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Forord
For Innovasjon Norge representerte året 2010 selskapets 7. driftsår. Denne årsrapporten er laget
med sikte på å oppsummere virksomheten i Innovasjon Norge i 2010.
Innovasjon Norge rapporterer resultater fra hele sin virksomhet til eiere og oppdragsgivere årlig. I
tillegg redegjøres det for kundeeffektundersøkelser som gjennomføres i to faser: én i året etter
virksomhetsåret (”førundersøkelsen”) og én fire år etter virksomhetsåret (”etterundersøkelsen”).
Det er definert et sett med effektindikatorer som disse kundeeffektundersøkelsene bygger på.
I tillegg gjennomføres andre evalueringer av tjenester, programmer eller satsinger hvert år.
Resultatene fra disse ”rapporteres” gjennom fremleggelsen av evalueringsrapportene
og oppsummeres i halvårs-/årsrapportene.
Innovasjon Norges årsrapportering for 2010 består av følgende rapporter:
Hovedrapport 2010: Delmålsrapportering og ressursinnsats på budsjettpostene, etc.
Detaljrapporter 2010: Detaljert beskrivelse av Innovasjon Norges prioriterte satsinger,
programmer og andre tjenester/ordninger
Våre kontorer 2010: Beskrivelse av Innovasjon Norges distriktskontorer og utekontorer
Årsrapport 2010 for samarbeidsprogram med Romania og Bulgaria (delvis unntatt
offentlighet)
Årsrapport 2010 for investeringsfondene for Russland- og Øst-Europa (unntatt
offentlighet)
Årsrapport 2010 for Såkorn-fondene (unntatt offentlighet)
Årsberetning 2010 og årsregnskap for 2010 med noter
Spørsmål i forbindelse med denne årsrapporten kan rettes til avdeling for strategi og
innovasjonspolitikk, Innovasjon Norge.
Oslo, 27. april 2011
Innovasjon Norge

Gunn Ovesen
Adm. direktør
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Dette er Innovasjon Norge
Formålsparagrafen oppsummerer Stortingets
oppdrag til Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge (IN) skal fremme
bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling i hele
landet, og utløse ulike distrikters og
regioners næringsmessige muligheter
gjennom å bidra til innovasjon,
internasjonalisering og profilering.
Dette hovedmålet danner rammen for all
virksomhet som IN utøver.
Innovasjon Norge har fire selvstendige delmål:
Økt innovasjon
Økt internasjonalisering
Styrke profilering av norsk næringsliv
Næringsutvikling basert på regionale
forutsetninger
Vår visjon er:
”Vi gir lokale ideer globale
muligheter”
"Gi lokale ideer globale muligheter" er et
uttrykk for vår fremste ambisjon. Vi skal
realisere vår formålsparagraf og visjon
gjennom den unike organiseringen vi har,
med kontorer i alle fylker og i de viktigste
markedene for norsk næringsliv i dag og i
morgen. Med kunnskap og erfaring om
entreprenørskap, forretningsutvikling og
omdømmebygging skal vi hjelpe våre
kunder med å utvikle sine ideer og
realisere sitt potensial både i Norge og
internasjonalt.
I vår strategi har vi uttrykt vår målsetting slik:
Vi utløser bærekraftige innovasjoner
som gir økt konkurransekraft og
attraktive arbeidsplasser i hele
landet.
”Vi utløser bærekraftige innovasjoner”
betyr at vi skal arbeide langsiktig og sørge
for at behovene til kommende
generasjoner ivaretas. Prosjektene skal ha
langsiktig økonomisk bæreevne, og
bedriftene skal vise samfunnsansvar og ta
hensyn til miljøet på en måte som viser
vei for andre.
Strategien definerer tre arbeidsområder:
Entreprenørskap
Vi skal sikre nye, spennende bedrifters
overlevelsesevne slik at de kan utfordre
det etablerte næringslivet og legge
grunnlaget for framtidens næringsliv.

Vekst i bedrifter
Vi skal bidra til at flere bedrifter vokser og
bygger internasjonal konkurransekraft.
Innovasjonsmiljøer
Vi skal bidra til at flere bedrifter får
muligheter til å innovere i samspill med
andre aktører for økt konkurransekraft og
verdiskaping. Vi skal bygge videre på og
utvikle nye regionale konkurransefortrinn.
Internasjonalisering skal være integrert i alt vi gjør.
Vi har i 2010 valgt å prioritere ni sektorer
Energi- og miljø
Helse
IKT
Kultur- og opplevelsesnæringene
Landbruk
Marin
Maritim
Olje- og gass
Reiseliv
Resultatene fra 2010 av arbeidet innenfor
disse satsingene fremkommer i
Detaljrapporter 2010.
Vi har definert tre verdier som en del av
grunnlaget for vår virksomhet
Koblende
Ansvarlig
Nytenkende
Med utgangspunkt i disse verdiene og vår
rolle som pådriver for innovasjon i
næringslivet, er det utviklet en
serviceerklæring, som danner grunnlaget
for målinger av kundetilfredsheten.
Våre aktiviteter er i all hovedsak konsentrert om de
fem tjenestetypene
Finansieringstjenester
Kompetansetjenester
Rådgivningstjenester
Nettverkstjenester
Profileringstjenester
Vi er representert i alle fylker og alle
verdensdeler
Vi har 15 distriktskontorer, samt
lokalkontorer og har tilstedeværelse i
mer enn 30 land.
I de land hvor Innovasjon Norge ikke har
egne kontorer er vi representert gjennom
Norges utenrikstjeneste.

