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1.0 Innledning  

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende 
næringsutvikling i hele landet. Gjennom våre 19 kontorer er vi i tett kontakt med næringsliv i alle norske 
regioner, og gjennom 34 kontorer i 27 land driver vi nærings- og eksportfremme. Innovasjon Norge ble 
etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges 
Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Bakgrunnen var et ønske om å 
rydde opp i virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling. Målsetningen var å gi næringslivet én 
dør inn, og etablere en organisasjon som binder sammen det lokale, det regionale, det nasjonale og det 
internasjonale på ett og samme sted. Vi mener begrunnelsen for opprettelsen av Innovasjon Norge står seg 
godt, også i 2019, og er opptatt av å videreutvikle oss i tråd med våre oppdragsgiveres ønsker og kunders 
forventninger.  

Områdegjennomgangen tar utgangspunkt i næringslivets behov for et enklere virkemiddelapparat. 
Innovasjon Norge mener konsulentenes delrapporter kun i begrenset grad gir anbefalinger som bidrar til 
dette målet. Vi er enige i mange av vurderingene som gjøres, men mener at flere av anbefalingene er svakt 
faglig fundert, og vil bidra til det motsatte av målet om forenkling.  

Vi vil i det følgende først oppsummere våre hovedinnspill, deretter kommenterer vi på konsulentenes forslag 
til regional organisering og en felles inngang til det samlede virkemiddelapparatet, behovet for å se 
næringsutvikling, vekst og eksport i sammenheng og arbeidsdelingen innen kommersialisering av forskning 
og skillet mellom såkalt «forretningsdrevet» og «forskningsdrevet» innovasjon. Vi gir også tilbakemelding på 
konsulentenes forslag til strukturendringer. Innovasjon Norges tilbakemeldinger og anbefalinger må sees i 
sammenheng.  

Vår strategi tar utgangspunkt i Norges behov for å utvikle et mer allsidig og bærekraftig næringsliv, og gi 
norsk næringslivs en rolle i å løse store felles samfunnsutfordringer. Vi vil legge til rette for at flere norske 
bedrifter kan utnytte potensialet i ny teknologi, eksportere varer og tjenester, og dra nytte av EUs nye 
portefølje av innovasjonsvirkemidler. Innovasjon Norge vil utvikle rollen som sparringpartner for 
myndigheter og næringsliv i hele landet. Ved å ta i bruk nye metoder for kunnskapsinnhenting og analyse vil 
vi styrke våre faglige råd til eiere og oppdragsgivere, og forenkle og forbedre næringslivets inngangsport til 
et samlet og koordinert virkemiddelapparat.    

Norge er en åpen økonomi i utkanten av Europa, og internasjonal handel er avgjørende for vår velferd. Norsk 
økonomi har vært i sterk vekst, vi har tilnærmet full sysselsetting og et konkurransedyktig næringsliv. De 
generelle rammebetingelsene for næringslivet er avgjørende for verdiskaping og produktivitet. 
Konkurransepolitikken, reguleringer, en disiplinert finanspolitikk og orden i statsfinansene, et skattenivå på 
linje med andre land, samt fleksibel arbeidsmarkedspolitikk er blant de viktigste. Videre er en høyt utdannet 
befolkning, og den «nordiske modellen» med flate strukturer og partssamarbeid viktige faktorer for landets 
innovasjons- og omstillingsevne. Et høyt kostnadsnivå gir innovasjonspress som igjen gir produktivitetsvekst. 
Det er dette som utgjør «den store næringspolitikken». Den næringsrettede delen av virkemiddelapparatet 
omtales ofte som «den lille næringspolitikken». Tiltakene i «den lille næringspolitikken» retter seg inn mot 
å korrigere for markedssvikt, samt å bidra til bestemte innovasjons- og næringspolitiske mål.   

Bakteppet for virkemiddelgjennomgangen er sammensatt. Bærekraftig verdiskaping er en forutsetning for 
nåværende og fremtidige generasjoners velferd. I OECDs brede analyse av Norges innovasjonssystem 
påpekes det at vi står overfor en tredobbel omstillingsutfordring1: Norsk økonomi må funderes i en mer 
variert og mindre sårbar næringsstruktur. Dette krever et mer konkurranseorientert og koordinert 

 
1 https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway-
2017_9789264277960-en#page1 
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innovasjonssystem. Dette systemet må i større grad innrettes mot å løse konkrete samfunnsutfordringer. 
Norsk næringsliv er dominert av små bedrifter. Rundt 99 prosent av norske foretak har færre enn 100 
ansatte, og betegnes som små og mellomstore bedrifter. Dagens eksport fra Norge er samlet på få og store 
aktører. Flere av de små må derfor vokse og ta internasjonale markedsandeler for å sikre norsk velferd i 
årene fremover. De små og mellomstore bedriftene, og særlig vekstbedriftene har derfor stor betydning 
både for nasjonal omstilling og for å opprettholde levedyktige norske regioner og lokalsamfunn.  

Innovasjon Norge er positive til å se på endringer i dagens virkemiddelapparat og mener kundevennlighet 
og effektivitet må være førende. For å lykkes med omstilling av norsk økonomi må Norge lykkes bedre å 
kommersialisere de gode ideene fra forskningen og oppnå mer vekst og eksport. Disse to områdene er de 
mest kritiske for Norge i årene fremover og avgjørende at gjennomgangen av det næringsrettede 
virkemiddelgjennomgangen finner en god løsning på.  

 

1.1 Gode målsettinger, men manglende forenkling for kundene  

Innovasjon Norge støtter opp om virkemiddelgjennomgangens målsettinger, og vil understreke viktigheten 
av å gjøre endringer og utvikle løsninger som forenkler virkemiddelapparatet overfor bedriftene uten å gå 
på bekostning av kvalitet. Dette betyr blant annet at virkemiddelaktørene må tilby fleksible løsninger til 
næringslivet gjennom å identifisere den riktige miksen av nasjonale og internasjonale virkemidler på de 
riktige tidspunktene i bedriftenes utviklingsløp. Vi stiller oss derfor bak konsolideringstankegangen fordi vi 
mener dette gjør virkemiddelapparatet mer brukervennlig samtidig som det muliggjør synergier mellom 
virkemidler. Innovasjon Norge er derfor beredt både på å avgi og påta oss oppdrag og positive til forslagene 
om overføringen av Siva, DogA og FORNY StudENT/FORNY Kommersiell.  

Innovasjon Norges organisering er drøftet i delrapport 3. Flere av anbefalingene samsvarer med behov vi har 
sett for organisatoriske endringer, andre ikke. Innovasjon Norge har høsten 2019 gjennomført en 
omorganiseringsprosess, og vil fra 1.1.2020 være organisert i tre divisjoner med helhetlig resultat- og 
fagansvar for gjennomføring av våre oppdrag: Vekst og eksport, Nærings- og samfunnsutvikling og 
Spesialoppdrag. Divisjonsstrukturen synliggjør og speiler våre oppdrag langt bedre enn vår tidligere 
matriseorganisering, og legger grunnlag for mer effektiv gjennomføring og en styrket oppdragsgiverdialog, 
regionalt og nasjonalt. Endringene innebærer også at kundenære ledere i sterkere grad vil være del av 
selskapets øverste ledelse, og vi vil i vårt nye organisatoriske oppsett være bedre rustet til å påta oss nye 
oppdrag. I tillegg synliggjøres eksport som et viktig område for oss, det samme gjelder regional samhandling 
og våre bidrag til at næringslivet kan rustes til å løse sentrale samfunnsutfordringer, slik det er påpekt i 
virkemiddelgjennomgangen at vi har behov for.  

I vår egen omorganisering, har kundeorientering vært førende. Vi deler virkemiddelgjennomgangens mål om 
å forenkle, men mener konsulentene i for liten grad løser den oppgaven som ble trukket frem som en av de 
viktigste; å designe et virkemiddelapparat som er mindre komplekst og lettere å navigere i for bedriftene. Vi 
mener at både de foreslåtte regionale styringsmodellene og grensedragningen mellom forretningsdrevet 
versus forskningsdrevet innovasjon bidrar til økt kompleksitet for kundene.  

Innovasjon Norge mener det også er en svakhet ved gjennomgangen at den ikke starter med en bredere 
analyse av hvilke behov Norge og norsk næringsliv vil ha i årene fremover. Innovasjon Norge vil trekke frem 
fire behov som peker seg ut som sentrale for å sikre omstilling og vekst i norsk økonomi, og som det 
fremtidige næringsrettede virkemiddelapparatet må være rustet for å møte:  
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1. Behovet for å mobilisere bedrifter i hele landet 

For å mobilisere de små og mellomstore bedriftene, som ikke har egen forskningsavdeling, til økt FoU, kreves 
det en god arbeidsdeling mellom det regionale og nasjonale nivået. En forutsetning for å lykkes med dette 
arbeidet er lokal kunnskap, og et samspill mellom virkemidler tilpasset næringslivet i den enkelte region og 
virkemidler som krever nasjonale konkurransearenaer for å bygge landslag. For å sikre at 
virkemiddelapparatet tilbyr den riktige miksen av virkemidler til hver enkelt bedrift, blir det derfor viktig å 
identifisere bedriftenes behov for å kunne skreddersy treffsikre leveranser.  

Innovasjon Norge støtter rapportens vektlegging av fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler og er 
positive til at fylkeskommunene får en mer aktiv rolle regionalt. Imidlertid er de regionale styringsmodellene 
som blir foreslått i rapporten komplekse både fra et brukerperspektiv og et styringsperspektiv. Innovasjon 
Norge mener at den beste løsningen vil være en videreutvikling av dagens styringsmodell for å kunne ivareta 
kundeperspektivet samtidig som det vil kunne styrke fylkeskommunenes oppdragsgiveransvar.  

Rapporten foreslår at Innovasjon Norge får et utvidet ansvar som førstelinje for hele virkemiddelapparatet, 
med kompetanse om det helhetlige tjenestetilbudet og henvisningskompetanse til de øvrige aktørene. Dette 
tar vi som en tillitserklæring.  Vi mener våre investeringer i digital infrastruktur de siste årene og etableringen 
av Vekst- og gründersenteret i Førde, i kombinasjon med våre regionkontorer i hele landet, gjør oss godt 
rustet både til å bygge den digitale portalen og ivareta ansvaret for å henvise og bygge gode 
samarbeidsløsninger med andre virkemiddelaktører på en god måte.   

2. Behovet for at Norge får flere vekstbedrifter som skalerer internasjonalt  

Det etableres årlig mange nye bedrifter i Norge, og norsk næringsliv består i all hovedsak av små og 
mellomstore bedrifter. Vi må legge til rette for at flere av disse vokser. For å få til dette vil et fremtidig 
virkemiddelapparat måtte ha en tettere kobling mot privat kapital og internasjonale markeder.  Et av 
formålene med offentlig finansiering blir derfor å utløse privat kapital og bygge økosystemer for vekstkapital. 

Norge er et lite marked.  Skalering og vekst vil kreve at norsk næringsliv tar nye posisjoner i internasjonale 
markeder. Norge må øke eksporten, og dette betyr at et fremtidig virkemiddelapparat vil trenge en sterk 
kobling mot internasjonale markeder for å kunne løfte de beste bedriftene ut og bygge nye bærekraftige 
eksportnæringer. Bedrifter som skal skalere må ha tilgang til kompetanse og kapital, samtidig som aktørene 
som bistår eksportbedriftene ut i internasjonale markeder må løfte sammen og mer koordinert ut fra en 
felles strategisk plattform.  

Innovasjon Norge støtter rapportens konklusjoner om et økt behov for eksportrettede virkemidler i Norge. 
Vi ønsker å poengtere at eksport starter hjemme og for at bedriftene skal lykkes er det avgjørende at 
aktørene jobber sammen i partnerskap ute og hjemme. Videre mener vi at Innovasjon Norges 
organisatoriske rigg, samt tilgangen til bredden av virkemidler tilsier at vi bør ha det koordinerende ansvaret 
for arbeidet med eksportrådgivning og handelsfremme. 

3. Behovet for at Norge blir bedre på kommersialisering av forskning  

Produktivitetskommisjonen og OECD har påpekt at Norge i for liten grad lykkes med kommersialisering av 
forskning. Virkemidler med kommersialisering som hovedformål og som kobler løsninger med markedet 
tidlig i utviklingsløpet vil bidra til dette.  

