
                                           RNF – av næringslivet for næringslivet 

                                           RNF – av næringslivet for næringslivet 

 

 
Årsberetning 2018 

 
Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon 

for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med 
andre aktører – private og offentlige. 

 
                           
                        
                 

 
 
 
 
 
RNF-året 2018 
 
Innledning 
 
 

Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell: 
 

du kan påvirke RNF’s prioriteringer, 
du kan påvirke den lokale næringsutviklingen, 
du kan påvirke den lokale næringspolitikken, 

du kan påvirke rammebetingelsene for næringslivet    
du kan påvirke utviklingen av Ringeriksregionen 

du kan påvirke og bidra i utviklingen og byggingen av «nye Hønefoss» 
 og  

du tar din del av ansvaret for næringslivets felles interesser 
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Om årsberetningen 
I noen år har det vært fremstilt en formell årsberetning som kun har vært en minimumsversjon av en 
årsberetning. I tillegg har det vært fremlagt en noe mer omfattende informasjon om aktivitetene gjennom året, 
kalt «RNF-året …..» 
 
Fra og med 2019, gjeldende for 2018, slås disse to dokumentene sammen til en årsberetning.  
 
Virksomhetens art 
Ringerike Næringsforening (RNF) er en næringslivsforening bygd på medlemskap av og blant næringsdrivende i 
Ringeriksregionen. RNF ble stiftet i 1995 for å stimulere og utvikle næringslivet, ivareta næringslivets interesser 
overfor offentlige myndigheter, bedre rammebetingelsene for næringslivet og tilrettelegge arenaer der positiv 
utvikling skapes på tvers av bransjer, næringer, offentlige forvaltning og kompetansemiljøer. 
 
Virksomhetens adresse er Næringslivets Hus, Hønefoss i Ringerike kommune 
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø 
Arbeidsmiljøet ansees for å være godt. Sykefraværet er lavt og det er ikke registrert skader eller ulykker. 
Det ytre miljø påvirkes ikke utover det som er normalt for typiske kontororganisasjoner. 
 
Likestilling 
I foreningens styre på sju personer, er kjønnsfordelingen 4 menn og 3 kvinner.  
I administrasjonen har det vært ansatt fire personer – 2 menn og 2 kvinner. 
 
 

RNF kjernevirksomhet ligger fast 
 

 
NÆRINGSPOLITIKK 

 
NETTVERK 

 
KOMPETANSE 

 
NÆRINGSUTVIKLING 

 
 

Næringspolitikk 
RNF har over år utviklet et godt forhold til politiske miljøer på alle nivåer så vel sentralt som lokalt. 
RNF møter politikere og representanter for ulike deler av forvaltningen i flere sammenhenger gjennom året. 
 

 

Næringspolitisk strategi – «fremover sammen» 
 
I 2018 fikk næringspolitikk en noe annerledes betydning enn hva som 
hadde vært forholdet til begrepet tidligere.   
 
Det må kunne sies at RNF brøt gjennom en ny barriere i 2018, ved sitt 
oppdrag om å levere forslag til en næringspolitisk strategi for 
Ringeriksregionen. Rådet for Ringeriksregionen vendte seg nemlig mot 
RNF og spurte om vi kunne påta oss et oppdrag om å komme opp med et 
forlag til en regional næringspolitisk strategi. Rådet anmodet oss om å gå i 
partnerskap med Ringerike Utvikling (RU) og USN om oppdraget. Vi sa 
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umiddelbart ja til oppdraget og innledet like umiddelbart et samarbeid med RU og USN.  
 
12. desember 2018, etter ca. et halvt års effektiv jobbing, leverte troikaen sitt forslag til de tre ordførerne. 
Vi ser med stor spenning frem til hvordan de politiske partiene vil forholde seg til denne næringspolitiske 
strategien i den forestående lokalvalgkampen, og hvordan de nye politiske kommunekonstellasjonene vil jobbe 
for å virkeliggjøre strategiene.  
 