6

Innovasjon Norge - 2010
Mindre penger - fortsatt stor aktivitet

5,3 mrd.
i finansieringstilsagn

9 000
kundeprosjekter

2 av 3 kr
til innovasjon

Mer enn
finansiering

88 %
addisjonalitet

14 938

• Finansieringstilsagn redusert fra 8,9 mrd. kr. i 2009 til 5,3 mrd.
kr. i 2010 (ekskl. rentestøtte)
• Lån og garantier på 3 mrd. kr., og tilskudd på 2,3 mrd. kr.

• Antall kundeprosjekter ble redusert fra 10 000 i 2009 til 9 000 i
2010, fordelt på ca.
• 6000 finansieringssaker
• 2000 SkatteFunn-saker
• 1000 rådgivingsprosjekter

• 2 av 3 kroner går til innovasjonsprosjekter
• 56 % av innovasjonsprosjektene er på internasjonalt/nasjonalt
nivå

•
•
•
•

Kompetansetjenester
Rådgivningstjenester
Nettverkstjenester
Profileringstjenester

• Andel prosjekter med middels/høy utløsende effekt
(addisjonalitet)
• 82 % (serviceundersøkelse 2010-årgang)
• 88 % (førundersøkelse 2009-årgang)
• 86 % (etterundersøkelse 2006-årgang)

• Antall presseoppslag har økt fra 8746 i 2008 til 14938 i 2010

presseoppslag

Positiv
evaluering av
IN

• IN bidrar med stor sannsynlighet til økt verdiskaping i Norge
• IN formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig
solid måte
• IN bør videreutvikles som en kunnskapsorganisasjon og
premissgiver for norsk næringspolitikk
• INs målstruktur må forbedres

…. MER OM DETTE OG ANDRE INNOVASJON
NORGE-AKTIVITETER VIDERE I RAPPORTEN
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1. Innledning
Til hovedrapport og detaljrapporter er det benyttet flere interne og eksterne kilder. Nedenfor
omtales noen av de viktigste, og hvor materialet i hovedsak er omtalt i rapporteringen.
Kilde

Beskrivelse

Serviceundersøkelser

Serviceundersøkelser (SU) måler bl.a. kundenes subjektive
opplevelse av kvalitet, service og forventet effekt (som også
senere måles gjennom KEU). Ut fra serviceerklæringen gir SU
mulighet bl.a. til å ”teste” kundenes syn på om vi har et tilbud som
møter deres behov og deres opplevelse av kontakten med
Innovasjon Norge. Serviceundersøkelsene er unntatt offentlighet.

Kundeeffektunder
søkelser:
før- og etterundersøkelser

Effektene av Innovasjon Norges virksomhet analyseres i første
rekke gjennom de årlige kundeeffektundersøkelser som Innovasjon
Norge gjennomfører i samarbeid med departementene for hvert
virksomhetsår. Det gjennomføres to undersøkelser,
én året etter at kunden fikk et tilsagn/en tjeneste
(førundersøkelse) og én fire år etter (etterundersøkelse).

Omtale i
årsrapporteringen
Hovedrapport, kap. 3
delmålsrapportering

Hovedrapport, kap. 3
delmålsrapportering
og kap. 4
ressursinnsats på
budsjettpostene

Førundersøkelsen omfatter kundebedriftenes forventinger
til prosjektene.
Etterundersøkelsen viser hvordan de samme bedriftene
vurderer resultatene 4 år etter tilsagnsåret.
I den grad man sammenligner forventninger og resultater innen
samme årgang, så kan det være ulikheter i målingene i de to
undersøkelsene. Det kan være endringer i målingene mellom
årgangene, og det kan også være ulikheter i hvordan “vet-ikke”kategoriene er presentert i undersøkelsene. Det er derfor viktig å
se på trendene i tallene som er vist, heller enn å se på tallene som
absolutte verdier.
Evalueringer av
enkelttjenester
og programmer

Følgende evalueringer er utført i 2010 av enkelttjenester og
programmer:

Evaluering av
Innovasjon Norge
2004 – 2009)

Econ Pöyry utførte på oppdrag fra NHD en evaluering av
Innovasjon Norge for perioden 2004 – 2008. Evalueringen
m/vedlegg kan lastes ned fra følgende lenke:
http://www.econ.no/modules/module_123/proxy.asp?C=9&I=389
4&D=2

Hovedrapport, kap. 3
delmålsrapportering

Diverse statistikk

Diverse statistikk fra SSB etc.

