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2004 var Innovasjon Norges første 

driftsår etter sammenslåingen av 

Statens nærings- og distriktsutviklings-

fond (SND), Norges Eksportråd, Norges 

Turistråd og Statens veilednings- 

kontor for oppfinnere (SVO). Innovasjon 

Norge skal i følge formålsparagrafen 

fremme bedrifts- og samfunns- 

økonomisk lønnsom næringsutvikling 

i hele landet, og utløse ulike distrikt-

ers og regioners næringsmessige 

muligheter. Dette gjøres gjennom å 

stimulere til økt innovasjon, internasjon-

alisering og profilering.  

Økt Innovasjon
Den sentrale målsettingen i nærings- 

og regionalpolitikken er å øke 

innovasjonsevnen i norsk næringsliv. 

Innovasjon Norge er et viktig redskap 

for myndighetene for å oppnå dette 

målet. Vi kan tilby finansierings- 

ordninger som kan redusere  

bedriftenes risiko i gjennomføringen 

av en rekke forskjellige prosjekter. 

Dette gjelder ikke bare nyskaping og 

programmer for kompetanseutvikling, 

men også etablering og utvikling av 

nettverk mellom bedrifter, FoU-miljø og 

virkemiddelaktører. 

Arbeidet i 2004 har vært konsentrert 

om tre arbeidsområder: 

» entreprenørskap, 

» innovasjon i etablerte bedrifter 

» etablering og oppbygging av 

 regionale og nasjonale 

 innovasjonsmiljøer. 

Til sammen har 3800 innovasjons-

prosjekter over hele landet fått 

tilsammen 1,88 milliarder kroner. Dette 

er nær 50 % av de økonomiske virke-

midlene Innovasjon Norge rår over. 

Midlene fordeler seg på lån, garantier 

og tilskudd.

Av de samlede bevilgningene som  

Innovasjon Norge foretok i 2004, er nær  

1 milliard kroner gått til vel 2000 prosjek-

ter med formål om å starte og utvikle nye 

bedrifter. Ca 55 % av disse prosjektene 

gjelder utvikling av nye bedrifter hvor den 

planlagte produksjonen vil representere 

noe nytt i markedet, eller gi eksisterende 

produkter nye anvendelsesområder. De 

andre prosjektene, som gjelder ny- 

etablering, er av mer tradisjonell 

virksomhet. I tillegg til dette har ca 250 

nyetablerte og nyskapende bedrifter 

deltatt i vårt spesielle entreprenørskaps-

program. Dette programmet skal bidra til 

økt internasjonalisering. 

Nær milliarden til nysatsinger
Ca 880 millioner kroner er bevilget til vel 

1800 prosjekter i etablerte bedrifter, for at 

de skal kunne introdusere nye eller ves-

entlig endrede produkter eller tjenester i 

markedet. Det kan også dreie seg om å 

tilby eksisterende produkter eller tjenester 

på nye markeder eller bruksområder. 

Arbeidet med utvikling av innovasjons-

systemer og nettverk (regionale og  

nasjonale) har fortsatt i 2004. Ved 

utgangen av 2004 var det igangsatt 19 

regionale innovasjonsnettverk gjennom 

programmet “Arena – innovasjon i net-

tverk”. Dette programmet er et samar-

beidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, 

Norges forskningsråd og SIVA, hvor 

prosjektansvaret og programledelsen 

ligger hos Innovasjon Norge. Størrelsen 

på disse nettverkene, både i antall del-

takende bedrifter og geografisk utstrek-

ning, er svært forskjellig. Det er dessuten 

igangsatt et eget, nasjonalt innovasjons-

nettverk innen møbelindustrien. 

For de første nettverkene som ble 

etablert, er det nå igangsatt flere interes-

sante utviklingsprosjekter. Disse er en 

direkte følge av samarbeidet som ble 

etablert.

Det er et mål at prosjektene som  

Innovasjon Norge gir finansiell bistand 

til, også skal føre til kompetanseutvikling 

i bedriftene. Av det samlede antall 

bevilgninger til lån, garanti og tilskudd, 

vil prosjektet i 27 % av tilfellene føre til 

kompetanseheving i bedriftene. Det er i 

stor grad de virkemidlene som er rettet 

mot innovasjon som vil ha den største 

virkningen på kompetanseutviklingen. 