                                           

 
 
                                                          
Ringerikskonferansen 2018 hadde tittelen «Fremover sammen» 
I likhet med samme tittel på den næringspolitiske planen, peker denne tittelen på de store og krevende 
utfordringene denne regionen står overfor, og som vi kun kan løse ved å møte dette som felles utfordringer som 
vi må løse sammen.  
 
For første gang i konferansens historie, ble nå også miljøaspektet satt tydelig på dagsorden. Marius Holm fra 
miljøorganisasjonen Zero, satte det grønne på sin rette plass i næringsutviklingsprosessene.  
For øvrig var vi tilbake til «normalen» ved at en statsråd igjen var blant innlederne. 

                                                        
 

  
 
 
 

  

Spenncon Rail fikk RNFs næringspris for 2018. 

 

Arthur Buchardt stilte som forventet med et veldig 
tydelig budskap. 
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Vestbarometeret 
I mars måned kunne RNF sammen med USN, godt støttet av Sparebank1 Ringerike Hadeland, invitere til 
frokostmøte i kultursenteret for å presentere det første «Vekstbarometer for Ringeriksregionen»  
Idéen bak Vekstbarometeret er ved hjelp av innsamling og systematisering av faktabasert informasjon, og basert 
på alminnelig aksepterte vekstindikatorer, å måle veksten og utviklingen i Ringeriksregionen. Rapporten i mars 
2018 var den første av en årlig rekke på fem, dvs. det vil bli lagt frem oppdaterte tall for hvert år de neste fire 
årene. 
 

 
 

 
 
«FRE 16» (Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16)                                   
 

 
 
Infrastrukturprosjektene ved sine navn, Ringeriksbanen og E16, har fortsatt vår høyeste prioritet, og slik vil det 
være til vi er forbi «the point of no return». Når det vil inntre, er det usikkerhet om, men gitt byggestart i det mest 
optimistiske scenario; 2021, så må Stortingets investeringsbeslutning komme neste år (2020). 
 
Vår rolle, sammen med alle andre gode krefter som jobber for denne saken, er nå å holde oppmerksomheten 
oppe og passe på at prosjektene har sin sentrale plass i så vel politikere som byråkraters hoder. Med over en 
milliard kroner til planlegging i Statsbudsjettet for 2019, er god grunn til å være optimistisk og faktisk tro på en 
virkeliggjøring av Ringeriksbanen, mer enn 150 år etter at den første gang ble lansert. Når det er sagt er det grunn 
til å minne om at «ingen ting er klart før det er klart». Vårt engasjement både i forhold til «Ringeriksløsningen» og 
«Vei og bane 2018» i regionrådets regi, fortsetter med uforminsket styrke.   
 

                                     
  

Steinar Aasnes fra USN presenterte Vekstbarometeret 
i mars 2018. 
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Kompetanse                                     
RNF har fortsatt sitt tette og gode samarbeid med Folkeuniversitetet gjennom 2018. 
De såkalte «Kompetanseplussmidlene» har gjort det mulig å tilby et bredt opplæringstilbud til medlemsbedriftene 
gjennom «Kompetanseløft Ringerike». 
 
 
Vi har i 2018 tilbudt disse kursene, med slik resultat: 
 

 

 Forkurs til fagbrev anleggsmaskinfører   7 deltakere 

 Forkurs til fagbrev renholdsoperatør   15 deltakere 

 Norsk for fremmedspråklige    11 deltakere 

 Forkurs til fagbrev salgsmedarbeider   8 deltakere   

 Forkurs til fagbrev produksjonsmedarbeider  6 deltakere 
   
 
Trainee Ringerike  
Vi har også i år hatt et kull med traineer, og i 2018 hadde vi rekordmange søkere med over 80 søkere fra hele 
landet, som et resultat av målrettet markedsføring opp mot gode skoler som bedriftene ønsker seg kandidater 
fra. Traineeprogrammet vårt er et annet tydelig RNF-produkt som har blitt godt etablert og mottatt i næringslivet.  
 