Hovedrapport, kap. 3
delmålsrapportering,
samt detaljrapporter

Innovasjon
Norges interne
systemer

Bygdebasert reiseliv
FRAM Kultur
Designprogrammet
Regional omstilling (ledet av Distriktssenteret)
Treårs-evaluering av de tre NCE-ene som startet i 2007
Svensk-norsk industrisamarbeid

Saksbehandlings-system for finansieringssaker
CRM systemer
Økonomi- og reskontrosystemer

Hovedrapport, kap. 3
delmålsrapportering
og detaljrapporter

Hovedrapport og
detaljrapport, alle
kapitler.
Årsberetning
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2. Noen viktige hendelser og aktiviteter 2010
Nytt eierskap fra 1.1.2010
Fram til årsskiftet 2010 var staten v/Nærings- og handelsdepartementet (NHD) eier av Innovasjon
Norge. Fra 1. januar 2010 er alle fylkeskommunene kommet inn som medeiere i Innovasjon Norge
ved siden av NHD, med en samlet fylkeskommunal eierandel på 49 %.
Endringen på eiersiden i Innovasjon Norge er nærmere omtalt i kapittel 6. Nytt Eierskap Og
Samarbeid Med Andre Aktører.
Evalueringen av Innovasjon Norge
NHD utlyste våren 2009 en anbudskonkurranse om å evaluere Innovasjon Norge. Oppdraget ble
gitt til et samarbeidende evalueringsteam bestående av Econ Pöyry, Agenda og Damvad, med Econ
Pöyry som prosjektleder og kontraktspartner.
Evalueringen, som ble lagt fram sommeren 2010, viser at Innovasjon Norge i all hovedsak har
oppfylt formålet sitt på en god måte og er organisert på en hensiktsmessig måte. Evalueringen
viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge. Innovasjon
Norge formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig solid måte.
Evalueringen beskriver også forbedringspunkter. Innovasjon Norge har i for liten grad utviklet seg
som en kunnskapsorganisasjon og premissgiver for utvikling av den norske næringspolitikken.
Dette er en oppgave Innovasjon Norge vil ta på alvor framover.
Evaluator peker på at det er behov for å tydeliggjøre sammenhengen mellom Innovasjon Norges
mål og virkemidler. I evalueringen påpekes behovet for ny målstruktur og at styringen i større grad
bør baseres på rammestyring. Innovasjon Norge vil gjerne bidra i et arbeid som skal gi en ny
målstruktur, og ønsker å prioritere dette i 2011.
Nedbemanning som følge av statsbudsjettet for 2011
I statsbudsjettet for 2011 ble det fastsatt budsjettkutt på Innovasjon Norges budsjettposter som
medfører at Innovasjon Norge må foreta en kraftig reduksjon i egne driftskostnader, med
konsekvens at bemanningen i Innovasjon Norge fra 2011 kuttes med nær 100 årsverk.
Nedbemanningen blir vesentlig mer omfattende enn den oppbygging av organisasjonen som
skjedde i forbindelse med uroen i finansmarkedene 2008/2009.
Finansieringsvirksomheten er redusert fra 2009, men er litt større enn 2008.
Finansieringsvirksomheten i 2009 var uvanlig stor, som følge av det ekstra oppdraget Innovasjon
Norge fikk i forbindelse med finanskrisen. Det er derfor naturlig at finansieringsvirksomheten ble
vesentlig redusert fra 2009 til 2010.
Finansieringstilsagn 2010
Antall tilsagn – finansieringssaker
Bevilget til norsk næringsliv i mrd. kroner

Inkl. lånebeløp for
rentestøtte

Ekskl. lånebeløp for
rentestøtte 1

2009

2010

2009

2010

7600

6876

6965

6204

9,8

6,3

8,9

5,3

-

Herav lån og garantier i mrd. kroner

6,9

4,0

6,0

3,0

-

Herav tilskudd i mrd. kroner

2,9

2,3

2,9

2,3

Vi har et oppdrag på finansieringssiden som kan sies å ha en tredelt innretning:
1. Å medvirke til finansiering av innovative, gjerne internasjonalt rettede, prosjekter med
vekstpotensial.
De finansielle tjenester som særlig er rettet mot å ivareta denne delen av oppdraget er
Tilskuddsmidlene (herunder miljø-, etablerer- og OFU/IFU-tilskudd) og
innovasjonslånene fra NHD (741 mill. kroner i 2010)