Administrasjonens beretning 2004 



Å
rsberetning 2004 // 41

Innovasjon Norge har dessuten flere 

andre tiltak som på forskjellig vis tar sikte 

på å fremme utvikling av kompetansen 

i den enkelte bedrift, og i nettverkene. 

Dette gjelder bl.a. design,  FRAM-

programmet (et kompetansetilbud innen 

ledelse og strategi) og BIT-programmet 

som skal øke verdiskapingen for SMB 

gjennom effektiv anvendelse av IKT og 

elektronisk forretningsdrift.

Et viktig arbeidsområde er å heve  

kompetansen innen internasjonal 

markedsføring og kunnskap om inter-

nasjonale forhold. Både vår kurs- og 

oppdragsvirksomhet, de generelle 

tilbudene på internett, EksportAktuelt, 

Eksporthåndboken og handelsteknisk 

informasjon, er viktige bidrag til dette. 

Økt internasjonalisering
Globaliseringen fører til at norsk 

næringsliv, både på hjemme- og 

utemarkedene, møter sterkere konkur-

ranse. Derfor er det viktig å sette  

bedriftene bedre i stand til å gjøre 

fremstøt internasjonalt. Blant annet 

må kunnskapen om internasjonale 

markeder økes. Vår rolle vil være å 

påse at norsk næringsliv får tilgang til 

informasjon og kunnskap om internas-

jonale markedsmuligheter og forhold. Vi 

skal også bistå i konkrete internasjonale 

aktiviteter og tilby kompetanseutviklings-

tiltak innen internasjonalisering.

Arbeidet her har vært konsentrert om tre 

arbeidsområder:

» Innhenting og spredning av 

 informasjon og kunnskap om 

 internasjonale forhold

» Utnyttelse av internasjonale   

 markedsmuligheter

» Internasjonal utveksling av teknologi  

 og kunnskap.

I tillegg er internasjonal satsing et pri-

oritert område knyttet til den finansielle 

delen av Innovasjon Norges arbeid. 

Nesten 1/3 av de totale bevilgningene 

av lån, garantier og tilskudd (ca 1,2 mil-

liarder kroner) går til prosjekter som er 

internasjonalt rettet. 

De mest innovasjonsrettede ordningene 

er blant annet Offentlige forsknings- og 

utviklingskontrakter (OFU), Industrielle 

forsknings- og utviklingskontrakter 

(IFU), landsdekkende og distriktsrettede 

risikolån og utviklingstilskudd, samt 

marint innovasjonsprogram. Disse 

tiltakene støtter satsninger hvor det 

internasjonale aspektet ofte er mest 

fremtredende.

Innovasjon Norge har en rekke aktiv-

iteter innen innhenting og viderefor- 

midling av informasjon og kunnskap om 

internasjonale forhold. Det omfatter bl.a. 

å foreta analyser for å identifisere nye 

markedsmuligheter for norske bedrifter. 

Vi er engasjert i samarbeidsprosjektet 

“Team Norway”, som skal bidra til å 

styrke arbeidet overfor næringslivet 

internasjonalt. Videre har vi etablert ulike  

informasjonskanaler, som skal bidra 

til å øke bedriftenes kunnskaper. Disse 

kanalene har blitt svært positivt mottatt.

Innovasjon Norge behandlet i 2004 

ca 35 000 henvendelser fra bedriftene 

ang. eksportspørsmål, og ca 3 500 

henvendelser ang. handelstekniske 

problemstillinger. I 2004 arrangerte 

Norges Eksportskole 50 kurs med over 

800 deltagere. Denne kursvirksomheten 

er et ledd i vårt arbeid med informasjon- 

og kunnskapsspredning.

Internasjonale muligheter
Innovasjon Norge legger stor vekt på 

å styrke samarbeidet mellom bedrifter 

og bransjer, for å bedre deres situasjon 

på det internasjonale markedet. Vi har 

derfor tatt initiativet til å etablere og 

utvikle nettverk, som skal fokusere på 
markedsmulighetene internasjonalt. I 

2004 har det vært 10 slike nettverk i drift. 

Noen av dem er regionale (f.eks. 

eksportsatsing Trøndelag), mens 

andre er knyttet til bransjer og spesielle 

markeder i utlandet.