Norge mangler ikke gode oppfinnelser og løsninger. Den solide investeringen i næringsrettet forskning må 
følges av en satsing på kommersialisering og vekst, slik at flere av de gode idéene når et betalende marked.  
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EU har over flere år satt på agendaen utfordringen med at for få idéer fra forskningen når markedet. Horisont 
2020 (i perioden 2014-2020) var en nyvinning som samlet forskning og innovasjon i ett program. Samtidig 
økte man bruken av muliggjørende teknologier for å løse samfunnsutfordringer. Dette var starten på et 
paradigmeskifte mot innovasjon og økonomisk vekst. Ikke bare var programmet større enn tidligere, men 
det signaliserte også en tydelig vridning mot markedsnære aktiviteter og en integrasjon av forskning og 
innovasjon i samme program. Det nye programmet Horisont Europa går ett skritt lengre og vil i praksis være 
et program for forskning, innovasjon og kommersialisering. Horisont Europa (for perioden 2021-2027) 
suppleres også med en ny EU-satsing, InvestEU, som skal styrke tilgangen til kapital for blant annet 
vekstselskaper.   

EUs programmer blir en stadig viktigere kilde til kapital og kunnskap for norsk næringsliv. Det neste 
rammeprogrammet, Horisont Europa, vil kunne bli på hele 100 milliarder euro. Dette blir en viktig driver for 
kommersialisering av forskning, også for Norge. Skal vi dra nytte av denne muligheten må det nasjonale 
virkemiddelapparatet speile det europeiske og vi må trekke på bredden av aktører i vårt apparat for å 
mobilisere flest mulig norske aktører til EUs programmer.  

For å lykkes bedre med kommersialisering av forskning og få mest mulig ut av EUs programmer er en 
tydeligere rolledeling mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet sentralt. Vi oppfatter imidlertid at 
rapporten er mangelfull på dette området. Vi opplever ikke at rapporten reflekterer at Innovasjon Norges 
kjernekompetanse er kommersialisering. Som organisasjon rekrutterer vi hovedsakelig fra næringslivet, og 
vårt kjerneoppdrag er å bidra til at bedrifter lykkes kommersielt. Det gjelder uavhengig av om løsningene de 
tilbyr har sin opprinnelse i forskning eller annet.  

Kommersialisering handler ikke om å gjøre løsninger «markedsklare», men om at løsningene finner veien til 
betalende kunder. Vi vil advare mot å etablere parallelle løp for kommersialisering av forskningsbaserte 
løsninger. Det er verken samfunnsøkonomisk fornuftig eller forenklende for bedriftene om flere 
virkemiddelaktører har ansvar for samme prosess.  

For å rydde grenseflaten mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, mener vi derfor det er 
hensiktsmessig å vurdere om markedsnære virkemidler som i dag ligger hos Forskningsrådet bør overføres 
til Innovasjon Norge.  

Arbeidsdelingen i det nasjonale virkemiddelapparatet når det gjelder mobilisering til Horisont Europa må i 
større grad tilpasses den dreiningen EU nå gjør mot innovasjon og kommersialisering og Innovasjon Norge 
må gis en tydelig rolle på mobilisering til Horisont Europa 

4. Behovet for å stimulere nye markeder og løse samfunnsutfordringer 

Næringslivet har behov for tilgang til nye markeder, og Norge har behov for å bygge en mer diversifisert 
økonomi. Samtidig står verden overfor store samfunnsutfordringer, som næringslivet må være en del av 
løsningen på.  

For virkemiddelapparatet vil dette bety å jobbe mer i bredden og koordinert med andre offentlige aktører i 
økosystemer på systemnivå. Det offentlige må bidra til å åpne nye markeder for bedriftene ved å stimulere 
til innovasjon både gjennom innovative innkjøp, regelverk og standarder. Det norske virkemiddelapparatet 
må organisere seg på en slik måte at det er bedre rustet til å bidra til nasjonale og internasjonale 
samfunnsutfordringer og missions. Også her trenger Norge en organisatorisk rigg som evner å trekke på 
finansieringsmulighetene som ligger i EUs neste program, Horisont Europas klynger og missions. Innovasjon 
Norge mener at forslaget om å konsolidere etterspørselsdrevne virkemidler, især offentlige anskaffelser, vil 
føre til at man i større grad kan ta ut synergiene mellom disse virkemidlene, og dette derfor er et tiltak som 
vil sette fart på arbeidet med å stimulere etterspørselssiden i Norge.   
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2.0 Hvordan møte behovet for å mobilisere bedrifter i hele landet?   

Innovasjon Norge mener at dersom Norge skal lykkes med å mobilisere små og mellomstore bedrifter til 
systematisk innovasjon kreves det en god arbeidsdeling mellom det regionale og nasjonale nivået, samt en 
styringsmodell som ivaretar kundeperspektivet.  

Som del av omorganiseringen av Innovasjon Norge pr. 1.1.2020, etableres en utvidet ledergruppe der alle 
regiondirektørene i Norge deltar. I tillegg innebærer den nye divisjonsstrukturen at tre kundenære ledere er 
del av selskapets toppledelse. Vi mener dermed vi er godt rigget til en mer sammenhengende kobling mellom 
det regionale og det nasjonale, og godt forberedt på endringer som kan komme f.eks. som resultat av 
endringer i arbeidsdelingen mellom fylkene og staten.  

 

2.1 Viktige kriterier en eierskapsmodell bør oppfylle  

I konsulentens vurderinger av tre mulige eierskapsmodeller mener Innovasjon Norge at følgende kriterier 
ikke er godt nok ivaretatt:  

1) Alle relevante kunder - uansett lokalisering eller oppdrag - må sikres en god kundereise gjennom 
virkemiddelapparatet. Det innebærer blant annet at de må få kunnskap om og tilgang til 
virkemiddelapparatets samlede kompetanse og aktuelle virkemidler med en timing som er tilpasset 
deres utviklingsprosess.  

2) Fylkeskommunene må sikres reell innflytelse på Innovasjon Norges samlede aktivitet rettet mot 
næringslivet i sitt fylke, ikke bare over sitt eget oppdrag. Å utløse hver enkelt regions 
verdiskapingspotensial forutsetter at virkemiddelbruken i regionen drar i samme retning og er basert på 
en omforent strategi.  

3) Modellen man velger må legge til rette for at det kan etableres en tydelig og ryddig ansvars- og 
rolledeling mellom aktørene i regionene. Både av hensyn til kundene og for å få et effektivt og kompetent 
virkemiddelapparat er det viktig at aktørene har komplementære roller som er forankret i ovennevnte 
omforente strategi og felles mål.  

4) Den må sikre god og effektiv koordinering mellom nivåene i Innovasjon Norge og mellom Innovasjon 
Norge og de øvrige regionale virkemiddelaktørene. Den regionale førstelinjen må kunne samarbeide 
med alle relevante aktører for å bidra til å realisere bedriftenes ambisjoner og møte deres behov. Dette 
forutsetter blant annet at førstelinjen har oversikt over alle Innovasjon Norges oppdrag og har 
kompetanse til å henvise til andre aktører der det er formålstjenlig.   

 

2.2. Fylkeskommunalt eierskap   

Fylkeskommunens eierskap i Innovasjon Norge er viktig, men samspillet med fylkeskommunene som 
samfunnsutvikler er enda viktigere.  

Konsulentene sier «i alternativ 1 gis oppdragene [fra fylkeskommunene] til Innovasjon Norge – som selv 
vurderer hvor og hvordan oppdragene skal håndteres» (side 73). Fylkeskommunene sender i dag 
oppdragsbrev til Innovasjon Norges kontorer i regionene. Brevene sier noe om hvordan man vil at Innovasjon 
Norge skal forvalte midlene fylkeskommunene stiller til disposisjon. I tillegg legger man føringer mht. 
hvordan regionkontoret skal arbeide med mobilisering til nasjonale virkemidler. Føringene knyttet til både 
bruken av de regionale midlene og arbeidet med nasjonale virkemidler er resultatet av løpende dialog med 
fylkeskommunene, og er forankret i regionale strategier og plandokumenter. Det kan derfor stilles 
spørsmålstegn ved om rapportens vurderinger og anbefalinger undervurderer fylkeskommunenes 
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muligheter til å påvirke Innovasjon Norges arbeid regionalt og i hvilken grad det i tilfelle kan løses gjennom 
endringer i eierbrøkene.  

Rapporten presenterer tre alternative modeller for det fylkeskommunale eierskapet:  

a) En videreføring av dagens modell hvor fylkeskommunene eier 49 prosent av hele Innovasjon Norge og 
er oppdragsgivere til Innovasjon Norge og beholder ansvaret for FoU-virkemidlene selv  

b) Regiondivisjonen organiseres som en egen juridisk enhet med delt eierskap mellom fylkeskommunene 
og Innovasjon Norge  

c) Innovasjon Norges regionkontorer omgjøres til regionale forvaltningsenheter organisert som 
aksjeselskaper som eies 50 prosent av respektive fylkeskommuner og Innovasjon Norge, men hvor 
fylkeskommunen har styreleder.  

Vi velger å kommentere alternativ b) og c) først.   

Slik vi oppfatter rapporten er den eneste begrunnelsen for hvorfor disse rangeres foran alternativ a) at de 
gir en større grad av sikkerhet for at fylkeskommunene vil velge Innovasjon Norge som operatør for 
virkemidlene de får oppdragsansvaret for, og fordi det sikrer størst grad av innflytelse. Alternativ c) oppfattes 
som den modellen som gir størst innflytelse, men også den som gir størst organisatorisk kompleksitet. 
Modell a) hevdes å gi minst innflytelse, men også minst organisatorisk kompleksitet.  

Innovasjon Norge kan ikke se at alternativ b) og c) vil bidra til å løse noen av utfordringene som er beskrevet 
i rapporten bedre enn alternativ a). Videre vil implementering av modell b) eller c) etter vår mening bidra 
til:  

 En mindre kundevennlig organisasjon (dette vil bryte med tanken om én dør inn til hele 
virkemiddelporteføljen)  

 At den opprinnelige tanken bak etableringen av Innovasjon Norge slik den er formulert i visjonen «Vi 
gir lokale idéer globale muligheter», svekkes 

 Å avgrense fylkeskommunenes innflytelse over Innovasjon Norges virksomhet i regionene til deres 
eget oppdrag  

 Et økt koordineringsbehov og dermed økte kostnader (mellom divisjoner i Innovasjon Norge, og 
mellom nasjonale og regionale virkemidler)  

 Å skape større utfordringer knyttet til styring og oppfølging som verken er forenklende eller 
effektiviserende  

Innovasjon Norge kan heller ikke se at noen av de to «AS-modellene» vil bidra til å skape mindre 
rolleblanding og overlapp mellom aktørene. Begge gir økt risiko for økt kompleksitet. 

Innovasjon Norge mener derfor at en videreutvikling av dagens modell vil være mest hensiktsmessig og best 
sikre kundeperspektivet og fylkeskommunenes innflytelse over Innovasjon Norges samlende virksomhet i 
regionene.  

 

2.3 Fylkeskommunens rolle som strategisk samarbeidspartner - tiltak for å forbedre 
dagens modell 

I dette avsnittet vil vi peke på noen områder knyttet til dagens modell vi mener kan utvikles og styrkes. En 
styrking av dagens modell vil kunne gi et bedre strategisk samarbeid i regionene og større muligheter for 
fylkeskommunene til å legge føringer på Innovasjon Norges samlede virksomhet i regionene. Dette blir enda 
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viktigere dersom Siva blir en del av Innovasjon Norge og inkubatorer og næringshager blir tettere koblet opp 
mot vår øvrige virksomhet.  

Vi tar utgangspunkt i at fylkeskommunene etter regionreformen har fått en enda tydeligere rolle som 
samfunnsutvikler, herunder ansvar for prioriteringer og retningsvalg knyttet til bruken av innovasjons- og 
næringspolitiske virkemidler.   

2.3.1 Videreutvikle dagens møteplasser – både regionalt og nasjonalt  

Utgangspunktet for videre forslag til videreutvikling er at alternativ a) videreføres. Innenfor rammen av 
eierskaps- og oppdragsgiverdialogen bør det etableres bedre mulighet for dialog mellom politisk ledelse i 
fylkeskommunene og Innovasjon Norges styre på regelmessig basis. Vi vil i dette avsnittet drøfte hvordan 
den strategiske dialogen kan styrkes ytterligere.  

Ved en videreføring av dagens modell vil det være naturlig å bygge videre på de strukturene og arenaene for 
styring og samhandling som allerede finnes. Innovasjon Norge vil imidlertid anbefale at disse blir mer like på 
tvers av fylker. I de fleste fylkene er det etablert samarbeidsstrukturer både for strategisk og operativt 
samarbeid mellom det politiske nivået og sentrale utviklingsaktører i regionen.   

Innovasjon Norge ønsker at alle fylkeskommunene styrker sitt strategiske partnerskapsorgan. Det bør være 
et organ hvor fylkeskommunens politiske og administrative ledelse (eventuelt supplert med 
opposisjonsledelsen i fylkestinget) på årlig basis møter ledelsen for de viktigste regionale utviklingsaktørene 
for å drøfte strategiske utfordringer og veivalg knyttet til næringsrettet verdiskaping. Innovasjon Norge vil 
kunne bidra til sekretariatsfunksjonen og tilretteleggingen for slike møter med innsikt og analyser basert på 
vår brede kontakt med regionens næringsliv og vår tilstedeværelse i de viktigste markedene.  