1 Lånebeløp er grunnlag for beregnet rentestøtte, som er ett av Innovasjon Norges virkemidler innen landbruk.
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Deler av tilskuddsmidlene og risikolånene fra KRD/fylkeskommunene (1 207 mill.
kroner i 2010)
Tilskuddsmidlene fra FKD (66 mill. kroner i 2010)
For disse tjenestene var 84 % av tilsagnene kategorisert som innovasjonsrettet i 2010 mot
87 % i 2009. 80 % av de innovasjonsrettede prosjektene hadde innovasjonshøyde på
nasjonalt og internasjonalt nivå mot 76 % i 2009 2.
Andelen av disse prosjektene som ble kategorisert som internasjonalt rettede var 62 %.
2. Å medvirke til utvikling over hele landet basert på regionale forutsetninger, og med
særskilte muligheter for å bidra i distriktene.
De finansielle tjenester som særlig er rettet mot å ivareta denne delen av oppdraget er
Lavrisikolånene (NHD, 2 062 mill. kroner i 2010)
Tilskuddsmidlene og risikolånene fra KRD/fylkeskommunene (1 207 mill. kroner i
2010)
Nær 2/3-deler av de landsdekkende lavrisikolånene, og det meste av midlene fra
KRD/fylkeskommunene, gikk til prosjekter i de mest perifere områdene (område III og IV).
3. Et særskilt landbruksoppdrag (bl.a. med midler fra jordbruksforhandlingene) og dels et
særskilt oppdrag med finansiering av fiskeflåten med lavrisikolån.
De finansielle tjenestene som særlig er rettet mot å ivareta denne delen av oppdraget er
Tilskuddsmidlene fra LMD (638 mill. kroner i 2010)
Lavrisikolånene (NHD, 2 062 mill. kroner i 2010)
Rentestøtteordningen (LMD, lånebeløp for rentestøtte 1 028 mill. kroner i 2010)
Disse finansielle tjenestene er i mindre grad enn øvrige finansielle tjenester i Innovasjon
Norge innrettet mot å bidra til innovasjon. For tilskuddsmidlene fra LMD er 38 % av
tilsagnene ikke innovasjonsprosjekter. Det samme gjelder for 41 % av
rentestøtteordningen til landbruket. Innovasjonshøyden er ofte lav for
innovasjonsprosjekter som mottar disse midlene, hovedsakelig “innovasjon på
bedriftsnivå”. For lavrisikolån er 49 % av tilsagnene ikke innovasjonsprosjekter.
Ny miljøteknologiordning
Innovasjon Norge fikk over NHDs budsjett i 2010 en ny støtteordning til miljøteknologiprosjekter.
Ordningen var i 2010 to-delt:
• Miljøteknologiordningen for pilot- og demonstrasjonsanlegg
• Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor fornybar energi
Innenfor den samlede bevilgningen på 140 mill. kroner i 2010 var det satt av 100 mill. kroner til
pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon og bruk av 2. generasjons biodrivstoff. Bevilgningen
ble disponert i sin helhet. Det ble gitt tilsagn til 16 prosjekter. Ordningen er nærmere omtalt i
Detaljrapporter 2010.
Målgruppen for ordningen er bedrifter i hele landet uansett størrelse som skal i gang med pilot- og
demonstrasjonsprosjekter.
Særskilte midler til maritim sektor
Innovasjon Norge fikk i forbindelse med tiltakspakken 2010 for verftsnæringen og
utstyrsleverandørene økt utlånsramme på 150 mill. kroner for landsdekkende innovasjonslån, 20
mill. kroner i økt ramme for forsknings- og utviklingsprosjekter (OFU/IFU), 10 mill. kroner til
miljøprosjekter og utvikling av nærskipskipsfartsflåten og 8 mill. kroner til
kompetanseutviklingsprosjekter i maritim sektor. 98 % av den økte rammen ble benyttet.
Utviklingen for næringen har etter hvert vist seg å bli langt mer positiv enn forventet.
2 Innovasjonsprosjektene blir gruppert i 4 kategorier: 1) Innovasjon på bedriftsnivå, 2) Innovasjon På regionalt
nivå, 3) Innovasjon på nasjonalt nivå og 4) Innovasjon på internasjonalt nivå
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Profilering og omdømmearbeid
Profilering av reiselivet
Antall kommersielle gjestedøgn var i 2010 i underkant av 28,55 millioner. Det er en økning på to
prosent sammenlignet med 2009. Antallet norske gjestedøgn økte med én prosent, og
representerte en markedsandel på 72 prosent av alle kommersielle gjestedøgn det året. Den
norske andelen var 73 prosent i 2009 og 71 prosent i 2008. Økningen fra utlandet på fem prosent
må ses i lys av nedgangen fra utlandet på åtte prosent i 2009. Norske gjestedøgn var i 2009 på det
samme nivået som året før. Om aktiviteten innenfor reiselivet nevnes ellers:
Visitnorway gir norgesfeber: Visitnorway gir 86 prosent av de besøkende til nettsidene lyst
til å reise til Norge. Dette viser en ny undersøkelse gjort på alle de 14 utgavene av
visitnorway.com i sommer.
Visitnorway lanserte i 2010 en gratis applikasjon ”Visitnorway.no – i nærheten”, for Iphone
og Android. Visitnorway – i nærheten, er et gratis program for mobiltelefoner som dekker
en samlet norsk reiselivsnæring, og viser tusenvis av overnattingstilbud, spisesteder,
aktiviteter og attraksjoner fra hele Norge.
Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av å vite hvilke tiltak som gir størst positiv
effekt på utviklingen av Norges internasjonale turistmarkedsandel og
lønnsomhetsutviklingen i reiselivsnæringen. Hittil har ikke rapporteringssystemet vært
egnet til å gi svar på spørsmålet om hvilke tiltak som gir best effekt, dels fordi målene for
Innovasjon Norges virksomhet også påvirkes av andre faktorer enn selskapets aktivitet.
Departementet har i samarbeid med Innovasjon Norge utviklet et nytt rapporteringssystem
basert på relevante indikatorer.
Norge ble i august utnevnt til årets beste økologiske destinasjon av det anerkjente
kinesiske reiselivsbladet TravelWeekly China. Norge vant med dette over Sveits og New
Zealand som var nominert i samme kategori.
Omdømmearbeidet
Innovasjon Norge skal gjøre Norge og norsk næringsliv kjent i utlandet. Vi har – i tillegg til arbeidet
med enkeltbedrifter - definert to målgrupper for vårt arbeid med å nå dette målet:
På nasjonalt nivå
Vi har gjennomført det andre året (av tre) i samordningspiloten med UD. Målet er å høste
erfaringer på hvordan vi kan effektivisere vårt samarbeid i prioriterte markeder (19 land),
og hvordan vi langsiktig kan posisjonere Norge som ”- en ressurssterk og engasjert
partner”.
Polen og UK er definert som pilotmarkeder som får tilført ekstra ressurser.
I begge disse landene utarbeides det overordnede planer for omdømmeaktiviteter, og PRvirksomheten koordineres gjennom et felles PR-byrå.
Klynge/sektor
Ved siden av Reiseliv har Maritim sektor vært gjenstand for ekstra oppmerksomhet i 2010.
Analyser i denne sektoren har påpekt behovet for økt synlighet og tydelig profil på bransje
nivå, og mer markedsorientering og tydeligere posisjonering på bedriftsnivå.
EXPO
Innovasjon Norge var ansvarlig for den norske deltakelsen i Expo 2010, som ble arrangert i
Shanghai i tiden 1. mai til 31. oktober 2010. Det ble det største EXPO-arrangement i moderne tid.
Temaet for Expo 2010 var ”Better City, Better Life” med vektlegging av bærekraft og urbanisme.
EXPO 2010 stengte portene 31. oktober. Da hadde 73 millioner mennesker besøkt den første
verdensutstillingen i Kina. Norge hadde som mål å få tre millioner besøkende og nådde dette målet
13. oktober. Totalt registrerte Norge 3,4 millioner besøkende.
Samfunnsansvar - CSR
Vi utviklet i 2010 en ny strategisk innretning for vårt arbeid med samfunnsansvar. Det innebar en
dreining fra mobiliseringsaktiviteter og intern kompetansebygging til fokus på å løfte norsk
næringsliv til aktivt nivå i sitt arbeid med samfunnsansvar.
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Kap. 2 Noen viktige hendelser og aktiviteter 2010
_______________________________________________________________________________
Vi har valgt å styre vårt arbeid mot tre prioriterte innsatsområder; miljø, import fra lavkostland og
etiske retningslinjer
Presse
De første årene etter opprettelsen av Innovasjon Norge var vi opptatt av å synliggjøre Innovasjon
Norge, altså øke kjennskapet til oss. De siste årene har vi arbeidet aktivt for å øke kunnskapen om
Innovasjon Norge, og har satset aktivt på å få gode saker i media. Vi jobber systematisk for å få
fram de gode eksemplene på hvordan Innovasjon Norge bidrar til næringsutvikling landet rundt, og
i internasjonale markeder.
Presseoppslag:
2008: 8 746
2009: 11 784
2010: 14 938
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Kap.3. Rapportering på delmålene i MRS