Innovasjon Norge har en rekke tilbud 

til bedrifter som vil forsøke å satse 

internasjonalt. Dette er behovstilpassede 

tjenester, og omfatter konkrete oppdrag 

som vi får fra bedriftene, og tar betaling 

for. I 2004 utførte vi oppdrag for ca 

1 150 bedrifter, hvorav SMB-programmet 

og Entreprenørprogrammet omfattet ca 

330 virksomheter. 

Innenfor internasjonalt teknologisam-

arbeid er formålet å utveksle teknologi 

med utlandet. I 2004 har vel 300 slike 

samarbeidsprosjekter vært i drift med 

nær 1000 deltagende bedrifter. Av disse 

var det ca 190 prosjekter med over 600 

deltakende bedrifter som gikk ut på å 

kartlegge markedsmuligheter 
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for norsk teknologi og spredning 

av norsk FoU-virksomhet i utlandet. I 

arbeidet med teknologiutveksling er det 

videre etablert ca 120 nettverk og al-

lianser mellom norske og internasjonale 

bedrifter og FoU-miljøer som skal bidra 

til å utnytte teknologiske fortrinn. Over 

700 bedrifter deltok i disse nettverkene. 

Styrket profilering av Norge og 
norsk næringsliv internasjonalt
Innovasjon Norge har et spesielt ansvar 

for å bidra til å øke kunnskapen om 

Norge, norsk næringsliv og norsk  

teknologi i utlandet. Dette vil på sikt 

kunne bedre næringslivets muligheter 

til å nå fram med sine internasjonale 

satsinger. Profilering av norsk næringsliv 

foregår blant annet gjennom norske 

bedrifters deltakelse i delegasjoner ved 

stats- og offisielle besøk, utgivelse av 

publikasjoner, arbeide med internett-

presentasjoner samt fagmesser. 

Utenriksdepartementet har det over-

ordnede ansvaret for delegasjons- 

virksomheten. Vi bidrar, på oppdrag fra 

Nærings- og handelsdepartementet, 

med opplegg og gjennomføring av de 

næringsrettede arrangementene, samt 

kontakten med næringslivet. I 2004 ble 

det gjennomført åtte delegasjonsreiser 

til utlandet, og det var seks statsbesøk/

offisielle besøk i Norge som vi var involv-

ert i. Et betydelig antall norske bedrifter 

deltok i ulike arrangementer i tilknytning 

til disse delegasjonene.

Næringslivsprofilering foregår dessuten 

gjennom forskjellige publikasjoner og 

på internett. Det er utgitt 10 publikasjoner 

i serien Norway Export i 2004, og det 

er utarbeidet tre delegasjonsbrosjyrer. 

Internettportalen www.nortrade.com 

har hatt et betydelig antall treff. I alt er 

ca 3500 eksportører registrert i portalen. 

Den har resultert i konkrete forespørsler 

til nær 1350 virksomheter. Innovasjon 

Norge har i tillegg bistått ved bedrifters 

deltakelse på 11 fagmesser og 25 reise-

livsmesser rundt om i verden i 2004.  

Reiseliv
Profilering og markedsføring av Norge 

som reisemål er et prioritert arbeids- 

område. Innovasjon Norge ønsker å 

bidra til økt fokus på de enkelte desti-

nasjoner og reiselivsbedrifter, samt å 

øke kompetansen og samarbeidet i 

næringen. 

Et viktig ledd i markedsføringen av 

Norge som reisemål, er den inter-

nasjonale og nasjonale kampanje-

virksomheten, utgivelse av brosjyre-

materiell, samt reiselivsportalen www.

visitnorway.com. Ved utangen av 2004 

omfattet portalen nær 9000 produkter. 

Samme år hadde portalen ca 2,85 

millioner besøk, noe som representerer 

en økning på nær 60 % fra 2003. Det 

foregår et kontinuerlig arbeid med å 

videreutvikle denne portalen. 

Innovasjon Norges utenlandskontorer 

arrangerer årlig et stort antall reiser 

for utenlandske journalister til Norge. I 

2004 ble det gjennomført vel 800 slike 

pressereiser. Dette har resultert i nær 

6000 artikler i aviser/tidsskrift, radio- og 

TV-programmer. Den redaksjonelle 

verdien av disse oppslagene er anslått 

til ca 280 millioner kroner. Videre ble 

det i 2004 sendt ut 86 pressemeldinger 

og 44 nyhetsbrev til de nær 5000 

utenlandske pressekontaktene som er 

opprettet. 