Vi ansatte i 2018 fire gode kandidater i kull 4 og vi har to kandidater i kull 3 som er ferdige i mars 2019. Snart går 
vi i gang med rekrutteringen til kull 5 – og vi er veldig stolte av traineene våre og av å kunne bidra til å tiltrekke ny, 
viktig kompetanse til regionen.       
               

              
  
 
 

 
 

  

Kull 3 fullfører sitt program 30. mars 
2019 og begge har fått jobb i sine 

respektive bedrifter. 

 

Kull 4 startet opp høsten 2019. 
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Nettverk 
Å tilrettelegge for nettverk betyr for RNF å skape rammer hvor nettverk dannes og arenaer hvor nettverk skapes 
og pleies. Hva gjelder arenaer hvor nettverk skapes og pleies, er det ikke mulig å unngå og fremheve 
Ringerikskonferansen som den desidert største arenaen. Nok en gang fylte mennesker fra næringslivet, politikere, 
kommuneadministrasjon og andre samfunnsengasjerte, Byscenen i Ringerike kultursenter.   
Andre arenaer som har satt sitt preg på 2017 - enten som alene-arrangør eller sammen med andre, er:  
 

 Øst-Vest konferansen 

 Waterhole Ringerike                                                  

 Dialogmøter med Ringerike kommune 
 
Av de allerede mer etablerte nettverk hvor RNF spiller en rolle, kan nevnes: 

 Varehandelsnettverket gjennom Sentrumsbutikkene, Kuben og Hønefoss Nord  

 Gårdeiergruppen 

 Nettverk med utspring i RES sin portefølje av etablerere 
 

 

Næringsutvikling 
RNF har en særskilt satsing på næringsutvikling og næringsetablering gjennom Ringerike Etablerersenter - Se egen 
omtale på siste side. 
 
En vesentlig del av RNFs innsats på området næringsutvikling, er konsentrert om bistand og rådgivning direkte 
mot enkeltbedrifter i RNFs sin medlemsportefølje, eller som en av flere i sammensatte rådgiver- og 
strategigrupper.    
 
Grensesnittet mellom næringspolitikk og næringsutvikling kan nok av og til fortone seg noe utydelig.  
Eksempelvis er arbeidet med vei og bane mulig å definere både som et næringspolitisk anliggende og 
næringsutviklingsanliggende.  I tråd med virksomhetsideen «…….allianser med andre aktører – private og 
offentlige», deltar RNF i ulike utviklingsprosjekter og prosesser, nettopp som en samarbeids og alliansepartner 
med andre, både private og offentlige.  
 
Den første treårige partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune, ble avsluttet med 2017.  
Samtidig ble avtalen forlenget i to år, dvs. ut 2019 som er det siste året i den gamle fylkesstrukturen. 
Dette er en avtale som har gjort det mulig å bruke tid på aktiviteter som ellers kunne blitt prioritert ned på grunn 
økonomi. Hva og hvilke områder som prioriteres, bestemmes av RNF og fylkeskommunen i felleskap.  
 
 
 

                                                                                     
                                                                        
 
  

http://www.bfk.no/
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RNF som «handelsstandsforening»                    
I 2018 gjorde vi en endring og satset i enda sterkere grad på by- og sentrumsutvikling, ved å dedikere en ressurs i 
50% stilling til markedskoordinatorarbeidet for sentrum. Resultatet av dette var blant annet en ‘rebranding’ ved 
at vi fikk opp ny Facebook- og Instagramside for ‘Hønefoss By’, hvor målet var å trekke flere besøkende til byen. 
På kort tid fikk vi 1860 følgere på Facebook og 1191 på Instagram (til sammenligning hadde Facebooksiden til 
Sentrumsbutikkene ca. 250 følgere).  
 
