
ADOLF ØIENS FOND FOR NÆRINGSUTV IKLING

5 1 NAVN

St ift elsens navn er Adolf i en s Fond for næringsutvikling.

§ 2 BAKGRUNN

St ift elsen er opprett et i henhold t il Adolf Øien og hans ektefelle Karen Emilie Øiens testament av den

15. mai 1918 med t illegg av den 16. mai 1918.

Testamentet utt rykker ekteparets ønske om a st ille midler t il rådighet t il formålene høyere økonomisk

utdanning, næringsutvikling, og t ilt ak t il religiøse, kult urelle og allmennytt ige formål, i Trondheim og

omegn. I denne sammenheng ble det vedtatt a op prett e fem st if telser :

a) Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond

b) Generalkonsul Adolf pi en s Don ation sfond

Den Nordenfjeldske Handelshøyskoles Fondc)

d) Trondhjems St ipendiefond

e) St ift elsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Siden 1918 er det gjennomført flere j usteringer av st iftelsenes vedtekter. Trondhj ems St ipendiefond

er videre omdannet ved sammenslåing med flere andre st iftelser.

Senest ble det gjennomført en omorganisering av st ift elsene i 2017, med formål å effekt ivisere,

rasjonalisere og modernisere st iftelsenes forvalt ning samt saerlig a kon solid ere og styrke ivaretakelsen

av st iftelsenes formål. Formålet næringsutvikling var opprinnelig ivaretatt av Generalkonsul Adolf

Øiens Kapitalfond. St if telsen beholdes gjennom omorganiseringen uendret , men har endte navn.

Som ledd i denne omorganiseringen er antall st if telser redusert t i l følgende fi re st ift elser, med felles

administ rasjon og kapit alforvalt ing (herett er benevnt som Adolf Øiens Fond når de benevnes i

fellesskap):

a) Ado lf i ens Fon d for økonomisk utdanning

b) Ado lf i ens Fon d for næringsutvikling (nærværende st if telse)

c) Ado lf i ens Fon d for allmennyt t ige formål

d) St ift elsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

5 3 FORMAL

§ 3-1 Formål

St ift elsen har som form al a bidra t il etablering og utvikling av næringsvirksomhet i Trondheim og

omegn gjennom ulike finansieringsformer.

St ift elsens akt ivitet og beslut ninger skal kjennetegnes av åpenhet og høy grad av integrit et.

St ift elsen har ikke erverv t il formål.



§ 3-2 M ålgruppe

Mott akere fra st iftelsen er enkelt personer og virksom hete r etablert av personer, som har fullført

mastergrads utdannelse innen øko nom i og/ eller tekno lo gi, p rimært fra NTNU.

Mott akere av t ildelinger fra st if te lsen skal ha en slik t ilknyt ning t il Trondheim og omegn at t ildelinger

fra st if telses antas a vi lle få ringvirkninger for byen og o megn.

§ 3-3 Virkemidler

St if t elsen skal bid ra med finansier ing og t ildelinger som understøtt e r st if telsens fo rmål.

Finansie ring kan yt es i form av egenkapit al og/ eller frem medkapit al. St if telsen kan videre yt e

finansier ing gj ennom utde ling av st ipender og andre former for t ilskudd . St if te lsen kan benytt e andre

finansier ingsvirkemid ler som st if telsen anser som fo rmålstj enlig fo r a realis ere st if telsens fo rmål.

St if t elsen kan bid ra med fi nansier ing av enkelt personer/ enkelt v irksom heter, gj ennom fond eller andre

sam menslut ninger e ller ved bid rag t il andre v irksom hete r som har formål so m samsvarer med

st if t elsens eget fo rmål. Formålsrett et fi nansiering som yt es gjennom egenkapit al og/ el ler

fremmedkapit al (akt iv itetsbasert v irksom het ) skal pr imært skj e i samarbeid med andre akt ører med

adm inist rat iv eller kom mersiell kapasit et og/ eller ko m petanse, der den samarbe idende part en kan

ivaret a også st if telsens interesser .

Formålsrett ede t ildel inger av st ipend ier og andre former fo r t ilskudd (utdele nde v irksomhet ) kan bare

utdeles fra fr i andel av året s resu lt at e ller fra avset ning t il det t e formål fra t id ligere års result at .

St if t elsen skal normalt ikke bid ra med t ildelinger eller fi nansie ring t il formål og akt iv it eter som pr im ært

finansieres og d r if tes av det offent lige . St if telsens formål o g akt iv it et utgjør således et supplement t il

det t ilbud som ivaretas av det o ffent lige ihht lov, fo rskr if t og o rdinære rammebevilgninger og

drif t sbudsjett e r.