Utenlandskontorene får et stort antall 

henvendelser som besvares. Årlig dreier 

det seg om ca 200 000 slike kontakter. 

Det er registrert ca 1200 turoperatører 

i utlandet som selger norske reiselivs-

produkter, hvorav ca 260 kan karak-

teriseres som norgesspesialister. Disse 

er viktige målgrupper for reiselivssats-

ingen, og det tilbys kurs og studieturer 

tilpasset denne målgruppen. 

På Norwegian Travel Workshop i 2004, 

som ble arrangert i Ålesund for norske 

og utenlandske turoperatører, deltok 

representanter fra 22 land. Arrange-

mentet hadde deltakelse fra 266 

norske selgere av reiselivstjenester og 

233 kjøpere (turoperatører).  

Som ledd i kompetanseheving og 

kunnskapsoverføring til næringen gjen-

nomføres ulike tiltak, som informasjon 

på www.innovasjonnorge.no samt 

distribusjon av e-nyhetsbrevet “Reise-

livsnytt” til ca 4500 næringsaktører og 

andre bransjekontakter. I tillegg kom-

mer utstrakt foredragsvirksomhet. 

Av et totalt budsjett på ca 185 millioner 

kroner innen reiselivssatsingen  i 2004, 

ble vel 92 millioner kroner inndekket 

gjennom salg av tjenester til reiselivs-

næringen. Dekningen av drifts- 

kostnadene forøvrig er gjennom bevilg-

ninger fra Nærings- og handels- 
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departementet (82,2 mill kr) og Landbruk- 

og matdepartementet (11,3 mill kr). 

Av Innovasjon Norges låne- og 

tilskuddsordninger ble det gitt 40 mil-

lioner kroner i lån og ca 82 mill kroner 

i tilskudd i 2004 til hotell og restaurant-

næringen. 

Næringsutvikling basert 
på regionale forutsetninger
Forutsetningene og utfordringene for 

utvikling av næringslivet i de ulike 

deler av landet er forskjellig. Føringene 

for Innovasjon Norges virksomhet og 

bruk av bevilgningene fra fylkes- 

kommunene legges gjennom det  

regionale partnerskap (RUP).  

Innovasjon Norges kontorer deltar 

aktivt i dette partnerskapet, og har 

også til en viss grad deltatt i de 

spesielle prosjektgruppene som har 

fått ansvaret for kompensasjons- 

midlene. De enkelte fylkeskommunene 

får årlig en rapportering fra Innovasjon 

Norges kontorer i hht. de regionale 

føringene som er lagt. 

Enkelte premisser for Innovasjon Norges 

arbeid er gjennomgående i de fleste 

fylker. Satsing på innovasjon, nyetabler-

inger, kompetanseheving og inter-

nasjonalisering, er viktig i Innovasjon 

Norges arbeid. Dette blir også prioritert i 

de fleste fylkene.

Av de samlede distriktsrettede ordnin-

gene (lån og tilskudd) over Kommunal-  

og regionaldepartementets (KRD) bud-

sjett på vel 750 millioner kroner, ble ca 

73 % bevilget til innovasjonsprosjekter. 

Av disse gikk ca 60 % til nyetableringer 

og 32 % til prosjekter som vil føre til 

økt kompetanse i bedriftene. Noe i 

underkant av 50 % av prosjektene var 

internasjonalt rettet. 

Av de samlede bevilgningene til lån, 

garanti og tilskudd gikk ca 55 % til det 

distriktspolitiske virkeområdet, vedtatt av 

KRD. Av de landsdekkende ordningene 

er det spesielt de fylkesvise BU-midlene, 

lavrisikolån og ordningene rettet mot 

marine næringer og fiskeflåten som er 

blitt prioritert.

Bevilgningene til omstillingsområdene 

foretas av fylkeskommunene, og  

rapportering for bruken av dem gjøres 

av disse. Innovasjon Norge disponerte 

i 2004 6,5 millioner kroner til arbeidet 

med regional omstilling. Midlene er 

benyttet til finansiering av oppdrags-

ledere, videreutvikling av arbeidsområ-

det og igangsetting av pilotprosjekter. 