__________________________________________________________________________

3. Rapportering på delmålene i MRS (mål- og
resultatstyring)
Årsrapporten for 2010 bygger på Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem (MRS-system)
som ble tatt i bruk f.o.m. 1.1.2005. MRS-systemet er utformet med ett hovedmål og 4 delmål, som
vist under. I tillegg er det definert tre generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til
hovedmålet (delmål 5).

”Innovasjon Norge skal vel kun jobbe med innovasjon”
Utsagn fra debatten

I debatten om Innovasjon Norge ser vi at det tidvis er en underliggende oppfatning om
at Innovasjon Norges eneste mål er å bidra til innovasjon. Slik er det altså ikke. Innovasjon Norge
har fire selvstendige delmål: Innovasjon Norge er og skal være en pådriver for innovasjon, en
pådriver for internasjonalisering, skal bidra til profilering og omdømmebygging av Norge og
næringslivet i Norge, samt bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger.
MRS er også bygd opp med arbeidsmål og arbeidsområder, under disse delmålene. I dette kapitlet
av årsrapporten vil kun delmål bli beskrevet, mens aktivitets- og effektindikatorer i MRS beskrives
på delmål-, aktivitetsmål-, og arbeidsområdenivå i Vedlegg til årsrapport 2010.
Delmål 5, Generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til hovedmålet, vil bli beskrevet
med underliggende arbeidsmål og –områder ihht. MRS-strukturen. Disse arbeidsområdene er
kundetilfredshet, korrigering for markeds- og systemsvikt og kunnskapsbygging og premissgiving.
I evalueringen av Innovasjon Norge fra 2010, påpekes det at det er behov for klarere målstruktur
og kobling mellom mål og virkemidler. Dette gjenspeiles i beskrivelsen nedenfor, hvor det ikke er
klare skiller mellom delmålene. Delmålene er ikke gjensidig utelukkende, og drøfting av mål,
virkemidler og effekter vil delvis gå på tvers av delmålene.
Delmålene 1 – 4 diskuteres ut fra følgende struktur:
Innledning
Viktigste aktiviteter og resultater i 2010, fordelt på tjenestetyper
Effekter, læring og tiltak (kundeeffektundersøkelsen 2006-årgang og førundersøkelsen
2009-årgang)
Utfordringer og risiko
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DELMÅL 1: IN SKAL
BIDRA TIL ØKT
INNOVASJON I
NÆRINGSLIVET I
HELE LANDET

