
 
 

 

 

SELSKAPETS BERETNING 2018 
 

Virksomhetens art  

Rørosregionen Næringshage as er et regionalt utviklingsselskap. Vi skal være en drivkraft for morgendagens 
verdiskaping. Næringshagen er et fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til 
sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting. Selskapet bidrar 
til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne 
til å møte morgendagens behov. Videre arbeider vi for økt verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekraftige 
løsninger for morgendagens verdiskaping.  

Rørosregionen Næringshage as er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og 
Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; 
Trøndelag og Hedmark. Næringshagen arbeider i tråd med nasjonale satsninger fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet, og i tråd med føringer fra Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet og deres nasjonale satsningsområder. Næringshagen arbeider opp mot det som er 
nedfelt som satsningsområder i kommunale og regionale næringsplaner, og satsingsområder fra Trøndelag og 
Hedmark fylkeskommuner.  

RNH er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel fra 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. 
SIVA er nasjonal operatør for programmet.  

Utvikling i resultat og stilling 

    2018  2017  2016  2015 

Driftsinntekter   7.989.648 7.960.677 8.124.432 5.814.443 
Driftsresultat   454.447  100.349  -54.271  285.720 
Årsresultat   359.244  81.134  -33.602  223.565 

    31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Sum eiendeler   5.232.238 4.374.420 3.754.040 3.123.801 
Egenkapital   2.653.422 2.294.178 2.213.004 2.246.647 
Egenkapitalprosent  50,7%  52,4%  59%  72%  
 
 
Årsresultatet for 2018 er på kr 359.244 mot kr 81.134 i 2017. 

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte 
årsregnskapet 
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen 
ved regnskapsårets slutt.  

 



 
 

 

 

 
 
Fortsatt drift 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede. 
Selskapets økonomiske og finansielle stilling beskrives som tilfredsstillende. 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Selskapet skal legge til rette for FoU-aktiviteter fornæringslivet i regionen, og driver en utstrakt virksomhet for å 
støtte opp under andre selskapers FoU-virksomhet. En stor del av næringshagens aktiviteter er knyttet til 
samarbeide med nasjonale FoU-aktører. 
 
Arbeidsmiljø og personale 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det har i regnskapsåret 
ikke forekommet skader eller ulykker hverken på personell eller utstyr. 
 
Likestilling mellom kjønnene 
Pr 31.12.18 har selskapet 5 faste ansatte og en trainee. Av disse 6 er en mann. Styret består av  
3 kvinner og 4 menn, samt to vararepresentanter (en av hvert kjønn). 
 
Miljørapport 
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø. 
 
Årsresultat 
Årets resultat på kr 359.244 er i sin helhet tilført annen egenkapital. 
 
 
 
 

 
 
 
 


