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Eksempel



Ringerike næringsfond AS

Bakgrunn

• FS Strategi og plan (16/20)

• KS 4. juni 2020 (55/20)

• KS 5. november 2020 (152/20)

• KS 11. mars 2021 (57/21)



Ringerike næringsfond AS

• Aksjeselskap (AS)

• Aksjekapital (AK) på kr 30 000,-

• Hjemfallsfond eller kraftfond?

• Hjemfallsfond

• Investeringer (for eks kjøp av aksjer)

• Bundet kapital

• Kraftfond

• Frie midler til målgruppen

• Gir handlingsrom i samsvar med formål



Oppdaterte vedtekter

• Tilskudd 5 millioner kroner fra Ringerike kommune

• Tilskudd 2 millioner kroner fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland

• Kan motta ytterligere tilskudd
• Sparebankstiftelsen har bevilget 2,5 millioner kroner i støtte

• Bidra med kompetanse og erfaringsoverføring

• Selskapet skal ikke utbetale økonomisk utbytte



Oppdaterte vedtekter

• § 7 Styret

• 5 styremedlemmer + 1 observatør

• Forslag Ringerike kommune 

• Næringssjef Harriet Slaaen  

• Daglig leder Terje Dahlen (Ringerike næringsforening)

• Sparebank 1 Ringerike Hadeland

• Banksjef bedriftsmarked Bjørn Rune Rindal

• Professor Torger Reve (velges som styreleder)

• Universitet Sør-Øst Norge

• Viserektor for forskning Heidi Ormstad

• Observatørrolle: Førsteamanuensis Ulas Burkay



Ringerike næringsfond AS – Innstilling til KS 24. juni 2021



Kommunal kompensasjonsordning – Ringerike kommune

• Mottok 5, 4 millioner kroner
• Utdelt i to omganger og alle tilskudd er utbetalt

• Formål
• å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som var særlig hardt rammet av 

lokale eller nasjonale smitteverntiltak

• Vedtak i formannskapets strategi og planmøte den 17. mars 2020 (08/21)
• Publiseringstekst 

• Hvem som kan søke

• Hva det kan søkes om

• Søkeprosess

• Hvor stort er tilskuddet

• Hvordan behandles søknadene

• 56 søkere

• Søknadssum 17,6 millioner kroner



Kommunal kompensasjonsordning – Ringerike kommune

• Stadfeste at det forelå et tap –
sammenligne tidligere 
regnskapstall med regnskapstall 
under korona

• Stadfeste at søker drev innenfor 
et segment som var rammet av 
nasjonale og/eller lokale 
restriksjoner

• Stadfeste årsakssammenhengen 
mellom tapet og restriksjonene. 

• Vurdere søker har gjort det den 
kunne for å begrense tapet 

• Vurdering av effekt av 
kompensasjonen



Mottakere
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