Vi gjennomførte også i 2018 flere arrangementer enn tidligere, blant annet ‘Vinter i Hønefoss’ og opptaket av 
innspillingen av Handlingens menn på Søndre Torg i samarbeid med RU, i tillegg til de vanlige aktivitetene 
‘Midtsommer’ og julegateåpningen. Med flere ressurser på plass hadde vi muligheten til å ta på oss flere slike 
arrangementer. 
 

 
 

 
 
Samtidig skilte vi da ut det mer utviklingsrettede arbeidet med sentrum, ved at vi dedikerte prosjektleder til å 
gjennomføre et forprosjekt med fokus på sentrumsutvikling. Vi gjennomførte forprosjektet ‘Erigo’ og samarbeidet 
godt med kommunen, gårdeiere og handelsnæringen i byen for å få opp mest mulig fakta om sentrum – hvor vi er 
i dag og hvor vi skal. RNF leverte en rapport i august 2018 som har fått stor oppmerksomhet i regionen, og som vi 
har presentert i flere fora. I 2019 planlegges det et stort hovedprosjekt, som oppfølging av dette forprosjektet. 
 

 
 
 

Bilde fra byvandring ifm datainnsamling til rapporten om sentrum. 

Godt samarbeid med butikkene i sentrum sikret et vellykket Handlingens 
Menn arrangement på torvet før jul. 
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Økonomi 

 RESULTATREGNSKAP 2018     

      

      

       

Driftsinntekter og driftskostnader Note  2018  2017 

        

Serviceavgifter       1 188 315             1 121 863  

Offentlige tilskudd 8      1 718 200     

Andre inntekter 9       4 474 210             8 153 302  

       7 380 725             9 275 165  

        

Lønnskostnader m.m. 3,7      5 252 723             6 334 895  

Avskrivning 4             3 470                   7 129  

Annen driftskostnad         2 118 664             2 969 534  

       7 374 857             9 311 558  

        

        

Driftsresultat             5 868               -36 393  

        

Finansinntekter og finanskostnader                  -                          -    

Renteinntekter, andre finansinntekter            89 038                  88 458  

Gevinst salg aksjer            14 999     

Rentekostnader, andre finanskostnader                695                      370  

          103 342                  88 088  

Ekstraordinære inntekter        

Ekstraordinære inntekter                  -                          -    

        

ÅRETS RESULTAT          109 210                51 695  

        

        

OVERFØRINGER:        

Overført til/fra annen egenkapital          109 210                  51 695  

          109 210                  51 695  
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 Note  2018  

 

2017 
 

ANLEGGSMIDLER:        

Varige driftsmidler        

Driftsløsøre, kontormaskiner o.l 4            75 700          32 430  

Aksjer                    -            15 000  

Sum anleggsmidler            75 700         47 430  

        

OMLØPSMIDLER:        

Fordringer        

Kundefordringer           624 857         239 758  

Annen kortsiktig fordring                  595          19 988  

Sum kortsiktige fordringer            625 452         259 746  

        

        

Bankinnskudd og kontanter  2             7 930 468            8 412 267  

        

Sum omløpsmidler              8 555 920            8 672 013  

        

SUM EIENDELER              8 631 620            8 719 443  

      

 

          

EGENKAPITAL: Note 2018  2017 

       

Opptjent egenkapital       

Annen egenkapital 6      4 772 294       4 659 085  

       

Sum egenkapital       4 772 294       4 659 085  

       

Kortsiktig gjeld       

Leverandørgjeld          141 668          136 887  

Skyldige offentlige avgifter          478 161          618 720  

Periodisert prosjektmidler 5      2 297 587       1 991 000  

Gjeld gavekort          381 918          589 262  

Annen kortsiktig gjeld inkl. feriepenger          559 992          724 489  

Sum kortsiktig gjeld       3 859 326       4 060 358  

       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     8 631 620     8 719 443  
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER                 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for     

små foretak.                  

                     

Driftsinntekter                  

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.            

