
KOMPETENT
ETABLERING

Har du en forretningsidé og planer 
0m å starte din egen virksomhet –
men ikke anledning til å delta på 
vanlige etablererkurs?

Kompetent etablering er et fleksibelt opplegg som er lagt opp slik at det kan gjennomføres 
av personer som er i full jobb. Gjennom å tilby et etablererprogram som er tilpasset hver 
enkelt deltakers behov, får du som har en forretningsidé og ønsker å starte egen virksomhet 
et skreddersydd opplegg for akkurat din idé.

Den viktigste målgruppa er personer som 
er i arbeid. Hensikten er å tilby et kurs som 
er til inspirasjon for en mulig etablering, gir 
nødvendig kompetanse, og legger til rette 
for etablering av gode, fremtidige nettverk.

–  Bedre innsikt i å løse utfordringer uansett hvor 
i etablererprosessen du befinner deg.

–  En avklaring om egen forretningsidé er lønnsom, 
belyst i form av en komplett forretningsplan. 

–  Utvidet eget nettverk av personer og institusjoner som kan 
være til hjelp i oppstart og drift av virksomheten din.

MÅLGRUPPE: DU OPPNÅR:

Som deltaker vil du få egen veileder og være tilknyttet HiF (Høgskolen i Finnmark) over en periode 
på inntil 1 år. I løpet av året kan du også delta på aktuelle arrangementer (seminarer, etablererkurs 
etc.) ved høgskolen. Du vil også få prioritet som deltaker på «Drivhusraketten», som er et
etablererseminar over 48 timer som arrangeres på høsten (her kommer en egenandel i tillegg). 
For å få et avsluttende deltakerbevis etter å ha fullført Kompetent etablering, må man ha ferdigstilt en
forretningsplan for sin virksomhet. Det oppnås ikke studiepoeng.  

Pris: 15.000,- hvorav Alta kommune etter søknad og vurdering kan dekke 10.000,-. G
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For mer informasjon:
Høgskolen i Finnmark: 78 45 05 00. www.hifm.no
Alta kommune: 78 45 50 00. www.alta.kommune.no

TILBUDET FOR DEG SOM ER I FULL JOBB.

[