I enkelte fylkeskommuner er det faste rutiner på at Innovasjon Norge presenterer sine resultater for fylket i 
fylkestinget én gang i året. Vi foreslår at dette blir en del av styringsdialogen for alle fylkeskommuner. Dette 
vil være nyttig for å kunne formidle resultatene av de fylkeskommunale oppdragene Innovasjon Norge 
forvalter, kombinert med hvordan nasjonale virkemidler har bidratt til utviklingen i regionen. Dette kan også 
være en arena hvor politikerne kan komme med innspill til hvordan Innovasjon Norge kan bli et bedre 
redskap for realisering av fylkeskommunenes mål og ambisjoner.  

For å styrke koordineringen mellom fylkeskommunene og de nasjonale virkemiddelaktørene er det de siste 
årene etablert en såkalt samhandlingsmodell som bygger på en fast og felles struktur med to regionale og 
to nasjonale møter per år. Det finnes nå samarbeidsavtaler mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva 
og alle fylkeskommunene basert på samhandlingsmodellen. Dette er også en struktur med arenaer som kan 
gis et tydeligere innhold med sikte på å styrke fylkeskommunenes muligheter til å øve innflytelse også over 
nasjonale virkemidler.  Én mulighet til å utnytte denne strukturen kan være å bruke ett av de nasjonale 
møtene i samhandlingsmodellen som et felles programråd for Innovasjon Norges og Forskningsrådets 
bedriftsrettede ordninger hvor forslag til større endringer kan drøftes og forankres. Dette kan også brukes 
til å diskutere og forankre innspill til departementenes strategiske satsinger o.l. Innovasjon Norge ser nå på 
hvordan fylkeskommunene i større grad kan involveres i arbeidet med satsingsforslagene til statsbudsjettet 
2022.  

2.3.2 Andre tiltak for å styrke relasjonene til fylkeskommunene som samfunnsutviklere, 
oppdragsgivere og eiere   

 For å styrke den politiske dialogen foreslår vi at det etableres et felles årlig møte mellom Innovasjon 
Norges styre og fylkesordførerne/-rådslederne hvor man kan løfte opp overordnede og strategiske 
spørsmål til diskusjon. Et slikt møte bør fortrinnsvis legges i tilknytning til et møte i 
fylkesordførerkollegiet. 
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 Vi foreslår at Innovasjon Norges styreleder og/eller administrerende direktør har faste møter med 
fylkesordførerkollegiet eller representanter for dette.   

 Innovasjon Norge mener det kan være behov for å styrke avtaleverket mellom institusjonene. 
Fylkeskommunenes forslag om å eksempelvis bruke avtaleinstituttet etter modell av byvekst-
/bymiljøavtalene som utgangspunkt for et mer formalisert samarbeid med virkemiddelaktørene og 
relevante departementer, mener vi er verdt å se nærmere på.  

 Selv om mer enn 95 prosent av alle Innovasjon Norges vedtak i finansieringssaker i dag fattes 
regionalt, er Innovasjon Norge innstilt på å justere grensene for de regionale fullmaktene, gitt at 
kontorene og deres fullmaktshavere tilfredsstiller kompetansekravene.  

 Innovasjon Norge er opptatt av å styrke synligheten og verdien av vårt regionale oppdrag og øvrige 
virksomhet i regionene. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig at Innovasjon Norge og 
fylkeskommunenes kommunikasjonsenheter samarbeider tettere.  

 

2.4 Én dør inn i virkemiddelapparatet for næringslivet 

Rapporten foreslår at Innovasjon Norge får et utvidet ansvar som regional førstelinje, samt utvikler en felles 
virkemiddelportal. Innovasjon Norge er enig i forslagene fordi vi mener dette vil kunne bidra til et mer 
oversiktlig og helhetlig tilbud til næringslivet samtidig som det vil kunne bidra til å redusere den samlede 
ressursbruken i virkemiddelapparatet på innledende kundedialog og behovsavklaring.  

2.4.1 Felles førstelinjetjeneste og rollen som sparringpartner  

For å få fullt utbytte av en felles regional førstelinje mener Innovasjon Norge det vil være nødvendig å foreta 
en tydelig grenseoppgang mellom de regionale innovasjonsselskapene og næringshagene, og Innovasjon 
Norge. Innovasjon Norge anbefaler at disse aktørene defineres som en del av virkemiddelapparatet, og ikke 
som en bruker av virkemiddelapparatet slik det delvis er gjort i virkemiddelgjennomgangen.  

Rapporten behandler ikke kommunenes rolle i arbeidet med næringsutvikling og innovasjon. For å utvikle en 
mest mulig brukervennlig regional førstelinje, mener Innovasjon Norge at det kommunale nivået bør være 
integrert i samarbeidet. I forbindelse med eventuelle endringer i den regionale organiseringen vil det være 
naturlig å se på kommunenes ansvar og oppgaver. Innovasjon Norge mener dette ansvaret primært bør 
bestå i å møte behovene til bedrifter som ikke er i målgruppen for og/eller ikke er modne for å bli fulgt opp 
av de andre aktørene.   

2.4.2 Utvikling av felles virkemiddelportal  

Konsulentene foreslår at Innovasjon Norge får i oppdrag å utvikle en felles virkemiddelportal med samlet 
informasjon og søknadstilgang. Innovasjon Norge støtter dette, men mener en best mulig opplevelse for 
kundene tilsier at ambisjonene bør være høyere enn å etablere en ny nettside. 

Innovasjon Norge har i perioden 2015 – 2019 arbeidet med å digitalisere prosesser og utvikle digitale 
moduler som kan skaleres. Vi har flyttet alle løsninger til sky. Det gir oss tilgang til stadig ny funksjonalitet og 
er en solid plattform for utvikling av nye løsninger. I perioden 2020 – 2024 digitaliserer vi kundedialogen og 
finansieringsprosessen. Behovet for å tilgjengeliggjøre rett kompetanse for bedriftene til rett tid, sett i 
sammenheng med mangfoldet og bredden i våre oppdrag, er drivere for dette arbeidet. Vi mener 
erfaringene vi har gjort er relevante for en samlet nasjonal portal, og ønsker å peke på følgende områder 
som spesielt viktige: 

 Dialogbasert brukeropplevelse: Å ta utgangspunkt i kundens behov og finne fram til riktig tilbud fra 
virkemiddelapparatet, innebærer et skifte fra søknads- og saksbehandling til samhandling og 
sparring. Bedriftens prosjekt skal berikes og forsterkes gjennom strukturert, interaktiv dialog med 
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rett ekspertise i Innovasjon Norge, hos banker og investorer eller hos andre offentlige aktører. 
Innovasjon Norge utvikler derfor en digital arbeidsflate for dialog og sparring for å hjelpe bedriftene 
på veien mot en søknad. I vurderingene av en ny portal, er det sentralt å forstå at det skjer et viktig 
arbeid før bedriften er «søknadsklar». En portal kan ikke erstatte dette. 

 Enhetlig informasjonsmodell som gjør det mulig for interessenter å trekke ut informasjon og innsikt 
fra ulike datakilder og forstå og anvende denne kunnskapen. Modellen Innovasjon Norge utvikler er 
generell og kan utvides til andre virkemiddelaktører, og integrere data fra disse. 

 Kundesenter som besvarer vanlige spørsmål og hjelper bedrifter med å komme i gang sikrer kvalitet 
og lik behandling i førstelinje. Innovasjon Norges Vekst- og gründersenter i Førde åpnet 30. oktober 
og utvider gradvis virksomheten til å bli et fullverdig kundesenter, som både vil veilede bedriftene 
og henvise til spesialister i andre deler av Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet for øvrig. Vi har 
allerede erfart at dette virker. 

 Skybaserte teknologitjenester slik at vi raskere og mer treffsikkert kan ta i bruk, integrere, måle og 
skifte ut digitale forretningstjenester. 

 Smidig ledelses- og utviklingspraksis slik at vi iterativt og raskt kan utvikle, teste og forbedre 
løsninger. 

Vi ønsker å utnytte resultatene av våre investeringer og erfaringer så langt i arbeidet med en felles nasjonal 
portal og mener vi er godt rustet til å påta oss denne oppgaven. 

2.4.3 Digitale felleskomponenter  

Norge har gode registre for virksomheter, personer, m.m. Dette er avgjørende for datakvalitet, 
saksbehandling, beslutningsgrunnlag, og effektivitet. Dessuten har Norge felles løsninger som håndterer 
store utfordringer, særlig rundt identifikasjon og autentisering. Vi mener at virkemiddelaktørene er i stand 
til å samarbeide bedre for å sikre en mer enhetlig kundebehandling og for å løse samfunnsoppdragene på 
en best mulig måte.  

Vi må benytte etablerte eller utvikle nye felleskomponenter der de løser felles problemer. 
Blant annet er det åpenbare fordeler ved å bruke felleskomponenter for: 

 Å forstå kundenes forretningsmodell, som langsiktige målsetninger, behov, risiko, etc. Her er det 
spesielt viktig med felles eller harmoniserte informasjonsmodeller 

 Tilgang til pålitelige data om kunder og relaterte forhold fra hverandres databaser, offentlige registre 
og eksterne databaser, også i utlandet 

 Felles identifisering og autentisering som kan kobles til registre 
 Kobling og integrasjon mellom registre, både for å spare tid og for å sikre godt beslutningsgrunnlag 
 Felles og åpne teknologiske standarder for å gjøre integrasjon enklere, både for å synkronisere 

prosesser og data 

2.4.4 Dialogbasert portal er riktig ambisjonsnivå    

Innovasjon Norge er enig i virkemiddelgjennomgangens beskrivelse av at manglende kunnskap om 
virkemiddelapparatet innebærer en barriere for potensielle søkere slik det er innrettet i dag. Næringslivet 
skal ikke trenge inngående kunnskap om virkemiddelapparatet eller måtte tilpasse sitt prosjekt til 
programmer og søknadsfrister. Innovasjon Norges erfaring er at vi er nødt til å identifisere kundens ambisjon 
og behov for å identifisere rett virkemiddel. Strukturert og god dialog digitalt eller fysisk før søknad er derfor 
viktig. Undersøkelser bekrefter at kombinasjonen av kompetanse og kapital er viktig for vekst, og at dette 
gjerne kan leveres i form av sparring med digital støtte og henvisning.  
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I rapporten vektlegges det at det bør være mulig å sparre med vekst- og gründersenteret underveis og i en 
nettløsning. Informasjon fra denne sparringen bør tas med videre inn i et eventuelt søknadsløp. Innovasjon 
Norge mener at dette viser at riktig ambisjonsnivå vil være en dialogbasert portal hvor kunden kan komme 
med sitt behov og prosjekt, og gjennom enkel sparring få tilgang til eller henvisning til de tilbudene som er 
mest relevante. Hadde hovedutfordringen vært å finne riktig søknadsskjema, kunne Altinn i dagens form 
vært svaret. En dialogplattform som forer Altinn med data kan være et mulig scenario. 

Innovasjon Norge har over tid bygget kompetanse og kunnskap om innovasjon og vekst, og ser tydelig at 
kunder svært ofte ikke selv klarer å bedømme hvilke ordninger og tjenester som vil være riktig virkemiddel 
for dem. Dialogportalen må omfatte tilbud fra ulike aktører, samt kompetanse og nettverk (nasjonalt og 
internasjonalt), i tillegg til mulighet til å søke om kapital.  

 

2.5 Konsolidering av samhandlingsvirkemidlene  

Rapporten foreslår en sammenslåing av Siva og Innovasjon Norge. Innovasjon Norge mener at å samle 
samhandlingsvirkemidlene vil kunne bidra til synergier og potensial for forenkling for kundene, fordi de ofte 
bygger på hverandre i et utviklingsløp og dermed gjør kundereisen mer sømløs. Per i dag er det er det uklar 
rollefordeling mellom Innovasjon Norge og Siva mht. førstelinjeansvar ut mot bedriftene. Ved å integrere 
næringshage- og inkubasjonsprogrammene i Innovasjon Norge vil det trolig bli enklere å gå opp denne 
grensegangen, samtidig som det vil understøtte «én dør inn-prinsippet».  

Dersom forslaget gjennomføres, vil Innovasjon Norge legge forvaltningen av andre 
samhandlingsprogrammer (f.eks. klyngeprogrammet) til et samlet miljø rundt dagens Siva og samlokalisere 
dette miljøet med dagens regionkontor. Dette vil samlet kunne bidra til et styrket innovasjonsmiljø og flere 
arbeidsplasser i Trondheim. Vi vil imidlertid advare sterkt mot å flytte f.eks. klyngeprogrammet til Siva, 
dersom sammenslåingen ikke gjennomføres. Klyngene har en viktig rolle i internasjonaliseringsarbeid og 
eksportfremme, og en slik endring vil være til direkte hinder for at de kan videreføre dette viktige arbeidet.  