                     
Omløpsmidler/Kortsiktig 

gjeld                  

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år    

etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.  Omløpsmidler vurderes til      

laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.            

                     
Anleggsmidler/Langsiktig 

gjeld                  

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk.  Anleggsmidler er vurdert til     

anskaffelseskost.  Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske    

levetid.  Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke    

å være forbigående.  Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.    

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.  Nedskrivingen    

reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.        

                     

Fordringer.                  

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til     

forventet tap.  Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte    

fordringene.  I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å    

dekke antatt tap.                  

I regnskapet for 2018 er det avsatt Kr 50.000,- til tap på fordringer.        

                     

Tilskudd til prosjekter                  

Ringerike Næringsforum (RNF) har foruten Ringerike Etablerersenter, tidvis prosjekter hvor det mottas tilskudd fra det   

offentlige.                    
 

Prosjektene føres brutto i regnskapet. Som hovedregel tas tilskudd til inntekt i regnskapet i takt med de   

løpende kostnadene det skal dekke.                
 

Tilsvarende blir prosjektkostnadene ført under kostnader.            
 

Periodiserte prosjektmidler vises som kortsiktig gjeld i balansen.            
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Styret 2018  
Styreleder:   Ståle Strømsodd, Tronrud Eiendom                      
Styrets nestleder:  Marit Tronrud, Tronrud Eng.                            
Styremedlem:  Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen                                                                                  
                              Kjetil Gjerdalen, Spenncon                                    
                    
                                           
                                            

Administrasjon 
RNF har i 2018 hatt et gjennomsnittlig antall ansatte på 7,9 årsverk, inklusiv traineestillingene. Administrasjonen 
har hatt 4 årsverk – daglig leder, prosjektleder, markedskoordinator og etablererveileder.  
Markedskoordinatorstillingen ble terminert ved årsskiftet på grunn av manglende finansiering 

 
RNFs eksterne posisjoner 
RNF har nå ingen eksterne posisjoner. Studentbedriften Kunnandi AS, ble avviklet i 2018.   
 

Fortsatt drift  
Det bekreftes at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
                                                  

Regnskap og revisjon 
Den løpende regnskapsføring og årsregnskapet er fremstilt og bekreftet av autorisert regnskapsbyrå.   
Regnskapet har ikke vært undergitt ordinær revisjon.                                        

 

 
                                               
   

Per-Arne Hansen, Hønefoss Sparebank                 
Anne Trine Høibakk, Kuben Senter 
Janette Henriksen, Ring Eiendom   
 
Varamedlem: Miriam Jørgensen, Veiby Økonomi 
                            Olav Bjella, Viken Skog 
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Ringerike EtablererSenter (RES)   
 
Aktiviteten i 2018 har igjen vært svært høy. Hovedoppgavene har vært individuell veiledning av etablerere og 
etablerte foretak og gjennomføring av kurs og nettverksmøter. Antallet etablerere som benytter seg av tilbudene, 
og i hvor stor grad tilbudene blir benyttet, gir et tydelig bilde av behovet for RES sine tjenester. Antallet 
etablerere som tar kontakt med RES er økende innenfor alle grupper, inklusiv fremmedspråklige.  
 
Antall brukere: 249 (140 menn/109 kvinner). Det er etablert 124 foretak. 
 
Støtte til etablererne (etablererstøtte): Kr 1 037 000,- fra i hovedsak; Innovasjon Norge, Sparebank 1 Ringerike 
Hadelands Næringsstiftelse og Jevnaker Kommunes Næringsfond. Dagpenger fra NAV under etablering er ikke 
inkludert i tallet over. RES har vurdert 15 slike søknader i 2018. 
 
Individuell veiledning: 317 veiledningstimer. 
 
EtablererKurs: 518 kurstimer. 
 
RNF 19 aktive mentorer i mentorgruppen som har ytt bistand til 11 etablerere.   
 
 
 
 

 
 
 
             
 
         