3.1 Delmål 1: IN skal bidra til økt innovasjon i
næringslivet i hele landet
Innledning
Innovasjon Norge legger til grunn en bred definisjon av innovasjon:

«En ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i
markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»
Definisjonen samsvarer med den definisjon som ligger til grunn for regjeringens
innovasjonsmelding. Innovasjon Norge operasjonaliserer denne definisjonen gjennom å
differensiere mellom ulike typer innovasjon og ulike innovasjonsnivåer. Dette gir oss en mulighet til
å beskrive våre kunders innovasjonsaktivitet i samsvar med internasjonale og nasjonale
statistikkstandarder og gjennom et felles begrepsapparat.
Det skilles mellom følgende innovasjonstyper og –nivåer
Produkt-/tjenesteinnovasjon
Prosessinnovasjon
Organisatorisk innovasjon
Markedsmessig innovasjon

Innovasjon
Innovasjon
Innovasjon
Innovasjon

på
på
på
på

bedriftsnivå
regionalt nivå
nasjonalt nivå
internasjonalt nivå

Innovasjon, eller lønnsom nyskaping, skjer med ulik nyhetsgrad (innovasjonsnivå). All
lønnsom nyskaping, dvs. innovasjon på alle nivåer, bidrar til å realisere målet om økt verdiskaping
og lønnsom næringsutvikling i hele landet.
Utgangspunktet for tilbudene Innovasjon Norge gir til næringslivet kan deles i to:
Realisere innovative prosjekter som kan bidra til økt verdiskaping.
Mobilisere til innovasjon i bransjer med et lavt innovasjonsnivå for å utløse et
verdiskapingspotensial.
Vi bidrar med alle våre tjenestetyper; finansiering, rådgivning og kompetanse, nettverksbygging og
profilering. De største bidragene i forhold til innovasjonsmålet ligger innenfor finansiering,
rådgivning og nettverk. Deler av denne aktiviteten er kort omtalt nedenfor.

Viktigste aktiviteter og resultater i 2010
Finansiering
Tilskudd til offentlige- og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU), miljøtilskudd,
etablererstipend (fra 2011: etablerertilskudd), landsdekkende innovasjonslån og distriktsrettede
risikolån og tilskudd er viktige tjenester innrettet mot å oppnå innovasjonsmålet. 80 % av de
innovasjonsrettede prosjektene som ble finansiert med disse tjenestene i 2010, hadde
innovasjonshøyde på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Innovasjon Norge kritiseres av enkelte for at innovasjonshøyden i de prosjektene vi engasjerer oss
i er for lavt. Noen stiller også spørsmålet ved hvorfor ikke alle prosjektene vi engasjerer oss i er
innovasjonsprosjekter, og hvorfor ikke alle prosjektene er innovasjon på et internasjonalt nivå.
Hovedmålet for Innovasjon Norge er økt verdiskaping og lønnsom næringsutvikling i hele landet og
ikke bare økt innovasjon (jf. de fire delmålene). Innovasjon Norges virksomhet skal med andre ord
ikke bare bidra til innovasjonsmålet.
Når målet er verdiskaping, er innovasjon et middel. For verdiskaping er spredning av innovasjoner
like viktig. Kompetanseutvikling, markedsorientering og investeringer for økt kapasitet eller bedre
effektivitet bidrar også til økt verdiskaping.
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Våre oppdragsgiveres vektlegging av innovasjonsmålet er ulik. Dette
reflekteres blant annet i fordelingen av våre innovasjonsrettede tilsagn
som har innovasjonshøyde på nasjonalt/internasjonalt nivå, både
mellom bevilgende departementer og mellom de ulike
tjenester/programmer. Dette er vist nedenfor.
Fordeling mellom bevilgende departementer:
Midler
Midler
Midler
Midler

fra
fra
fra
fra

NHD: 95 % (ekskl. lavrisikolån)
KRD/fylkeskommunene: 63 %
FKD: 82 %
LMD: 21 % (ekskl. rentestøtte)

Fordeling mellom ulike tjenester/programmer:
Andel innovasjon på
nasjonalt/internasjonalt nivå
Innovasjonslån

2009
(%)
78

2010
(%)
93

Landsdekkende tilskudd

58

96

Landsdekkende estip.

