetens/søkerens eiendom(mer), driftsløsøre dersom dette er mulig og eller 
tilvarende sikkerhet. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og lignende 
kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. Minimum 
lånebeløp er kr. 30.000,-. Lån med rente- og avdragsfrihet i inntil 2 år kan innvilges ved 
nyetablering. Rentesatsen er fast og følger Innovasjon Norges sats 1. januar søknadsåret.  

7. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller 
dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. 

8. Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet 
hvis Kåfjord kommune etterspør informasjon ved en senere anledning. 

           --------------------------------------------- 
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