Be løpene som d isponeres skal bevilges t il ko nkret iserte prosj ekt er, t ilt ak og akt iv it ete r, og ikke so m

sam lebevilgning t il mot t akers fr ie d isposisj o n.

Finansie ring eller t ildeling av st ipend mv kan yt es fle re ganger t il sam me mott aker/ formål.

§ 3-4 Tildelingsprosess

St ift elsen kan yt e fina nsier ing gyennom kunngi ring av apen sk n adsp rosess, gyennom lukke t

forhand lingsprosess, e ller et t er st if t elsens eget init iat iv.

Styret fastsett er en plan for t ilde linger med videre for det ko m mende år og kunngjør åpne t ilde linger

på en hensiktsm essig måt e. Styret kan fastset t e v ilkår fo r de bevilgninger og t ildelinger som st if telsen

foret ar .

§ 3-5 Nærmere ret ningslinjer for ett erlevelse av formålet

Styret kan, innen rammen av st if telsens ved tekt er, fast sett e nærmere planverk og/ eller ret ningslinj er

for st if te lsens ett er levelse av formålet og saksbehand ling.



§  4 KAPITAL

§  4-1 St ift elsens kapital

St if t elsen har en grunnkapit al på NO K 8 .500 .000 .

Hvert år legges m inst 25 % av fondets årsresult at t il bundet kapit al. I år med negat ivt årsresult at ,

belastes underskuddet pr imært st if telsens kapit al som er avsatt t il vedtekt sbestemt formål så langt

dett e er m ulig.

§  4-2 Fe lles kapitalforvalt ning

M inim um 50 % av st if t elsens kapit al håndteres som finansiell kapit al og skal være anbrakt t i l

t rad isj onell kapit alforvalt n ing. St if telsens finansielle kapit al fo rvalt es sammen med kapit al fra de øvr ige

st if t elsene i Ado lf i en s Fon d.

St if t elsen skal ha et felles kapit alf o rvalt ingsreglement med de øvr ige st if t elsene som forvaltes under

Ado lf Øie ns Fond. Kapit alfo rvalt ingsreglementet skal ha ut fy llende best emmelser som sikrer en

forsvar lig fo rvalt ning av st if te lsenes finansielle kapit al.

Kapit alf o rvalt ingsreglementet vedtas av styret ett e r innst ill ing fra arbeidsutvalget.

5 5 STIFTELSENS ORGANER

5 5-1 Styre

5 5-1-1 Oppnevnelse av styremedlemmer

Styret er st if te lsens øve rste o rgan og skal bestå av fem med lemmer som skal o ppnevnes slik:

a. Ett med lem oppnevnes av NTNU Handelshøysko len;

b. Ett med lem oppnevnes av NTNU ( No rges teknisk-nat urvit enskapelig universit et );

c. To med lem mer oppnevnes av Næringsforeningen i Trondheimsregio nen.

Disse fi re styremed lem mene o ppnevner i t illegg et femte styremed lem som skal være styreleder.

Styrets med lemmer, herunder styrets leder, o ppnevnes for en per iode på fem år . St yret velger hvert

år sin nest leder, for det ko mmende kalenderår .

5 5-1-2 Styrets beslutningskompet anse

Styret kan t reffe beslut ning når mer enn halvdelen av styremed lemmene er t il stede e ller de lt ar i

styrebehand lingen. St yret kan likevel ikke t reffe beslut n ing uten at alle med lem mene av styret så v idt

mulig er git t anledning til adelta i behand ling av saken.

En beslut ning av styret krever at flertallet av de styremed lemmer som delt ar i behand lingen av en sak,

har stemt for . Ved stem melikhet gje lder det som møtelederen har stemt fo r . Det t e gj elder ikke ved

valg. Ved valg fo retas loddt rekning i t ilf elle stem melikhet .



§  5-1-3 Styrets ansvar og oppgaver

Forvalt ningen av st if telsen hører under styret.

Styret skal sørge fo r at st if telsens fo rmål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtekt ene.

Styret skal påse at regnskap og formuesfo rvalt ning er gjenstand fo r bet ryggende kont ro ll.