97

100

OFU/IFU
Maritim utvikling

99
91

99
89

VSP-mat

53

54

Trebasert innovasjonsprogram

62

80

Marint verdiskapingsprogram

80

83

Programmene totalt (post71)

88

86

Distriktsrettede risikolån
Distriktsrettede tilskudd

53
52

60
61

OFU/IFU (Forsknings- og utviklingskontrakter)
I 2010 bevilget vi 319 mill. kroner til OFU/IFU-kontrakter. Dette var en nedgang fra 398 mill.
kroner i 2009. Budsjettrammene fra NHD for 2010 var 285 mill. kroner og i 2009 på 330 mill.
kroner. Når tilsagnsomfanget begge år var større enn budsjettrammene fra NHD, skyldes det at
annullerte tilsagn fra tidligere år er gjenbrukt, og utnyttelse av tilleggsrammen på 100 mill. kroner.
Gjennom OFU/IFU-programmet stimulerer vi til å realisere produkt- og tjenesteinnovasjon fra
forsknings- og utviklingsprosjekter. Gjennom forpliktende samarbeid mellom prosjekteier,
krevende kunde og leverandør blir produkter og tjenester utviklet og kommersialisert .
I 2010 var 96 % av prosjektene produkt- og tjenesteinnovasjoner, og 100 % var innovasjoner på
nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det er primært SMB med internasjonalt potensial som mottar
OFU/IFU-tilskudd.
75 % av rammene ble disponert 1. halvår. Det ble på slutten av 1. halvår innført beslutningsstopp,
for å sikre at vi også 2. halvår kunne finansiere noen prosjekter.
Kundeeffektundersøkelsen (etterundersøkelser) av 2006-årgangen viser at OFU/IFU-programmet
skiller seg betydelig ut når det gjelder bidrag til å realisere innovative prosjekter (89 % av
prosjektene) og til å styrke kompetansen i bedriftene (86 % av prosjektene). Addisjonaliteten var
også meget høy (86 % middels/høy addisjonalitet).
Miljøteknologiordningen
I 2010 fikk Innovasjon Norge en bevilgning til å realisere miljøteknologiprosjekter i hele landet.
140 mill. kroner ble bevilget til 16 prosjekter, alle med innovasjonshøyde på
nasjonalt/internasjonalt nivå. Ordningen er nærmere omtalt bl.a. i Detaljrapporter 2010 og i kap.
4. Ressursinnsats På Budsjettpostene.
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Etablererstipend (fra 2011 Etablerertilskudd) – landsdekkende og
regionale
I 2010 ble det bevilget 172 mill. kroner samlet sett til etablererstipend
fra KRD/fylkeskommunene og NHD 3. Dette var en nedgang fra 264 mill.
kroner i 2009. Nedgangen skyldes reduserte landsdekkende rammer.
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Innovasjonsnivået er høyest innenfor de landsdekkende rammene fra
NHD, hvor alle tilsagnene gikk til prosjekter med innovasjon på
internasjonalt nivå. Disse midlene er primært brukt i de største byene,
og her har vi også den største etterspørselen i forhold til tilgjengelige rammer. I distriktene har vi
også et forholdsvis høyt innovasjonsnivå i prosjektene, men variasjonsbredden er noe større. Av
KRD-midlene har 73 % av innovasjonsprosjektene et innovasjonsnivå på nasjonalt/internasjonalt
nivå.
Kundeeffektundersøkelsen (KEU) for tilskudd fra 2006 viser at addisjonaliteten er høy eller middels
for 90 % av sakene.
Risikolån/Innovasjonslån
I 2010 bevilget vi totalt 860 mill. kroner til risikolån/innovasjonslån. Tilsagnsvolumet gikk ned fra
2 091 mill. kroner i 2009. Dette skyldes både reduserte bevilgningsrammer og redusert
etterspørsel etter finanskrisen i 2008/2009.
I all hovedsak er mottakere av risikolån/innovasjonslån bedrifter med innovasjonsprosjekter på
høyt innovasjonsnivå. Ca. 60 % av disse gjaldt i 2010 utvikling av nye produkter og tjenester.
Kundeeffektundersøkelsen av 2006-årgangen viser at 70 % av prosjektene bidrar til å øke
innovasjonsevnen i mottakerbedriftene, og over 80 % bidrar til økt eksport. I tillegg viser
undersøkelsen at denne typen lån har meget høy addisjonalitet.
Innovasjon i næringer med lavt innovasjonsnivå - Trebasert innovasjonsprogram.
I 2010 bevilget vi vel 30 mill. kroner til innovasjon i trebearbeidende næring. Trebasert
innovasjonsprogram skal bidra til økt bruk av tre som byggemateriale.
Trebearbeidende industri er kjennetegnet med mange små aktører kombinert med lav
innovasjonsgrad. 80 % av innovasjonsprosjektene i Trebasert innovasjonsprogram har innovasjon
på nasjonalt/internasjonalt nivå.
Kundeeffektundersøkelsen viser at programmet særlig bidrar til økt kompetanse og
innovasjonsnivå i bedriftene, men har mindre betydning for deres overlevelse og
lønnsomhetsutvikling.