Technology Transfer Offices (TTO) eies av universiteter og sykehus og har siden 2003 hatt som oppgave å 
kommersialisere ideer basert på offentlig finansiert forskning. TTO-ene finansieres i dag gjennom 
Forskningsrådets Forny-program. Deres oppgave er å utløse samspill mellom forskningsmiljøer, næringsliv, 
gründere og investorer. Innovasjon Norge mener det kan være hensiktsmessig å vurdere TTO-ene som del 
av en samlet portefølje av samhandlingsvirkemidler.  

  



 

14 
 

3.0 Hvordan møte behovet for at Norge trenger flere vekstbedrifter 
som skalerer internasjonalt?  

Norge står midt i en omstilling som krever et stort løft for å utvikle og posisjonere nye eksportnæringer, slik 
at Norge får flere ben å stå på. Samtidig må det legges til rette for å ta ut det fulle eksportpotensialet i 
eksisterende næringer. Derfor stiller Innovasjon Norge seg bak rapportens analyse om at Norge har en 
eksportutfordring og anbefalingen om å styrke eksportvirkemidlene. For å løse denne oppgaven mener vi at 
eksportrådgivning må ses i sammenheng med andre virkemidler, og ikke skilles fra samhandlings- og 
bedriftsutviklingsvirkmidlene.  

Vi mener arbeidet for økt eksport starter hjemme og må ha base i det nasjonale virkemiddelapparatet. Det 
er derfor viktig å finne gode samarbeidsløsninger mellom aktørene i virkemiddelapparatet dersom man skal 
lykkes med å styrke norsk eksport, og vi mener Innovasjon Norge er godt rustet til å ta den koordinerende 
rollen i det norske eksportvirkemiddelapparatet. Med kombinasjonen av regional og internasjonal 
tilstedeværelse, bred portefølje av virkemidler, digitale løsninger for kundedialog, samt rollen som «døren 
inn til virkemiddelapparatet» har organisasjonen strukturelle og kompetansemessige forutsetninger for å 
fylle denne rollen. 

Gjennom omorganiseringen av Innovasjon Norge fra 1.1.2020 etableres en ny divisjon for «Vekst og 
eksport», som får et helhetlig ansvar for entreprenørskap, skalering og eksport. Våre oppgave med å bidra 
til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere bedrifter som lykkes internasjonalt må 
gjennomføres helhetlig. Vi er opptatt av å styrke vårt fagmiljø på eksport, samhandle med andre 
eksportaktører og styrke oss på relevant analyse og markedsinnsikt.  

Innovasjon Norge stiller seg bak konsulentenes konklusjon om en videre prosess der aktørene involveres og 
diskuterer roller og ansvar framover. Innovasjon Norge vil tilby seg å bidra aktivt i det videre arbeidet.  

 

3.1 Eksport starter hjemme  

9 av 10 norske bedrifter har færre enn 10 ansatte og kun 4,6 % 2 av norske bedrifter har erfaring med direkte 
eksport. I den grad små og mellomstore bedrifter lever av eksportinntekter, skjer dette ofte indirekte 
gjennom leveranser til verdikjeder som starter hjemme.   

Økt vekst gjennom eksport fra eksisterende og nye eksportnæringer krever at små bedrifter med begrenset 
internasjonal erfaring mobiliseres og modnes. Dette er bedrifter som er sårbare for den risiko internasjonale 
operasjoner medfører, og som må rigges for vekst før de kan nyttiggjøre seg av kvalifisert eksportrådgivning. 
Veien fra internasjonale ambisjoner til etablerte internasjonale markedsandeler kan derfor best beskrives 
som en utviklingsprosess som krever en kombinasjon av virkemidler for vekst, både i form av kapital, 
kompetanse og nettverk, i tillegg til skreddersydd rådgiving. Egne data bekrefter dette inntrykket – 3 av 5 
bedrifter som benyttet Innovasjon Norges internasjonale rådgivningstjenester i 2016 og 2017 har også 
mottatt en finansieringstjeneste. 1 av 5 har benyttet seg av både rådgivning og finansiering mer enn én 
gang.   

Utenlandske investeringer i Norge representerer i stor grad et første viktig springbrett til internasjonale 
markeder for norske bedrifter, spesielt for de små og mellomstore. Utenlandske bedrifter er både mer 
produktive og eksporterer mer enn den gjennomsnittlige norske bedriften og fungerer som viktige 
katalysatorer for økt vekst i norske bedrifter, ikke bare som en ny kunde på hjemmemarkedet, men også 

 
2 Nærings- og fiskeridepartementet (2019) Småbedriftslivet  
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som en viktig kanal til nettverk, teknologi og kunder i internasjonale markeder. En velfungerende InvestIn 
funksjon bør derfor legges sammen med øvrige virkemidler for vekst og eksport.  

Disse sammenhengene er ikke kommunisert tydelig nok tidligere, og Innovasjon Norge erkjenner at dette 
ikke har vært synlig utenfra, f.eks. har ikke konsulentene tatt tilstrekkelig høyde for dette i sine anbefalinger. 
Vi tror også at organisasjonen har forbedringspotensial på å se vekst- og eksportprosessen tettere i 
sammenheng og har satt i verk tiltak for å knytte disse områdene bedre sammen i kundereisen. Basert på 
data og vår brede kundekontakt kan vi segmentere og identifisere flere bedrifter med uforløst internasjonalt 
potensial og følge disse kundene over tid slik at de får tilgang til riktig kombinasjon av virkemidler til rett tid 
i utviklingsprosessen.  

Med utgangspunkt i koblingen mellom vekst og eksport mener Innovasjon Norge at rapporten legger til 
grunn en for snever forståelse av hva kvalifisert eksportrådgivning innebærer. Konsulentene synes å legge 
til grunn en definisjon som begrenser seg til «transaksjonskompetanse», landrisikovurderinger og markeds- 
og sektorkunnskap, noe som i Eksportkreditt og GIEK sine tilfeller i hovedsak er knyttet til økonomiske 
risikovurderinger. Eksportrådgivning innenfor områder som internasjonal forretningsutvikling og strategier, 
kapitaltilgang og konkurranseforhold, forretningskultur, kjennskap til IPR og internasjonale handelsregler er 
ofte avgjørende for å lykkes internasjonalt, men er ikke inkludert i vurderingene. Dette er kjernekompetanse 
som Innovasjon Norge besitter både i Norge og i utlandet, og som er nødvendig for at bedriftens helhetlige 
utviklingsbehov ivaretas. Vår primære målgruppe er SMB, hvor en viktig markedssvikt er å ta risiko i den 
krevende vekst- og internasjonaliseringsprosessen. 

 

3.2 Slik jobber Innovasjon Norge med internasjonalisering i dag 

Konsulentene vurderer Innovasjon Norges sektorkompetanse som variabel og at transaksjonskompetansen 
er lavere enn hos eksportfinansieringsaktørene. Dette er Innovasjon Norge enig i. Innovasjon Norge skal 
betjene kunder fra hele næringslivet, og det vil ikke være realistisk å forvente like spisset kompetanse på alle 
felt i alle markeder. Samtidig ser vi at rapporten er mangelfull på beskrivelsen av Innovasjon Norges 
kompetanse. På noen områder besitter Innovasjon Norge like høy grad av kompetanse som 
næringsspesifikke organisasjoner, eksempelvis innenfor sjømat og fornybar energi.  

Konsulentene hevder at Innovasjon Norge primært tilbyr generell rådgivning og profilering og lite 
eksportutløsende rådgivning. Innovasjon Norge ønsker å imøtegå dette inntrykket ved å vise tall fra vår 
årsrapport for 2018:  

 750 enkeltbedrifter mottok internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norges utekontorer 
gjennom 1100 oppdrag.   

 650 enkeltbedrifter mottok rådgivning innenfor internasjonale handelsregler levert av 
Eksportsenteret.   

 412 bedrifter deltok på internasjonale akseleratorer og kompetanseprogrammer (Global Growth og 
Global Entrepreneurship), som ofte også innebærer individuell rådgivning eller mentoring.  

 180 bedrifter fikk dybderådgivning av Innovasjon Norges EU-rådgivere. Andelen Norge henter i retur 
fra EU-budsjettet under SMB-instrumentet har økt gradvis fra noe over én prosent til over seks 
prosent i perioden fra 2014. I 2018 mottok 42 selskaper til sammen 316 mill. kroner i finansiell støtte 
fra dette programmet (SMB-instrumentet). 

 Over 785 bedrifter har deltatt på internasjonale business events.  
 Internasjonal markedsrådgivning er en av de enkelttjenestene som Samfunnsøkonomisk Analyse 

lager effektestimater til bruk i mål- og resultatstyringen av Innovasjon Norge. 2018-målingen viser 
effektestimatene 6,2 prosentpoeng årlig mervekst i omsetning, 3,3 prosentpoeng mervekst i 
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verdiskaping og 2,8 prosentpoeng mervekst i produktivitet, alle signifikante målt i forhold til en 
sammenliknbar kontrollgruppe.   

 82 prosent av bedriftene som har benyttet seg av internasjonal markedsrådgivning sier de vil benytte 
Innovasjon Norges tjenester igjen. Kun 3 prosent sier de ikke vil dette.   

Vi noterer oss forslaget om ytterligere rasjonalisering av uteapparatet. Med Norges særlige 
eksportutfordring som bakteppe, er vi skeptiske til et slikt forslag. Vi mener også kostnadsbesparelsene i et 
slikt forslag er marginale.  

Siden etableringen av Innovasjon Norge i 2004, har vi gradvis måttet redusere vår tilstedeværelse i utlandet. 
Med våre 34 utekontorer, er Innovasjon Norge nå betydelig mindre til stede i utlandet enn våre danske og 
svenske søsterorganisasjoner, som har henholdsvis 65 og 46 kontorer i utlandet. 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at våre utekontorer de fleste steder allerede er organisert rundt 
ambassadene eller konsulatene, og at de fleste ansatte ikke er norske utsendinger, men lokalt ansatte. En 
reduksjon av andel utestasjonerte nordmenn vil derfor ikke føre til besparelser av vesentlig betydning. Vi 
anser derfor potensialet for rasjonalisering som langt lavere enn anslått av konsulentene. 

Vi vil gjøre en vurdering av hvordan vi kan sørge for å dekke behov for spisskompetanse som nødvendigvis 
vil variere med type kunder, tidsperioder og geografiske markeder gjennom økt bruk av behovsbasert innleid 
spisskompetanse. Vi mener imidlertid at dette ikke fullt ut kan erstatte en bred stedlig tilværelse i markedene 
ute.  

Innovasjon Norge vil vurdere vår samlede internasjonale tilstedeværelse i løpet av 2020. I denne prosessen 
vil vi aktivt søke innspill fra våre eiere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kunder.  

 

3.3 Hva skal til for å lykkes bedre med eksport? 

Virkemiddelgjennomgangen avdekker et fragmentert og til dels ukoordinert økosystem for vekstbedrifter i 
Norge. Innovasjon Norge mener forslagene som legges frem på eksportområdet ikke i stor nok grad bidrar 
til å forenkle for kundene. Eksempelvis stiller vi oss spørsmål ved om forslaget om å gjøre klyngene og 
bransjeorganisasjonene til primærleverandør av eksportrådgivning til SMB bidrar til forenkling. Vi ønsker et 
tett samspill både med klynger, næringsorganisasjoner og andre virkemiddelaktører i eksportarbeidet, men 
mener det er viktig for Norge at en aktør kan ivareta et helhetlig tilbud.  

Klyngene bør imidlertid få et større ansvar for mobilisering til målrettede satsinger. Videre er det avgjørende 
at enhver internasjonal satsing er godt forankret i, og gjennomføres i samarbeid med, bransjeorganisasjoner 
og klynger. Disse utgjør viktige kilder til innsikt i næringslivets behov og er viktige kanaler for individuell 
bistand samtidig som de utgjør gode plattformer for samarbeid der man søker å ta nye globale posisjoner 
som krever økosystemtilnærming. Spesielt gjelder dette på områder som ikke er dekket av andre 
spesialiserte organisasjoners arbeidsområder. Mens det etablerte næringslivet er godt organisert, er det 
fremvoksende næringslivet det i mindre grad. Om Norge skal lykkes med å ta internasjonale posisjoner på 
nye områder, er det derfor avgjørende at tilbud om bistand ikke begrenses av eksisterende bransje- og 
næringsstrukturer.  

Innovasjon Norge mener det er avgjørende med gode samarbeidsløsninger mellom 
eksportvirkemiddelaktørene dersom vi skal lykkes med å skalere flere bedrifter internasjonalt. Aktørene 
tilbyr komplementære løsninger som må virke sammen for å kunne tilby næringslivet kostnadseffektive 
løsninger som gir økt eksport. Innovasjon Norge stiller seg bak innspillet om at det er viktig å finne frem til 
en mer hensiktsmessig måte å styre “hybrid-løsninger” som består av sektorspesifikke og sektoruavhengige 



 

17 
 

aktører. For å tette eksportgapet vil man måtte støtte både eksisterende eksportnæringer med å finne nye 
nisjer, samt bygge kapasitet i nye næringer som kan ta internasjonale posisjoner.  

