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§ 1. INNLEDNING                                                       

Alta kommune har opprettet et egenkapitalfond til styrking av næringslivets egenkapital i 

tilknytning til nyetablering av arbeidsplasser. Finansiering av fondet skjer over kommunens 

ordinære budsjett og/eller av kraftfondet.                                         

                                                                     

§ 2. FORMÅL                                                       

Formålet med fondet er å styrke egenkapitalen tilknyttet nyetablering av eller knoppskyting i 

produksjonsbedrifter.   

 

§ 3. KRAV TIL PROSJEKTET                                          

Følgende vilkår må tilfredsstilles for å være støtteberettiget:        

                                                                            

a) Støtten kan bare gis produksjonsbedrifter med stor verdiskaping, og hvor markedet i  

  hovedsak ligger utenfor Alta kommune.                                                            

b) Etableringen eller knoppskytingen må resultere i nyskaping av minst 5 arbeidsplasser. I  

Distrikts-Alta (gamle Talvik kommune) kan kravet om antall arbeidsplasser fravikes.                                       

c) Søkeren må selv kunne skyte inn egenkapital i form av kontanter for et beløp som 

minimum tilsvarer omsøkt   

             

§ 4. STØTTEFORM OG BELØPSBEGRENSNING                                                            

     a)    Egenkapitalstøtten ytes normalt i form av aksjekapital og/eller ansvarlig lån.                                       

Eventuelt lån skal være rente- og avdragsfritt i 5 år. Etter utløpet av denne perioden 

vurderes tilbakebetalingsplan - evt. omgjøring av lån til tilskudd.                    

     b)  Maksimal egenkapitalstøtte pr. bedrift utgjør kr 250.000,-.  

     c)  Støtten kan ikke benyttes til refinansiering av etablerte bedrifter.                                                    

                                                                      

§ 5. KRAV TIL SØKNAD OG VILKÅR FOR UTBETALING                         

Søknaden skal være skriftlig og må inneholde nødvendige opplysninger om søkeren og 

etableringen.                              

Søknaden skal som hovedregel være fremmet før prosjektet er igangsatt. Søknader som 

fremmes etter at prosjektet er sluttført behandles ikke.                                                       

Utbetaling av tilsagn skjer etter at etableringen er gjennomført, og revisorbekreftet 

investerings- og finansieringsoversikt er framlagt.                                                             

                                                                           

§ 6. PRIORITERINGER                                                        

Bruken av midlene skal gjenspeile de prioriteringer og mål som trekkes opp i strategisk 

næringsplan.                                 

 

§ 7. FORVALTNING                                                            

Hovedutvalg for teknisk og næring er fondsstyre, og kommunestyret er fondets øverste organ.                                              

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR EGENKAPITALFOND 
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KLAGEBEHANDLING                                                        

Vedtaket kan pålages til Hovedutvalget for næring, drift og miljø.  Klagefrist er 3 uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. 

 

Klagen sendes til Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta.                                                                        

 

§ 8. BUDSJETT, REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT                                    

Budsjettering og regnskapsføring av fondets midler foretas i kommunens budsjett og 

regnskap. Det skal hvert år utarbeides årsrapport for fondets virksomhet.                                  

 

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER                                                   

Endringer av disse vedtekter må godkjennes av kommunestyret.        

                                                                                                                                               