Prioritering av små og mellom-
store bedrifter (SMB)
SMB med særlig vekt på entre-

prenører, unge bedrifter og SMB med 

vekstambisjoner er blant Innovasjon 

Norges prioriterte målgrupper. Samlet 

for alle låne-, garanti- og tilskudds-

ordningene ble ca 27 % bevilget til 

entreprenører. Nær 90 % ble bevilget 

til bedrifter med under 100 ansatte 

og 77 % til bedrifter med under 20 

ansatte. Når det gjelder den internas-

jonalt rettede virksomheten er også 

SMB prioritert. Mellom 60 og 80 % 

av bedriftene som har deltatt i den 

internasjonale kursvirksomheten, på 

messer og i teknologisamarbeids- 

nettverkene er i denne gruppen.

Landbruk
De største bevilgningene knyttet til 

utvikling av landbruk og landbruks-

tilknyttet virksomhet er gitt gjennom 

de bedriftsrettede fylkesvise Bygde-

utviklingsmidlene (BU-midlene). Det 

er innvilget i alt 239 millioner kroner i 

tilskudd og 493 millioner kroner i lån 

med rentestøtte til i alt 2047 prosjekter. 

Av dette er henholdsvis 92,4 millioner 

kroner i tilskudd og 109,3 millioner 

kroner i lån med rentestøtte gitt til 

utviklingsprosjekter/nye næringer. 

Resten er gitt til tradisjonelt jord- og 

hagebruk. Av de totale BU-midlene er 

nær 70 % gått til tiltak i distriktene. 

Innovasjon Norge sentralt har 

dessuten innvilget ca. 42 millioner 

kroner i sentrale BU-midler til bedrifts-

overgripende tiltak av typen nasjonale 

pilotprosjekter, nasjonale FoU-prosjek-

ter og nasjonale referanseprosjekter.

Den øvrige virkemiddelbruken på 

landbruksområdet er i hovedsak 

knyttet til de ulike programsatsingene. 

Gjennom Verdiskapingsprogram-

met for mat (Matprogrammet) er det 

i 2004 bevilget netto 94,1 millioner 

kroner til i alt 195 prosjekter. Program-

met skal legge til rette for utvikling 

og produksjon av norske matvarer 

med styrket konkurranseevne og/eller 

bedret lønnsomhet både for primær-

produsenten og resten av verdikjeden. 
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Konkurransestrategier for norsk mat  

er et utviklingsprogram med formål 

å styrke konkurransekraften til norsk 

matproduksjon i alle ledd i verdikjeden. 

Midlene benyttes til delprogrammet 

Tilskudd til markedsorientert produkt-

utvikling og organisasjonen Matmerk 

som eier og driver merkeordnin-

gene Godt Norsk og Spesialitet. Ved 

utgangen av 2004 var 28 bedrifter og 

505 ulike produkter under Godt Norsk 

merke. Spesialitetmerket er tildelt 18 

bedrifter og 30 ulike produkter. Det er i 

2004 bevilget  18,1 millioner kroner til i 

alt 12 prosjekter.

Verdiskapingsprogrammet for bruk og 

foredling av trevirke (Treprogrammet) er 

et utviklingsprogram som skal bidra til 

nyskaping og markedsorientering innen 

tresektoren for å bedre lønnsomheten i 

hele verdikjeden. Det er i 2004 innvilget 

i alt 28,3 millioner kroner til i alt 75 

prosjekter. 

Bioenergiprogrammet er et utviklings-

program som skal bidra til økt verdi-

skaping innen bioenergi fra landbruket 

og stimulere til økt bruk av fornybare 

energikilder. Det er innvilget støtte til i 

alt 63 prosjekter i 2004 med en samlet 

støtte på 18,6 millioner kroner. Program-

mets målsetting og målgruppe er justert 

i 2004 slik at det nå også er blitt mulig å 

gi tilskudd til gårdsanlegg, produksjon 

av biodrivstoff og pilotprosjekter innen 

flisproduksjon. Det ble høsten 2004 

bevilget til sammen 9,4 millioner kroner i 

støtte til disse “nye” områdene.

Kvinner
I tillegg til det spesielle programmet 

“Kvinner i fokus” skal prosjekter som 

bidrar til økt deltakelse av kvinner i 

næringslivet, både som etablerere og i 

eksisterende bedrifter, prioriteres. Av de 

samlede bevilgningene til lån, garanti 

og tilskudd gikk 20 % til prosjekter som 

er definert som kvinnerettede, og i nær 

30 % av bedriftene som fikk slike bevilg-

ninger utgjør over 50 % av syssel- 

settingen kvinner. Av prosjektene, som 

innebærer kompetanseutvikling i  

bedriftene, gikk ca 20 % til prosjekter 

som er definert som kvinnerettede. 