Innovasjon Norge mener det vil være fornuftig å bygge videre på dagens samarbeidsmodell:  

 De siste årene er det gjort et arbeid med å forsterke koordineringen med GIEK og Eksportkreditt som 
benytter Innovasjon Norges regionale apparat aktivt for å nå fram til potensielle kunder. Videre har 
Innovasjon Norge påtatt seg oppgaver knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet mot 
potensielle utenlandske kunder av norske leverandører gjennom vårt uteapparat.   

 Innovasjon Norge er ofte viktig aktør i å tilrettelegge prosjekter som gjennomføres i regi av 
ambassader, Sjømatrådet og NORWEP og svært ofte utfyller vi hverandre på måter som bidrar til økt 
verdi for bedriftene. Eksempelvis sørger Sjømatrådet for felles markedsføring, mens Innovasjon 
Norge bistår nye sjømateksportører med å etablere seg på markedene. Innovasjon Norge anser de 
andre bransje- og teknologispesialiserte «eksportrådene» som NORWEP, Sjømatrådet, NME, Music 
Export, etc. som profesjonelle brukere av Innovasjon Norge, ikke som konkurrenter.  

 I arbeidet med å skape nye og vedlikeholde relevante nettverk for næringslivet er ambassadene 
viktige lytteposter i markeder, unike døråpnere både til næringsliv og myndigheter, og bidrar til å 
gjøre næringslivet synlig. Tett samarbeid med ambassadene er en styrke og noe som skiller 
Innovasjon Norge fra private konsulenter. 

 Et annet eksempel på hvordan et koordinert Team Norway jobber sammen er det pågående 
havromsprosjektet «Branding the Blue». Her har vi klart å samle næringen, klyngene, 
bransjeforeningen og andre virkemiddelaktører om en ønsket posisjon som pioner innen 
bærekraftige løsninger knyttet til havet. 

Innovasjon Norge mener imidlertid at det vil være mye å hente på å utvikle sterkere praksis for deling av 
markedsinnsikt og ytterligere styrking av det strategiske samarbeidet aktørene imellom, uten at de 
bransjespesifikke «eksportrådene» behøver å inkorporeres i Innovasjon Norge. Samarbeidet kan styrkes 
gjennom eksempelvis et oppgradert Team Norway hjemme.  

Særlig etablering av nye eksportnæringer krever langsiktig, helhetlig innsats som skal bidra til: 

 å synliggjøre hvorfor det lønner seg å velge norske løsninger også på nye områder 
 å identifisere og koble bedrifter mot nye globale verdikjeder 
 å rigge bedriftene for internasjonal vekst 

Nye eksportnæringer posisjoneres best og mest effektivt i globale verdikjeder gjennom å løfte hele 
leverandørnettverk, ikke bare enkeltbedrifter. Da kan vi gjennom målrettet arbeid åpne dører og 
kommunisere bedriftenes fortrinn samtidig som vi gjennom tilførsel av kompetanse, tilretteleggelse for 
læring og samarbeid i kombinasjon med individuell rådgivning og finansiering, setter bedriftene i stand til å 
levere til nye internasjonale kunder.   

For at det norske virkemiddelapparatet skal være relevant for bedrifter som ønsker å vokse er det avgjørende 
at man har gode lyttepostfunksjoner som plukker opp nye trender, ny teknologi og nye internasjonale 
markedsmuligheter. Dette betyr at aktørene som forvalter bedriftsutviklings- og samhandlingsvirkemidler 
må være tett koblet mot internasjonale markeder. 

Dersom vi gjennom en samarbeidsmodell skal kunne optimalisere synergiene mellom 
eksportvirkmiddelaktørene, mener Innovasjon Norge at én aktør må ta en overordnet koordinerende rolle.  

I lys av næringslivets behov for skreddersydde løsninger med kombinasjoner av virkemidler, mener vi at 
Innovasjon Norge er godt rustet til å ta den koordinerende rollen i det norske eksportvirkemiddelapparatet. 
Med våre grenseflater mot samtlige av de andre aktørene, vår kombinasjon av regional og internasjonal 
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tilstedeværelse, våre brede portefølje av virkemidler, våre digitale løsninger for kundedialog og vår rolle som 
«dør inn til virkemiddelapparatet», har Innovasjon Norge de strukturelle og kompetansemessige 
forutsetninger som er nødvendige for å fylle denne rollen.  

Modellen under illustrerer hvordan Innovasjon Norge mener økosystemet for vekstbedrifter kan jobbe 
sammen for å flere norske bedrifter til å skalere internasjonalt. Arbeidet bør være forankret i felles 
strategiske prinsipper som godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Deretter bør det organiseres 
periodiske samordningsmøter, gjerne i kombinasjon med utveksling av kunnskap.    

 

 

Innovasjon Norge gjør allerede fra 1.1.2020 organisatoriske endringer for å tydeliggjøre og styrke eksport- 
og internasjonaliseringsoppdraget, og vil også i fortsettelsen være innstilte på å gjøre omprioriteringer. 

 

3.4 Egenkapitalvirkemidler - viktig for å skape vekstbedrifter  

Et effektivt egenkapitalmarked er av stor betydning for å lykkes med å skape flere vekstbedrifter. Spesielt 
viktig er dette for bedrifter med lange og kapitalkrevende utviklingsløp før det kan forventes kommersielle 
inntekter. Utfordringene understrekes også av Mjøs-utvalget, som konkluderte med at kanaliseringen av 
egenkapital til lovende tidligfaseselskaper er mangelfull, og at det er behov for statlig kapitaltilførsel til 
innovative og kapitalintensive bedrifter i tidligfase. Utvalget fant dermed gode begrunnelser for statlig 
tilrettelegging av tidligfaseinvesteringer for å sikre tilgangen på langsiktig kompetent kapital og kompetente 
eiermiljøer. Konsulentene finner også holdepunkter for at det er kapitalmangel innen tidlig venture og 
vekstinvesteringer i Norge. Dette er vurderinger Innovasjon Norge stiller seg bak og som harmonerer godt 
med erfaringene som gjøres i tilknytning til sparring med, finansiering av, kompetansearbeid med og 
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nettverk til norske tidligfaseselskaper. Samtidig er det viktig å understreke at det har vært en positiv utvikling 
på kapitaltilgangssiden i Norge.  

3.4.1 Innovasjon Norges kommentarer til analysen av egenkapitalmarkedet   

Innovasjon Norge mener at konsulentenes analyse av statens engasjement i egenkapitalmarkedet er for 
svakt nyansert. Beskrivelsen av tidligere erfaringer er viktig, særlig når denne lærdommen anvendes som 
premiss for foreslåtte endringer. Innovasjon Norge mener imidlertid det er for tidlig å konkludere med at de 
statlige såkornfondene ikke har fungert i Norge. Formålene med fondene har vært ulike, basert på å rette 
opp ulike markedssvikter og politiske hensyn, og må vurderes deretter.  

Videre anser Innovasjon Norge Investinor som en svært viktig aktør og finner det riktig å påpeke at selskapets 
resultater har hatt positiv utvikling. Resultatvurderingene må også ta hensyn til at det har vært foretatt 
endringer i mandatet siden oppstarten i 2008.  

Imidlertid er det et økende behov for å styrke vekstfasen internasjonalt (eksempelvis European Innovation 
Council - EIC) og i Norge, og derfor vil koblingen mot egenkapital bli mer sentralt i Innovasjon Norge i årene 
fremover. Vi mener derfor det er viktig at det legges til rette for godt samarbeid mellom de offentlige og 
private aktørene. Et tett samspill mellom Innovasjon Norge og Investinor er av stor betydning nå som 
såkornordningene skal overdras Investinor.  

3.4.2 Om mangelen på relevante forvaltningsmiljøer i Norge  

Innovasjon Norge mener vi trenger en større bredde i de norske forvaltningsmiljøene, og at man med fordel 
kunne sett på mer strukturelle tiltak som kan fremme kompetente miljøer over tid.  Videre mener Innovasjon 
Norge at det kan være fordeler ved å ha flere statlige aktører engasjert i å utvikle egenkapitalmarkedet både 
fordi ulike faser vil kunne kreve forskjellige innretninger og kompetanse, men også for å unngå uheldige 
«portvokter»-effekter hvor én stor aktørs vurdering blir førende i markedet. Fond-i-fond- strukturer vil også 
kunne øke tilfanget av institusjonell kapital slik som pensjonskapital.  

3.4.3 Internasjonal utvikling på egenkapitalmarkedet  

Europakommisjonen har vært tydelig i ambisjonen for utviklingen av kapitalmarkedet i Europa.  Som følge 
av dette styrkes European Investment Funds (EIF) rolle for å få frem nye kompetente kapitalmiljøer, blant 
annet gjennom strukturelle tiltak. Eksempler på dette er Sverige og Nederland hvor EIF ko- investerer i nye 
delstatlige investeringsfond hvor målet er å etablere nye investeringsmiljøer og utløse institusjonell kapital. 
Innovasjon Norge mener liknende strukturelle initiativer burde vurderes implementert i Norge gjennom 
Investinors foreslåtte nye mandater.  

3.4.4 Innovasjon Norges anbefalinger om veien videre 

 Langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende skal vi sikre mangfold fremover. Det tar tid å bygge 
kompetente miljøer.  

 Staten bør operere både som direkteinvestor og indirekte investor gjennom fond. Kombinasjonen 
er viktig.   

 Vi må videreføre den direkte investeringsmuligheten som staten har gjennom dagens 
virkemiddelapparat. Grunnene til dette er flere: 

- Det er betydelig samfinansiering med eksisterende forvaltningsmiljøer og Investinor.  
- Det vil ta flere år å bygge nye effektive fond-i-fond strukturer.   
- Det viktig at staten opprettholder strukturer som kan være effektive ved eventuelle 

nedgangskonjunkturer og konjunkturelle sjokk, hvor private investeringer historisk har 
vist seg å falle betydelig.  
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 Samtidig som staten investerer betydelig for å få frem potensielle vekstbedrifter, bør det investeres 
i å få frem nye sterke forvaltningsmiljøer. 

 Innovasjon Norge anbefaler at direkteinvesteringer over tid fokuserer på sektorer hvor 
markedssvikten er betydelig, og hvor Norge har ambisjoner om å utvikle nye og lønnsomme 
næringer. 
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4.0 Hvordan møte behovet for at Norge må lykkes bedre med 
kommersialisering av forskning?  

Norge har behov for å økte kommersialiseringsresultater fra forskningsinnsatsen og derfor må vi bygge gode 
økosystemer og mekanismer for kunnskapsoverføring fra akademia til næringslivet. Innovasjon Norge mener 
virkemiddelgjennomgangen i for liten grad ser på tiltak som kan bidra til at Norge lykkes bedre med å løfte 
ideer fra forskningen over i betalende markeder.  

Både OECD (2017)3 og Produktivitetskommisjonen (2016)4 trekker frem at kommersialiseringsarbeidet må 
styrkes i Norge og gi flere og mer synlige resultater. Også «Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning» påpeker at «regjeringen har som ambisjon å ytterligere styrke arbeidet med kommersialisering 
av resultater av offentlig finansiert forskning»5.  

Delrapport 16 i virkemiddelgjennomgangen har avdekket en økning i næringsrettet forskning de senere år. I 
perioden 2005 til 2017 har offentlige tilskudd til næringsrettet forskning økt med 275 prosent hos 
Forskningsrådet7. Til sammenlikning er økningen i tilskudd hos Innovasjon Norge på 30 prosent. Den solide 
investeringen i næringsrettet forskning bør følges av en satsing på kommersialisering. 

I EU settes det større krav til at forskningsinvesteringene skal gi resultater i markedet og for brukerne, og 
neste rammeprogram gjør en tydelig dreining mot innovasjon og vekstkapital. Innovasjon Norge mener en 
tilsvarende dreining må til i Norge skal vi evne å kapitalisere på investeringene i næringsrettet forskning. 
Dette krever tidlig krav til markedsorientering og kobling mot kunder nasjonalt og internasjonalt. Forslagene 
i rapporten om å overføre virkemidler i demo-/pilotfasen fra Innovasjon Norge til Forskningsrådet vil bevege 
prosjektene bort fra markedsorientering og koblingen mot vekstkapital som er avgjørende for å 
kommersialisere ny teknologi. Vi vil igjen understreke, at Innovasjon Norges kjernekompetanse er nettopp 
kommersialisering, og at å bidra til «markedsklare» løsninger er noe annet enn å identifisere en betalende 
kunde. Delrapport 1 i virkemiddelgjennomgangen avdekker at Innovasjon Norge er den aktøren som i størst 
grad besitter denne kompetansen. Fremfor å bygge opp parallell kompetanse hos Forskningsrådet, mener 
Innovasjon Norge at det er hensiktsmessig at virkemidler formål om markedsintroduksjon flyttes til 
Innovasjon Norge. Dette bør gjøres som en virksomhetsoverdragelse, slik at kompetanse Innovasjon Norge 
mangler innen markedsversifisering av teknologitung og/eller vitenskapsbasert forskning overføres.  