5 5-1-4 Styrets saksbehandling

Det skal føres protoko ll over styrebehand lingen. Protoko llen skal m inst angi t id og st ed, delt akerne,

behand lingsmåt en og styrets beslut ninger . Styremed lem eller daglig leder som ikke e r enig i styrets

beslut ning, kan kreve sin oppfa t ning innført i protoko llen. Protoko llen skal underskr ives av alle de

med lemmer som har delt att i styrebehand lingen.

5 5-2 Administ rasjon (felles forvalt ning)

5 5-2-1 Intern kont rollreglement

St if t elsen skal ha fe lles intern ko nt ro llreglement med de øvr ige st if te lsene som forvaltes under Ado lf

Øiens Fond. Internko nt ro llreglementet skal ha ut fy llende bestemmelser som sikrer en forsvar lig

saksbehand ling og fo rvalt ning av st if telsenes akt iv it et .

Int ern ko nt ro llreglementet vedt as av styret ett er innst illing fra arbeidsutvalget.

5 5-2-2 Arbeidsutvalget

St if t elsen delt ar i et fel les arbe idsutvalg for de st if telsene som forvalt es under Ado lf i en s Fond.

Arbeidsut valgets med lemmer skal bestå av styre lederne i st if telsene . I st yreleders fravær møt er

nest leder .

Arbeidsut valgets oppgaver og ansvar skal fastsett es i int ern ko nt ro llereglement som vedt as i henho ld

t il $ 5-2-1. Arbei dsutvalget kan videre t ildeles oppgaver ett er særskilt inst ruks/ fullmakt vedtatt av

styret i st if te lsen.

Arbeidsut valget saksforbereder og innst iller på fastsett e lse av felles intern ko nt ro llreglement , felles

kapit alf o rvalt ningsreglement , ansett e lse av felles daglig leder og valg av fe lles reviso r fo r st if telsene

som fo rvalt es under Ado lf i en s Fo nd.

Arbeidsut valget er under lagt styrets inst ruksj o ns- og omgjør ingsmynd ighet og har beslut nings-

ko mpetanse kun et t er styret s delegasjo nsbeslut ning.

5 5-2-3 Daglig leder

St if t elsen skal ha en felles daglig leder med de øvrige st if t elsene som fo rvalt es under Ado lf Øiens

Fond. Daglig leder ansett es av st yret ett er innst illing fra arbeidsutvalget.

Daglig leder står fo r den daglige ledelse av st if te lsens virksom het i henho ld t il st if telsesloven § 35, og

skal f ølge de ret ningslinj er og pålegg styret har git t . Den daglige ledelse omfat t er ikke saker som ett e r

st if t elsens forho ld er av uvanlig art e ller sto r bet ydning.



Daglig leder skal sørge for at st if telsens regnskap er i samsvar med lov og fo rskr if ter, og at

form uesfo rvalt ningen er o rdnet på en bet ryggende måte .

Daglig leder er under lagt styrets inst ruksj on- og omgjøringsmynd ighet.

§ 6 REPRESENTASJON UTAD

Styret represente rer st if te lsen utad .

Styret kan gi styremed lemmer eller daglig leder rett ti l a represent ere st if t elsen utad, alene e ller i

fellesskap, hvis ikke det e r fastsatt i vedt ekt ene at styret ikke skal kunne t ildele slik fullmakt. Styret

kan når so m helst kalle t ilbake fullmakt ett er første punkt um.

Daglig leder representerer st if te lsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

5 7 REVISJON

St if t elsen skal revideres av en statsauto r ise rt revisor som skal være fe lles revisor for de st if telsene som

forvalt es under Ado lf Øiens Fond. Revisor velges av styret ett er innst il ling fra arbeidsutvalget .

Reviso rs o ppgave r og plikt er best emmes av reviso rloven av 15. j anuar 1999 nr.2, he runder kravet t il

god revisj o nsskikk.

§ 8 ANDRE BESTEMMELSER

5 8-1 Utdeling av midler t il Adolf Øiens Fond for allmennytt ige formål

Skulle det ikke bli rom for slik virksom het som forutsatt i vedtekt ene, slik at det i 10 påfølgende år ikke

er d ispo nert m id le r fra st if telsen, skal den del av renteavkast ningen som skal gå t il fr i kapit al, for 3 år

om gangen gå t il Adolf i en s Fon d fo r allmennytt ige fo rmål t il fordeling ett e r vedtekt ene for denne

st if t elsen. Denne o rdning vare r innt il forho ldene event uelt endrer seg slik at m id le r igjen kan

d isponeres som best emt i d isse vedtekt ene.

Tro ndheim, 22.11.2021