Miljø
Av de samlede bevilgningene til lån, 

garanti og tilskudd, gikk 14 % til miljø- 

rettede prosjekter. Utenom Bioenergi- 

programmet, som er spesielt miljørettet, 

gikk også en stor andel av bevilgnin-

gene fra marint innovasjonsprogram, 

Treprogrammet, IFU og distriktsrettede 

tilskudd til miljørettede prosjekter

Innovasjon Norges utløsende 
effekt og bidrag til nye 
arbeidsplasser
Innovasjon Norges virkemidler skal 

bl.a. korrigere for svikt i finansierings- 

markedet. Bevilgningene til utviklings-

prosjektene skal derfor i første rekke gis 

til risikofylte prosjekter med utviklings- 

og framtidig inntjeningspotensial, og 

som det er vanskelig å få finansiert i det 

private markedet. I de årlige kunde- 

effektundersøkelsene som vi  

gjennomfører i samarbeid med depar-

tementene inngår bl.a. analyser av i 

hvilken grad vår finansieringsbistand 

er utløsende for gjennomføring av 

prosjektene.  

Den siste årgangen som er undersøkt 

(2003) viser at av de av våre tjenester 

som inngår i undersøkelsen, ville vel  

50 % av prosjektene ikke blitt gjennom-

ført uten vår bistand. Legger man til de 

prosjektene som ville blitt utsatt i tid,  

eller gjennomført i mindre skala,  

utgjorde andelen noe over 80 %. Det 

betyr at kun ca 20 % av prosjektene 

i 2003 ville blitt gjennomført uten 

endringer, dersom en ikke hadde fått 

bistand fra Innovasjon Norge. 

Prosjektene som Innovasjon Norge 

har deltatt i finansieringen av, blir også 

vurdert i kundeeffektundersøkelsene. 

Her blir det blant annet sett på hvilken 

betydning de har hatt for sysselsettings-

utviklingen. Den siste årgangen som 

er undersøkt, når det gjelder virkning 

på sysselsettingen, er 2000-årgangen. 

Denne viser at i 2004 førte de prosjek-

tene som ble delfinansiert av Innovasjon 

Norge i 2000, og hvor vår bistand var av 

betydning for gjennomføring, til ca 7000 

nye arbeidsplasser. Innovasjon Norges 

kostnader, pr ny arbeidsplass som ble 

etablert, ble beregnet til å være mellom 

220-260 000 kroner.

Organisasjon
Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 

2004 med ny administrasjon og ledelse. 

Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har 

kontorer i alle fylker og i mer enn 30 

land over hele verden. Det er derfor lett 

å komme i kontakt med oss. Våre totalt 
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Adm. direktør
Gunn Ovesen 

Divisjon Norge
Kolbjørn Almlid

Tjenester og produkter
Roar Tobro

Stab
Finn Kristian Aamodt

Divisjon utland
Harald Nævdal 

Strategiske prosjekter 
Randi Hestnes

 ca. 700 medarbeidere har kunnskap 

om lokale og internasjonale forhold 

som skal bidra til at kundenes ideer blir 

forretningssuksesser.

Organisasjonen er delt inn i tre utøvende 

divisjoner og to stabsfunksjoner. Divisjon 

Norge, ledet av Kolbjørn Almlid har  

ansvaret for alle kontorene i Norge. 

Divisjon utland, ledet av Harald Nævdal 

har ansvar for alle kontorene i utlandet. 

Divisjon for tjenester og produkter, ledet 

av Roar Tobro har ansvaret for utviklin-

gen av Innovasjon Norges produkter, 

programmer og tjenester. Divisjonen 

har også bl.a. ansvar for å utarbeide 

strategier på våre satsingsområder.

Stab, ledet av Finn Kristian Aamodt, er 

delt inn i økonomiavdeling, HR-avdeling, 

IT-avdeling, strategiavdeling, depot, 

juridisk avdeling, forvaltningsavdeling, 

profileringsavdeling og kommunikasjons-

avdeling. Randi Hestnes har ansvaret for 

 strategiske prosjekter. Administrativt 

ligger selskapet under Nærings- og 

handels-departementet. Innovasjon 

Norge er et særlovselskap.

Ledergruppa i Innovasjon Norge 