 

4.1 Skillet mellom forskningsdrevet og forretningsdrevet innovasjon  

Virkemiddelgjennomgangen introduserer forskningsdrevet og forretningsdrevet innovasjon som en 
alternativ måte å skille mellom arbeidsoppgaver for Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Innovasjon Norge 
anser at dette skillet verken bidrar til forenkling eller er et verktøy som er egnet for å rydde i grenseflaten. 
Kommersialiseringsprosessen krever samme kompetanse både når et prosjekt har sitt utspring i forskning 

 
3 https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway-
2017_9789264277960-en#page1 
4 https://produktivitetskommisjonen.no/produktivitetskommisjonens-forste-rapport-produktivitet-grunnlag-
for-vekst-og-velferd/ 
5 https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-
utdanning2/id2615974/ 
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/0f8355831ed346c38fba23362eaa59be/vedlegg-1---
kartleggingsrapport.pdf s. 45 
7 https://www.regjeringen.no/contentassets/0f8355831ed346c38fba23362eaa59be/vedlegg-1---
kartleggingsrapport.pdf s. 129 
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og når forskning hentes inn som et verktøy for å styrke og akselerere en markedsintroduksjon. Vi anbefaler 
derfor å bruke EUs definisjoner der det skilles mellom «industriell forskning» og «eksperimentell utvikling».  

Konsulentrapporten peker på at Innovasjon Norges rolle bør være «forretningsdrevet innovasjon». De 
definerer dette som følgende:  

«Innovasjon Norge bør ha ansvar for forretningsdrevet innovasjon, det vil si utvikling og 
kommersialisering av nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller basert på et 
identifisert markedspotensial og nye anvendelsesområder for kjent teknologi. Virkemidlenes 
viktigste funksjon er å redusere brukernes markedsrisiko.»   

Forretningsdrevet innovasjon er ikke et uttrykk vi finner i innovasjonslitteraturen, og det er ikke brukt i EUs 
programmer, hvor man i større grad tar utgangspunkt i markedssvikten virkemiddelet søker å rette opp. Slik 
det defineres i rapporten ligger forretningsdrevet innovasjon i nærheten av markedsdrevet og designdrevet 
innovasjon, men definisjonen inneholder ikke de FoUoI-aktivitetene som de fleste prosjektene Innovasjon 
Norge finansierer inneholder.  Det er i denne sammenheng viktig å være klar over hva statsstøtteregelverket, 
GBER (EUs alminnelige gruppeunntak) gir av muligheter; økonomisk-administrativ forretningsutvikling og 
markedsarbeid i bedriften kan normalt ikke støttes med statlige subsidier.  

Innovasjon Norge mener at dersom begrepet forretningsdrevet innovasjon skal ha noen mening for bruk i 
virkemiddelapparatet må definisjonen gjøres bredere. Et alternativ er å benytte EUs definisjon for 
eksperimentell utvikling.  

"Tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, 
forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye 
eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan omfatte utforming av 
prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering av nye eller forbedrede 
produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle 
driftsforholdene, der hovedmålet er ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller 
tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig 
prototype eller et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelige 
kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og 
validering."  

 

4.2 Rapportens forslag til arbeidsdeling mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet 

Rapporten peker på fire ulike måter å fordele oppgaver mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og 
rapporten anbefaler alternativ 4; fordeling av ansvar for ordninger i overgangen mellom forskning og 
innovasjon, som er nær en videreføring av dagens praksis. Skal dette alternativet fungere, forutsetter det en 
ytterligere konkretisering av hvordan grenseflatene mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal være.  

Alternativ 2 er en modell som reorganiserer virkemiddelapparatet på en slik måte at Forskningsrådet retter 
sin hovedvekt inn på virkemidler knyttet til forskning med fokus på «høy vitenskapelig kvalitet». Dette 
medfører at man legger både forretningsdrevet og forskningsbasert innovasjon til en eller flere 
innovasjonsaktører utenfor Forskningsrådet. I en norsk kontekst vil det være naturlig at Innovasjon Norge 
da behandler både forretningsdrevet og forskningsdrevet innovasjon. Innovasjon Norge har i dag ordninger 
som dekker begge områdene, og har gode resultater i arbeidet, se tabellene i vedlegg 1 og 2. Alternativ 2 vil 
innebære en klar forenkling for bedriftene og samsvarer med organiseringen i våre naboland Sverige, Finland 
og Danmark, samt en rekke andre land i EU. Innovasjon Norge støtter derfor alternativ 2.   
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Alternativ 4, som konsulentene anbefaler, vil medføre mindre endringer som ikke vil gi den ønskede 
forenklingen for kundene eller løse Norges utfordringer knyttet til kommersialisering av forskning. Dersom 
alternativ 4 velges mener Innovasjon Norge at hovedskillet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet må 
ligge mellom industriell forskning og eksperimentell utvikling. Dette er i praksis den arbeidsformen vi har i 
dag. Dette brukes bl.a. i arbeidet med Pilot E, der fordeling av ansvar mellom Forskningsrådet, Enova og 
Innovasjon Norge må avklares i en tidlig fase etter søknadsfrist. Her er det etablert følgende praksis: Alle 
arbeidspakker i prosjektene kategoriseres i hhv. industriell forskning, eksperimentell utvikling og 
pilot/demoinstallasjon. Samtidig er det lagt opp til å forenkle saksbehandlingen, ved at mindre prosjekter 
ivaretas av en av partene, mens de større prosjektene blir et spleiselag, der kategoriseringen av prosjekt er 
avgjørende for fordelingen; mest industriell forskning går til Forskningsrådet, mest eksperimentell utvikling 
og pilot finansieres av Innovasjon Norge. Enova tar normalt rolle som støttegiver i forbindelse med første 
fullskala demonstrasjon.  

Skillet mellom industriell forskning og eksperimentell utvikling er en innarbeidet praksis som fungerer, selv 
om det er en del gråsoner. Det må imidlertid sikres at SMB også har tilgang til støtte i en grunnleggende fase 
med industriell forskning, der risikoen er stor og støttenivået i statsstøtteregelverket høyt.  

Som nevnt over er det utfordrende å skille forskning, innovasjon og kommersialisering ettersom dette ikke 
er en lineær prosess, men der flere ulike aktiviteter ofte skjer parallelt. Derfor bør man ta utgangspunkt i 
målsettingen til prosjektet.  

Når målsettingen med piloteringen og demonstrasjon er utvikling av teknologi og prosesser som skal 
oppskaleres og kommersialiseres internasjonalt, er markedsorientering og tilgang til kapital essensielt for å 
lykkes. Det er behov for et helhetlig finansieringstilbud som kombinerer investeringer i form av tilskudd for 
pilotering og demonstrasjon med flere finansielle tjenester som eksempelvis lån og privat kapital.  

Innovasjon Norge anbefaler på denne bakgrunnen at skille trekkes ved formålet eller målet til prosjektet. Er 
målet FoU og teknologiverifisering (industriell forskning) eller er målet kommersialisering og lykkes i et 
betalende marked (eksperimentell utvikling)? I lys av dette mener Innovasjon Norge at det er hensiktsmessig 
at virkemidler formål om markedsintroduksjon legges til Innovasjon Norge.  

Uavhengig av hvilke prinsipper som legges til grunn, vil det være noe overlapp mellom Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge – noe som er til fordel for næringslivet. Dersom framtidige samfunnsutfordringer skal 
løses, krever det en helt annen arbeidsmodell i økosystemet som blant annet er basert på tett samarbeid i 
hele verdikjeden fra forskning til marked.  Det bør være en tydelig forventning om samarbeid fra alle 
oppdragsgivende departementer. For eksempel vil utviklingen innen klima og miljø gjøre det fortsatt 
nødvendig med et tett samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. Vi er innstilte på å 
videreutvikle det gode samarbeidet vi allerede har, og søke samarbeid på nye områder.  

 

4.3 Arbeidsdeling Horisont Europa 

Arbeidsdelingen mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet må også vurderes i forhold til mobilisering til 
EUs neste rammeprogram, Horisont Europa. Innovasjon Norge viser i denne sammenheng til våre innspill til 
Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet om dette.  

Horisont Europa er grunnleggende annerledes enn det foregående rammeprogrammet Horisont 2020. 
Endringer i ambisjoner, mål og struktur utløser et behov for å revidere den nasjonale rolle- og 
ansvarsdelingen. Innovasjon Norge støtter rapportens overordnede anbefalinger om endret 
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ansvarsfordeling, involvering av et bredere sett med aktører og behov for styrket samarbeid i mobilisering 
og oppfølging. 

Horisont Europa (HEU) stiller sterkere krav til målbare effekter langt raskere enn tidligere, mer nærhet til 
marked og samfunn, sterkere vektlegging av kommersialisering og innovasjon. Endringene øker 
mulighetsrommet for norsk deltakelse, ikke minst for SMBer.  

Dersom norsk potensial skal tas fullt ut vil det kreve endringer i innsats og organisering i 
virkemiddelapparatet. Det er spesielt innenfor pilar 2 behov for ny arbeidsdeling, kompetansevridning og 
nye samarbeidskonstellasjoner som innebærer en mer tverrfaglig og etterspørselsdrevet tilnærming. Dette 
innebærer også en økt satsing på offentlig-private innovasjonspartnerskap, der offentlige virksomheter og 
behovseiere etterspør innovative og skalerbare løsninger på store samfunnsutfordringer.  

For å utløse potensialet for økt norsk deltakelse og retur, er det Innovasjon Norges vurdering at Norges 
arbeid inn mot Horisont Europa må skje i en samarbeidsmodell, der det nasjonale mobiliseringsarbeidet 
fordeles og koordineres mellom flere aktører med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som 
hovedansvarlige. Skal bredden av norsk næringsliv kunne utnytte mulighetene, forutsetter det f.eks. både 
regional tilstedeværelse og spisskompetanse.  

For å ivareta ovennevnte behov for nye arbeidsmodeller og strukturer har vi foreslått og begrunnet en ny 
konkret ansvarsdeling, i svar på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet og 
Kunnskapsdepartementet. Kort oppsummert består denne av: 

 I pilar 1 er Forskningsrådet ekspert i programkomiteen og har det overordnete, nasjonale ansvaret 
for mobiliseringsarbeidet. 

 I pilar 2 har Innovasjon Norge og Forskningsrådet et felles overordnet, nasjonalt ansvar for 
mobiliseringsarbeidet og samarbeider tett. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har en tydelig rolle 
i alle klyngene, formalisert gjennom å ha ekspert, eller vara-ekspert, i programkomiteene.  I 
mobiliseringsarbeidet til satsinger i denne pilaren er det avgjørende at vi trekker veksler på hele 
virkemiddelapparatet og inkluderer aktører som Norsk Romsenter og Enova. Innovasjon Norge 
foreslår at dette arbeidet foregår i et «samarbeidsforum» med alle relevante virkemiddelaktører er 
involvert og informert. 

 I pilar 3 er Innovasjon Norge ekspert i programkomiteen(e) og har det overordnete, nasjonale 
ansvaret for mobiliseringsarbeidet. Innovasjon Norge har i dag ansvar for EIC, inkludert Innovation 
Ecosystems, samtidig som Forskningsrådet har et tydelig mobiliseringsansvar for EIC Pathfinder og 
relevante deler av EIT. Mobilisering til EIC Akseleratoren fordrer tett samarbeid mellom Innovasjon 
Norge og Investinor.   

Etter Innovasjon Norges vurdering vil den foreslåtte ansvarsfordeling kreve en nasjonal koordinering på 
strategisk nivå, hvor det er hensiktsmessig at Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Norsk romsenter 
deltar for å sikre en best mulig mobilisering både til Horisont Europa, i tillegg til andre europeiske 
programmer. Modellen og forslaget til ansvarsfordelingen bygger på et målrettet samarbeid mellom aktører 
og på prinsippet om at hver organisasjon som jobber tett opp mot potensielle brukere av Horisont Europas 
virkemidler bør ha en fremtredende rolle i mobiliseringen av disse. Disse kontaktflatene vil også være viktig 
i påvirkningsarbeidet for å sikre innspill fra bredden av norske aktører.  
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4.4 Overføring av FORNY- virkemidlene  

Innovasjon Norge stiller seg bak konsulentenes forslag om å slå sammen FORNY StudENT, FORNY 
Kommersiell sammen med Innovasjon Norges markedsavklarings- og kommersialiseringstilskudd. Det er 
åpenbar overlapp mellom disse virkemidlene, noe som har ført til at policy hos Innovasjon Norge er å ikke 
innvilge tilskudd til bedrifter som har mottatt FORNY. Konsolideringen av disse virkemidlene vil derfor bidra 
til forenkling for bedriftene.  
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5.0 Hvordan møte behovet for å stimulere nye markeder og løse 
samfunnsutfordringer?  

