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RørosBankens Næringsfond 
 
 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra fondet 
 
 

1. Næringsfondets opprinnelse, intensjon og formål  
RørosBankens Næringsfond ble etablert tidlig på 1980-tallet.  Formålet er forankret i 
RørosBankens strategiplan (revidert 2012) som bl.a. under kap I - ”Hovedmål” sier at 
”Rørosbanken ønsker å bidra aktivt innenfor næringsutvikling og kultur slik at vårt 
lokalsamfunn skal være et godt sted å bo også i framtida”.  Videre sies det i kap.  V 
”Samfunnsengasjement – disponering av overskudd” at det årlig skal avsettes inntil 10 % 
av bankens nettooverskudd til allmennyttige formål. En del av dette er ”Midler til 
næringsformål som kanaliseres til RørosBankens Næringsfond”.  Vedtektenes § 1 
definerer formålet vidt. Det er imidlertid i disse retningslinjer tatt tilbørlig hensyn til 
føringer som ligger i notat fra Finanstilsynet til Finansdepartementet datert 15.4.2011. 
 
Det har gjennomgående vært en holdning i forstanderskapet i hele den tiden 
Næringsfondet har bestått at midler fra fondet skulle disponeres på en ”romslig” måte. 
Denne intensjonen videreføres og understrekes ytterligere ved at fondet organiseres som 
en stiftelse og med eget frittstående styre som har en annen rolle enn bankens styre (som 
ivaretar kreditthåndverket).  Fondets midler er RørosBankens ”utbytte” til lokalsamfunnet 
og som sådan skal lokalsamfunnet ha en stor grad av frihet til å disponere midlene. 
 

2. Hva kan det gis tilskudd til? 
Finanstilsynets brev av 15.4.2011 går langt i å godkjenne midler til næringsvirksomhet 
som gaver til allmennyttige formål, dog med en presisering av at det skal utvises stor 
varsomhet ved å gi tilskudd til enkeltbedrifter som kan virke konkurransevridende. 
Fondets midler skal i første rekke gis til tiltak som har stor betydning for utviklingen i en 
bedrift eller bransje og som har direkte eller indirekte effekt for en større del av 
næringslivet, herunder tidsbegrensede utredningsprosjekter. Tilskudd bør fortrinnsvis ytes 
til følgende tiltak: 
 
a) Fellestiltak som har stor betydning for næringslivet generelt i vår region 
b) Tiltak som har preg av infrastruktur og som vil ha stor positiv effekt på øvrig 

næringsvirksomhet 
c) Forprosjekter som tar sikte på kartlegging og prosjektering av ny næringsvirksomhet 
d) Omstillingstiltak og markedsundersøkelser i en bransje og som anses nødvendig for 

ny vekst og utvikling 
e) Omstillings- og markedstiltak i enkeltbedrifter dersom dette ikke har negativ effekt 

for andre bedrifter i regionen 
f) Etableringsstøtte til enkeltbedrifter av mindre størrelse men som på sikt vil kunne ha 

en viss sysselsettingseffekt direkte eller indirekte og som bidrar til et mer mangfoldig 
arbeidsliv 

  
Tilskudd til enkeltbedrifter under pkt e) og f) og som trenger finansiell bistand for å 
komme i gang og utvikle sin idé til et lønnsomt prosjekt skal vurderes ekstra nøye og bør 
være på mindre beløp enn de øvrige formål. I vurderingen skal det legges vekt på om det 
er rimelig sannsynlighet for å lykkes i framtida og det bør i slike tilfeller tas vesentlig 
hensyn til mulig sysselsettingseffekt. 
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3. Hva bør det ikke gis tilskudd til? 
Det skal ikke gis tilskudd til prosjekter som er naturlige offentlige primæroppgaver selv 
om disse i seg selv er nødvendige og viktige for å legge til rette for næringsvirksomhet. 
Det skal også utvises stor varsomhet ved vurdering av søknader som har politiske eller 
religiøse intensjoner.  Det skal ikke gis tilskudd til ”ordinær drift” i enkeltbedrifter, heller 
ikke til ”redningsaksjoner” uten at det foreligger en omfattende plan for vesentlig endring 
av driften. 
 

4. Tilskuddenes beløp 
Tilskuddsbeløpene bør differensieres etter samfunnsmessig betydning som sysselsetting 
på kort eller lengre sikt og i hvilken grad det kommer store deler av næringslivet til gode.  
Vedtektene setter en grense på kr. 250.000 til ett enkeltprosjekt. Minimum tilskudd bør 
trolig ligge på kr. 25.000 for at det skal ha noen avgjørende effekt for igangsetting og 
realisering av et prosjekt. Det skal vanligvis ikke gis flere tilskudd til samme prosjekt. 
Samlet tilskudd fra fondet i løpet av ett år vil kunne variere mye etter aktivitetsnivået i 
regionen, men bør ikke overstige 1 mill. kroner uten at det foretas en avklaring med 
RørosBankens forstanderskap. 
 

5. Samarbeid med andre instanser 
Tilskudd fra Næringsfondet vil ofte komme som et supplement til andre 
finansieringskilder som Røros kommunes Næringsfond, Innovasjon Norge etc.  Fondets 
styre bør ha et åpent og tett samarbeid med slike instanser, bl.a. kommunenes 
næringssjefer, næringsserviceapparatet og ledelsen i Røros Næringshage. Tilskudd fra 
andre instanser skal ikke virke negativt på ytelse fra Næringsfondet. 
 

6. Krav til søker – rapportering – offentliggjøring 
Styret for Næringsfondet kan stille krav til at vesentlige forutsetninger er oppfylt før 
utbetaling av tilskudd, eventuelt også at støttemottaker rapporterer om fremdrift i 
prosjektet. Styret kan ikke stille krav til motytelser fra mottaker av tilskudd.  I samråd med 
den enkelte prosjekteier kan Næringsfondet offentliggjøre omfanget av og en begrunnelse 
for den støtten som er gitt. 
 
 
Røros, 27.2.2012 
 
 
Forstanderskapet i RørosBanken 
 
 
 
………………………………… 
May Irene Løseth 