Innovasjonspolitiske virkemidler har de senere år utviklet seg fra ha som formål å rette opp enkelte 
markedssvikter til å i større grad brukes strategisk for å løse stadig mer presserende utfordringer verden står 
overfor – og som det offentlige ofte er «eier» av (såkalt system- eller transformasjonssvikt). Grunnlaget for 
denne retningen ble lagt i «Lundkonvensjonen» hvor statslederne i Europa ble enige om at det var behov for 
mer retning i innovasjonspolitikken slik at innovasjon bidrar til å løse verdens problemer samtidig som vi 
skaper bærekraftig vekst. Dette kalles gjerne utfordringsdrevet innovasjonspolitikk og har gitt oss 
internasjonale rammeverk slik som EUs satsing på samfunnsutfordringer i dagens rammeprogram Horisont 
20208, missions i Horisont Europa og FNs bærekraftsmål9. 

Å ta utgangspunkt i en utfordring vil generere større grad av tverrfaglighet og bredde i tilfanget av aktører 
som bidrar til å løse utfordringene. Målet er å ikke definere løsningen, såkalt «top-down» instrumenter, men 
skape en bred «bottom-up» idéprosess hvor det eneste predefinerte er problemet som skal løses.  

Mission-tankegangen som EU introduserer i Horisont Europa baserer seg i stor grad på tankegods fra 
forskeren Mariana Mazzucatto. Hun peker på behovet for et nivå mellom de internasjonale målene fra EU 
og FN og de nasjonale programmene og virkemidlene. Missions bidrar til å definere klar retning og mål og 
binder sammen etterspørselssiden (offentlige anskaffelser, reguleringer, skatter og avgifter) med 
tilbudssiden (tilskudd, lån og garantier til FoU). Missions skal også sikre borgernes eller brukernes deltakelse 
og engasjement i innovasjonspolitikken.  

Innovasjon Norge deler virkemiddelgjennomgangens analyse om at virkemiddelapparatet i større grad må 
være organisert for å bidra til å løse dagens samfunnsutfordringer eller missions. Det vil bety å jobbe mer i 
bredden og koordinert med andre offentlige aktører i økosystemer. Det offentlige må bidra til å åpne nye 
markeder for bedriftene ved å stimulere til innovasjon både gjennom innovative innkjøp, regelverk og 
standarder.  

 

5.1 Inkludering av DogA og LUP i Innovasjon Norge  

Arbeidet med samfunnsutfordringer krever andre arbeidsformer ettersom markedssviktene er systemiske 
eller transformative. Fra å jobbe mot enkeltbedrifter vil virkemiddelapparatet i økende grad jobbe med 
systemisk innovasjon i økosystemet. Dette krever annen kompetanse innen systemdesign og nye 
virkemidler. Norge har behov for virkemidler som utvikler innovasjonssystemene som kan møte dagens 
utfordringer. 

Innovasjon Norge stiller seg derfor bak forslaget om å konsolidere DogA og LUP i Innovasjon Norge fordi 
dette vil kunne styrke den økende innsatsen som gjøres innen etterspørselsdrevet innovasjon og 
systeminnovasjon i Norge. Dette gjelder særlig i forbindelse med innovasjonskompetansen og 
prosessveiledningen som er nødvendig overfor offentlige prosjekteiere innenfor ordningen 
Innovasjonspartnerskap, men også i bærekraftig by og stedsutvikling. En integrasjon av både LUP og DogA 
vil derfor være et sterkt supplement til Innovasjon Norges arbeid på området og vil kunne være basen for et 
sterkt miljø på systemdesign i Norge. 

 
8 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges 
9 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
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Videre mener Innovasjon Norge at vi også kan ta ut synergier mellom DogAs DIP-program og Innovasjon 
Norges kundereise, blant annet gjennom å kombinere dette med Innovasjon Norges øvrige virkemidler som 
rådgivning og kompetanse.   
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6.0 Andre innspill 
 

6.1 Styring og koordinering   

Innovasjon Norge stiller seg bak konsolideringstankegangen ved å bygge opp virkemiddelapparatet rundt 
fire komplementære deler, og mener at dette er riktig vei å gå for å designe et mer brukervennlig 
virkemiddelapparat for bedriftene, samtidig som det vil bidra til mer fokusert eierstyring.  

Videre stiller Innovasjon Norge seg bak anbefalingene om at tildelings- og oppdragsbrevene skifter fokus fra 
virkemidler til mål, og at aktørene får et porteføljestyringsmandat på tvers av flere oppdragsgivere. Økt 
handlingsrom for å beslutte hvordan organisasjonen skal oppnå målene vil kunne gi Innovasjon Norge 
fleksibilitet som er nødvendig for å gi bedriften den rette miksen av virkemidler på det riktige tidspunktet i 
bedriftens utviklingsløp.  

Vi er positive til forslaget om å etablere en koordinerende funksjon i Nærings- og fiskeridepartementet som 
vurderer den samlede næringsrettede virkemiddelbruken. Vi ser det som lite realistisk å sikre slik 
koordinering gjennom felles plandokumenter à la Langtidsplanen for forskning. Regjeringen har ved to 
anledninger tidligere laget felles plandokumenter på innovasjonsfeltet. I motsetning til på forskningsfeltet 
hvor regjeringen tilstreber en miks av åpne konkurransearenaer og spesifikke områder de ønsker å 
prioritere, er det per i dag liten tilslutning om at myndighetene skal gi tydelige prioriteringer i nærings- og 
innovasjonspolitikken.   

Vi ser to mekanismer som kan benyttes for å sikre bedre koordinering og god policymiks fremover.   

1. NFD forvalter en samlet oversikt over planlagte rammer for de viktigste næringsrettede virkemidlene på 
tvers av ulike departementer basert på modeller fra denne gjennomgangen.  

Det er positivt at flere departement bidrar til næringsutvikling og innovasjon. Samtidig er det krevende 
å planlegge og å følge opp den samlede nasjonale innsatsen på tvers av ordninger og departementer.   
De viktigste postene på statsbudsjettet som benyttes til dette formålet bør derfor inngå i en samlet 
oversikt. Oversikten kan eksempelvis vise samlet innsats fordelt på de ulike hovedområdene – 
egenkapital, eksportfinansiering, innovasjon og FoU – slik at det er mulig å vurdere utvikling i policymiks 
over tid selv om midlene kommer fra ulike poster og departementer.   
Analysearbeidet som er gjort i denne virkemiddelgjennomgangen gir et meget godt grunnlag for å 
etablere en slik samlet oversikt over de viktigste ordningene, postene i statsbudsjettet som utgjør de 
næringsrettede virkemidlene, samt aktørene som forvalter dem.  
Fylkeskommunene bør forvalte en tilsvarende oversikt på tvers av alle fylker for den regionale 
innsatsen.   

 
2. NFD er kvalitetssikringsinstans med ansvar for at Heums åtte prinsipper (se vedlegg tabell 3) for god 

virkemiddelbruk blir fulgt ved etablering av nye virkemidler rettet mot næringslivet.   
Noe av det som bidrar til økt kompleksitet for næringslivet er at ulike aktører etablerer nye virkemidler 
eller gjør endringer i innretning og kriterier for eksisterende ordninger, gjerne kombinert med økte 
rammer. Slike endringer skjer etter dialog mellom enkeltaktører og finansierende departement, men 
ikke alltid med tilstrekkelig oversikt over tilgrensende ordninger og konsekvenser for det samlede 
tilbudet til næringslivet.  Innovasjon Norge har de siste årene benyttet de åtte prinsippene for god 
virkemiddelbruk i dialogen med NFD ved eksperimentering og justering av eksisterende ordninger, samt 
i formelle budsjettforslag. Vi har hatt god nytte av at det blir stilt kritiske spørsmål til om virkemiddelet 
som planlegges virkelig er godt egnet til å korrigere markedssvikten eller om det finnes alternative 
virkemidler som er bedre i stand til å oppfylle dette målet.   
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For å unngå at kompleksiteten øker for næringslivet ved at det etableres nye virkemidler som er direkte 
overlappende med ordninger som allerede eksisterer, bør man formalisere en koordinerende rolle for 
NFD på tvers av departementene, særlig knyttet til at prinsipp 4, 5 og 6 etterleves. Det er også viktig at 
kompetansen til eksisterende aktører som mulig vert/oppdragstaker for nye virkemidler blir vurdert før 
det eventuelt etableres helt nye virkemiddelaktører, ref. prinsipp 7 og 8.   
 
En slik koordinerende funksjon bør også ha som oppgave å fremme økt langsiktighet i nærings- og 
innovasjonspolitikken slik at tidligfaseinvesteringer i FoU følges opp av virkemidler som kan sikre 
markedsadgang og kommersialisering av disse resultatene. Planer og koordinering av 
innovasjonsvirkemidler må også sikre fleksibilitet og smidighet for raskt å kunne dreie seg mot endrede 
markedsbehov slik vi så under finanskrisen i 2009 og etter oljesmellen i 2015.    

 
Innovasjon Norge mener et tydelig eierskap til virkemidler fra et enkeltdepartement skal være førende. Ett 
virkemiddel bør ikke ha flere eiere, men Innovasjon Norge vil søke samarbeid med andre virkemiddelaktører 
der det er nødvendig og hensiktsmessig.  
Vi mener de næringsrettede virkemidlene bør bestå av en god blanding av mer spissede satsinger og de 
brede åpne arenaene. Løsningen kan være å knytte noen prioriteringer opp mot behovet for å imøtekomme 
viktige samfunnsutfordringer eller missions, slik rapporten fremhever et behov for. Missions er i seg selv et 
begrep med ulikt innhold, men formålet må være å sette tydeligere retning innenfor områder hvor 
samfunnet har utfordringer og næringslivet skal bidra til løsninger på disse. Slike samfunnsutfordringer eller 
missions bør prioriteres av regjerningen og forvaltes av et felles sekretariat. 

Innovasjon Norge støtter rapportens anbefaling om at det nasjonale virkemiddelapparatet må speile de 
internasjonale ordningene Norge deltar i. Vi mener at et større utbytte for Norge fra eksempelvis Horisont 
2020 ville vært mulig dersom det nasjonale virkemiddelapparatet i bredden hadde blitt bedre tilpasset til 
EUs virkemidler. Da vil mobilisering, kompetanse og synergier mot nasjonale virkemidler kunne utnyttes 
bedre. I tillegg vil analyser av eventuelle nedtak i nasjonale ordninger bli enklere. 

 

6.2 Om utskilling av profileringsoppdraget 

Rapporten foreslår å skille ut oppdraget med profilering av Norge som reisemål til en egen organisasjon, 
delvis styrt av næringen der de regionale landsdelsselskapene bør inngå i den nye organisasjonen. Videre 
foreslår konsulentene at Innovasjon Norge skal utvikle et nytt destinasjonsutviklingsprogram som skal inngå 
i porteføljen av samhandlingsvirkemidler.  

Innovasjon Norge ønsker i dette avsnittet å belyse mulige fordeler og ulemper ved å skille ut 
profileringsdelen av Innovasjon Norge. 

Mulig ulemper:  

 Utvikling av fremtidens reiselivsnæring må bygges på tverrsektorielle samarbeid om bærekraftige 
løsninger og opplevelser. Dette krever at man har et virkemiddelapparat som har en bred 
tjenesteportefølje og ikke kun profileringstjenester. Reiselivet i Norge vil i økende grad ha behov for 
utvikling av verktøy og tiltak for styring av turisttrafikk, og dette bør henge tett på arbeidet med å 
profilere Norge som et reisemål internasjonalt.  

 Et nytt Visit Norway vil mest sannsynlig bli en ren profileringsorganisasjon med mål om bidrag fra 
næringen (matchingprinsipp), noe som sannsynligvis vil gjøre det offentlige reiselivsoppdraget til et 
mindre fellesgode for reiselivet i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har ønsket et sterkere 
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nasjonalt fellesgode som skal komme hele næringen til gode og følgelig fjernet kravet til matching i 
dagens oppdrag. 

 Norsk reiselivsnæring vil gå glipp av synergier av at utviklings- og markedsføringsoppdraget er samlet 
i et selskap ved å kunne bringe markedskunnskap tilbake til utvikling av enkeltbedrifter og reisemål. 
Verdien av Innovasjon Norges regionapparat for norsk reiselivsnæring er å kunne hjelpe 
reiselivsgründere med innovative forretningsideer, samt bistå vekstkraftige reiselivsbedrifter til å 
skalere. Det er også en tydelig verdi av å ha en bred internasjonal tilstedeværelse, også utover 
prioriterte reiselivsmarkeder.  

 

Mulige fordeler:  

 Man vil i større grad kunne spisse kompetanse på reiseliv og reiselivsmarkedsføring. Dette er i tråd 
med begrunnelsene for å opprettholde Norges sjømatråd og Norwegian Energy Partners som 
selvstendige organisasjoner 

 Det vil potensielt være lettere å endre prioriteringer av markeder i tråd med kortsiktige 
markedsendringer. En undersøkelse av European Travel Commission (2019) viser at tilstedeværelse 
i markedene hos de andre europeiske turistrådene har endret seg de siste årene til færre kontorer 
og har stedlig representasjon gjennom lokale kontraktspartnere 

 Det vil kunne føre til et større eierskap i reiselivsnæringen til arbeidsområdet. Avhengig av valgt 
organisasjonsform kan man potensielt få et deleierskap fra reiselivsnæringen med tilhørende 
styresammensetning, slik Norges turistråd var tilbake i før 2004. 

Innovasjon Norge er uavhengig av virkemiddelgjennomgangen i dialog med reiselivsnæringen og med 
Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reiselivsoppdraget. Det er i begge prosessene avgjørende 
at reiselivsnæringens behov og synspunkter vektlegges i vurderingene.  

 

6.3 Om organisering av Innovasjon Norge  

Rapporten peker på mange viktige forhold som må hensyntas i det fremtidige Innovasjon Norge. 
Konsulentene går også langt i å foreslå hvordan selskapsvirksomheten skal organiseres.  

Det prinsipielle utgangspunktet må imidlertid være det som fremgår av lov om Innovasjon Norge § 17, dvs. 
at ansvaret for en forsvarlig organisering av selskapet tilligger selskapets styre.  

§ 17.  Styrets myndighet.1 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som også påser at virksomheten drives i samsvar med 
reglene gitt i eller i medhold av loven her og i forskrift gitt i medhold av loven. Styret har ansvaret for en 
forsvarlig organisering av selskapet og skal påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggendekontroll. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av 
virksomheten. 

Det er viktig med innspill og synspunkter fra eierne på hvordan selskapet bør organiseres, og det er lite 
sannsynlig at styret vil beslutte en organisering i strid med eiernes ønsker. I så fall vil eierne alltid ha 
muligheten til å skifte ut et styre. Prinsipielt er det imidlertid viktig at styrets ansvar etter loven er 
utgangspunktet og at alminnelige styringsprinsipper følges for styringen av Innovasjon Norge.  

Styret i Innovasjon Norge vedtok 12. desember ny strategi for selskapet. Parallelt med strategiarbeidet, har 
selskapet gjennom høsten gjennomført en omorganiseringsprosess. Vår nye organisering bygger på 
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strategien. Innovasjon Norge vil fra 1.1.2020 være organisert i tre divisjoner med helhetlig resultat- og 
fagansvar for gjennomføring av våre oppdrag:  

- Vekst og eksport, med ansvar for entreprenørskaps-, vekst- og eksportoppdragene. Våre 
internasjonale kontorer blir del av denne divisjonen. 

- Nærings- og samfunnsutvikling, med ansvar for våre regionale oppdrag, samhandlingsvirkemidler og 
etterspørselsdrevne virkemidler som offentlig-privat samarbeid. Våre regionkontorer i Norge blir del 
av denne divisjonen.  

- Spesialoppdrag, med ansvar for oppdrag som krever oppbygging av særskilt kompetanse, 
kundeflater eller systemer og som gjennomføres med direkte kundekontakt fra spesialistmiljøer, 
f.eks. EØS-oppdraget.  

Divisjonsstrukturen synliggjør og speiler våre oppdrag langt bedre enn vår tidligere matriseorganisering, og 
legger grunnlag for mer effektiv gjennomføring og en styrket oppdragsgiverdialog, regionalt og nasjonalt. 
Endringene innebærer også at kundenære ledere i sterkere grad vil være del av selskapets øverste ledelse, 
og vi vil i vårt nye organisatoriske oppsett være bedre rustet til å påta oss nye oppdrag. I tillegg synliggjøres 
eksport som et viktig område for oss, det samme gjelder regional samhandling og våre bidrag til at 
næringslivet kan rustes til å løse sentrale samfunnsutfordringer, slik det er påpekt i 
virkemiddelgjennomgangen at vi har behov for.  

 

6.4 Uklar grenseflate på IPR- området  

Rapporten anbefaler at Innovasjon Norge og Patentstyret bør avklare rollefordelingen innenfor 
rådgivningsaktiviteten på IPR-området. Innovasjon Norge kjenner seg til dels igjen i overlappbeskrivelsen, og 
mener at rolledelingen bør være som følger:  

 Innovasjon Norge og Patentstyret har komplementære roller mot næringslivet. Patentstyret har 
primært myndighets- og informasjonsrollen knyttet til industrielle rettigheter. Innovasjon Norge 
tilbyr råd og kompetanse på kommersiell utnyttelse av immaterielle verdier med sikte på å øke 
bedriftens konkurranseevne internasjonalt  

 På lik linje har Innovasjon Norge og de private aktørene komplementære roller mot næringslivet. 
Innovasjon Norge adresserer primært en imperfeksjon i markedet og bistår gründere og bedrifter 
som ikke ville benyttet private aktører. Innovasjon Norge har også rolle som kobler bedriftene med 
de private aktørene   

Videre mener Innovasjon Norge at nettstedet for informasjon og verktøy om IPR (iprhjelp.no) ikke bidrar til 
å skape en uklar grense mellom Innovasjon Norge og Patentstyret, men at dette er et samarbeidstiltak som 
bidrar til et bedre tilbud overfor bedriftene.  
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7.0 Vedlegg  
 

Vedlegg 1 Forundersøkelse kundeeffektundersøkelsen  

Disse tabellene viser oversikt over de viktigste parameterne for Innovasjonskontrakter og 
Miljøteknologiordningen fra forundersøkelsen i årgangene 2015-2018. Indikatorene sier noe om andelen 
bedrifter som har svart at prosjektet i STOR GRAD gir økt eller bedret effekt for bedriften.   

 For innovasjonskontrakter (IFU/OFU):   

Indikator på 
andelen prosjekter 
som i stor grad gir   

2015  2016  2017  2018  

Økt innovasjon  99%  100%  99%  100%  
Økt antall ansatte  61%  70%  70%  65%  
Bedret 
konkurranseevne  

85%  90%  88%  94%  

Bedret 
Lønnsomhet  

73%  84%  80%  77%  

Bedret overlevelse  88%  90%  85%  88%  
Økt eksport  64%  78%  64%  75%  

 For miljøteknologiordningen:   

Indikator på 
andelen prosjekter 
som i stor grad gir   

2015  2016  2017  2018  

Økt innovasjon  97%  100%  97%  99%  
Økt antall ansatte  65%  60%  64%  57%  
Bedret 
konkurranseevne  

84%  77%  82%  76%  

Bedret 
Lønnsomhet  

76%  69%  72%  70%  

Bedret overlevelse  79%  78%  85%  77%  
Økt eksport  60%  58%  61%  54%  
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Vedlegg 2 Etterundersøkelse kundeeffektundersøkelsen  
 

Etterundersøkelsene for de prosjektene som ble finansiert gjennom Innovasjonskontrakter og 
Miljøteknologiordningen i 2012-2015 viser naturlig nok lavere verdier. Det skyldes at respondenten da har 
sett hvordan prosjektet har gått (prosjektene har gjennomgående høy risiko og enkelte er derfor ikke 
vellykket) og effekten av prosjektene for bedriften. Indikatorene sier noe om andelen bedrifter som har svart 
at prosjektet i STOR GRAD gir økt eller bedret effekt for bedriften:  

 

 

For innovasjonskontrakter (IFU/OFU):   

Indikator på 
andelen prosjekter 
som i stor grad gir   

2012  2013  2014  2015  

Økt innovasjon    92%  89%    
Økt antall ansatte    17%  36%    
Bedret 
konkurranseevne  

  66%  63%    

Bedret 
Lønnsomhet  

  38%  42%    

Bedret overlevelse    69%  73%    
Økt eksport    26%  29%    

 For miljøteknologiordningen:   

Indikator på 
andelen prosjekter 
som i stor grad gir   

2012  2013  2014  2015  

Økt innovasjon    84%  88%    
Økt antall ansatte    25%  25%    
Bedret 
konkurranseevne  

  61%  56%    

Bedret 
Lønnsomhet  

  29%  22%    

Bedret overlevelse    70%  50%    
Økt eksport    22%  29%    
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Vedlegg 3 Heums åtte prinsipper for god virkemiddelbruk  

 Heums åtte prinsipper for god virkemiddelbruk 
  

1. Det må foreligge markedssvikt som hemmer verdiskaping og vekst i samfunnsmessig forstand  
2. Markedssviktens konsekvenser må være store nok til at det er bryet verdt å vurdere alternative 

virkemidler som kan korrigere effekten av markedssvikten  
3. Virkemiddelet som implementeres må være egnet til å korrigere markedssvikten på en ønsket måte  
4. Det skal være et klart definert mål på hva virkemidlet skal bidra til 
5. Det må ikke være alternative virkemidler som er bedre i stand til å oppfylle virkemidlets mål  
6. Seleksjonskriteriene for når virkemidlet vil komme til anvendelse skal være tydelige og forutsigbare  
7. Det skal være enkelt å administrere virkemidlet, slik at kostnadene med å ta det i bruk er små i 

forhold til gevinstene som oppnås  
8. Aktørene som søker å komme inn under virkemidlet, må kunne forvente en klar og real avgjørelse 

innen rimelig tid  

 

Vedlegg 4 Dette bruker Innovasjon Norge ressurser på i arbeidet med næringsfremme 
i utlandet  

Innovasjon Norge tilbyr i hovedsak tre hovedkategorier tjenester med relevans for eksport- og 
næringsfremme i utlandet:  

 rådgivning  
 kompetanseprogrammer  
 profilering  

Kommenterer til ressursbruk: 

 60 prosent av den totale ressursbruken innen direkte eksportrettet arbeid brukes innenfor de 
overstående tjenestene. I tillegg brukes 15 prosent av de samlede ressursene til mobilisering av 
bedrifter og kundedialog for behovsavklaring. Dette er viktige oppgaver mht. å stimulere nye 
bedrifter til å satse internasjonalt og for å sikre ivaretagelse av bedriftenes helhetlige behov.  

 25 prosent av ressursene brukes til aktiviteter knyttet til å identifisere og utforske nye 
markedsmuligheter, samt vedlikehold av stedlig nettverk. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å 
tilrettelegge for «ny» eksport (eksport til nye markeder og nye eksportnæringer).  

 Innovasjon Norge kritiseres for uhensiktsmessig tung innsats på profilering fremfor rådgivning. Vi 
mener denne slutningen er basert på for svakt analysegrunnlag. Konsulentene har lagt til grunn 
samlet ressursforbruk uten å ta høyde for ulik innretning av tjenestene med hensyn til balansen 
mellom timeinnsats, prosjektkostnader og brukerbetaling.  Særlig innen profilering er 
prosjektkostnadene høye, men det er også her Innovasjon Norge har størst innslag av 
brukerbetaling. Ser man på tidsbruken isolert sett (og ikke prosjektkostnadene) reduseres andelen 
profilering til 15 prosent og individuell rådgivning øker til 21 prosent.  

 Det er samtidig viktig å anerkjenne at profilering er et viktig virkemiddel for å bygge en sterk norsk 
merkevare. Dette er noe også regjeringens eksportstrategi trekker frem som nyttig, spesielt for små 
og mellomstore bedrifter. Profilering gir imidlertid først effekt når bedriftene er rustet for eksport. 
Vi vil derfor fremover koble profileringstjenestene enda tettere mot øvrige virkemidler.  
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Vedlegg 5 Kundehistorier som belyser hvorfor Innovasjon Norge mener eksport 
starter hjemme  

I vurderingen av Innovasjon Norges eksporttjenester, er vi videre bekymret for at konsulentene har lyttet litt 
mye på ikke-brukere – dvs. de som ikke har hatt behov for Innovasjon Norges tjenester. Innovasjon Norges 
oppdrag er knyttet til markedssvikter, og vi skal derfor ikke være til for alle. Konsulentene har i liten grad 
fanget at Innovasjon Norge er en langsiktig og tålmodig samarbeidspartner som jobber med kundene 
gjennom bruk av en rekke virkemidler, både i form av kapital, kompetanse og nettverk for å mobilisere og 
kvalifisere til vekst og internasjonalisering. Følgende eksempler kan brukes til å illustrere dette:   

 Hrogn AS  
 Fjong AS  
 Heymat AS  
 N2 Applied AS  
 Cebyc AS  
 Indico Systems AS  
 Drytech AS  
 Nordic Unmanned AS  

 