Rådgivning og kompetanse
En vesentlig del av vår innovasjonsorienterte rådgivningsaktivitet skjer fra våre kontorer
utenlands. Dette er nærmere omtalt under delmål 2, internasjonalisering.
Immaterielle rettigheter (IPR)
Innovasjon Norge tilbyr norske bedrifter rådgiving i utvikling, forvaltning og sikring av immaterielle
rettigheter knyttet til innovasjonsprosjekter. IPR er viktig i forbindelse med kommersiell
beskyttelse og utnyttelse av immaterielle verdier. Norge skårer lavt på internasjonale rangeringer
på immaterielle verdier. I Innovation Union Scoreboard 2010 er Norge godt under gjennomsnittet
for EU (mht. patenter mv.). Undersøkelser viser at behovet for IPR-tjenester er stort, særlig blant
bedrifter med færre enn 20 ansatte.
Gjennom arbeidet med immaterielle rettigheter arbeider vi primært med produktinnovasjoner, og
med å styrke bedriftenes muligheter til å utnytte det kommersielle potensialet i slike.
Over 1200 bedrifter som søkte om finansieringstjenester i 2010 har prosjekter hvor immaterielle
rettigheter var sentralt for prosjektet. Rådgivningstilbudet på immaterielle rettigheter fra
Innovasjon Norge ble levert til bedrifter i alle prioriterte sektorer i Innovasjon Norge, med en
moderat overvekt av energi og miljø, helse, IKT og olje og gass. Vi gjennomførte i 2010 ca. 350
rådgivningsoppdrag på IPR i alle deler av landet.
3 Ekskl. nettverkskreditt og etablererstipend Svalbard.
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Design
Innovasjon Norge tilbyr norske bedrifter rådgiving om hva design kan
bety for enkeltbedrifter, og bistår i formidling av egnet
designkompetanse til aktuelle prosjekter. I 2010 brukte vi i
størrelsesorden 8 mill. kroner på rene designoppdrag i Innovasjon
Norge. Vi gjennomførte 150 rådgivningsoppdrag, 60 forprosjekter og
igangsatte 44 designprosjekter.

Designprogrammet ble evaluert av Rambøll Management i 2010.
Evalueringen viser at bedriftene etter gjennomførte merkevare-/designprosjekter har oppnådd
forbedringer i både markedsmessige og økonomiske resultater. Rapporten konkluderer med at
strategisk bruk av design styrker bedriftenes innovasjonsevne, markedsposisjon, konkurransekraft
og lønnsomhet i et internasjonalt marked.
Marint verdiskapingsprogram (MVP)
Hovedformålet med programmet er å forbedre markedsorienteringen til små og mellomstore
marine bedrifter. Dagens marine næring er basert på råvarer og råvareproduksjon, og er utpreget
salgsorientert. Det betyr at bedriftene i stor grad konkurrerer på pris. Med dette mister de et stort
verdiskapingspotensial som ligger i å bygge sterke merkevarer basert på kvalitetsproduktene fra
norsk sjømat.
Gjennom Marint verdiskapingsprogram jobber vi med å bedre norske produsenters kontakt med
kundene, og dermed styrker vi deres forutsetninger for å identifisere behov og muligheter i
markedet. Vi har to hovedinnsatsområder i programmet:
Kompetanse og nettverk som skal styrke næringens lønnsomhetspotensial
Omstilling gjennom kommersiell utvikling av bedrifter. Videre stimulering til å utvikle
relasjoner med markedet for å skape lønnsomt grunnlag for nisjeprodukter.
For detaljer rundt aktiviteter i 2010 vises til Detaljrapporter 2010.

Nettverk
Våre nettverkstjenester er innrettet mot å utvikle samarbeidsrelasjoner som mobiliserer og
forsterker norske bedrifters innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette omfatter grupper av
bedrifter, kunnskapsmiljøer og/eller offentlige aktører som inngår et langsiktig og forpliktende
samarbeid, og kan skje innenfor regioner, markeder, næringsklynger, verdikjeder eller strategiske
allianser.
I EU og Norge er nettverk og klynger definert som strategiske initiativ for økt innovasjon og
verdiskaping i eksisterende næringsliv. I Norge finner vi sterke regionale klynger, som er
internasjonalt ledende innenfor sine sektorer. Gjennom stimuleringstiltak bidrar klyngene til økt
samarbeid mellom bedriftene, akademia og offentlig forvaltning, samtidig som bedriftenes
internasjonale posisjon styrkes.
Bedriftene i klyngen finner sammen i felles forsknings- og utviklingsprosjekter basert på den unike
kompetansen som hver enkelt virksomhet besitter. Ofte er dette nye prosjekter som ikke ville blitt
igangsatt av den enkelte bedrift. Resultatet er nye produkter, løsninger og systemer som ikke ville
blitt utviklet, uten at samarbeidsrelasjonene var sterke og en del av en klyngesatsing.
Eksempel, Norwegian Centres of Expertice
(NCE)
Dobbel prestasjon på halve tiden! Ved mer
intelligent og tilpasningsdyktig produksjon
av aluminiumsbildeler har
konkurranseevnen blant deltakerne i NCE
Raufoss økt betydelig.
(Nyhetsbrev fra NCE av 31.3.2011)
I Norge har vi flere sterke næringsmiljøer som består av næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige
institusjoner. NCE- programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke
samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med klare

17

ambisjoner og stort potensial for vekst. Ved utgangen av 2010 var det
12 NCE-prosjekter, definert som de mest vekstkraftige klyngene i Norge
med betydelige internasjonalt potensial.
Aktivitetstall for 2010:
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Det er 1 278 aktører som er aktive i NCE-prosjektene, hvorav
944 er bedrifter.
Det er iverksatt 187 innovasjonsprosjekter, hvorav 121 er i
samarbeid med FoU-miljøer og 54 er i samarbeid med internasjonale partnere.
Innovasjonsprosjektene har utløst 250 mill. kroner i FoU-/innovasjonsmidler fra
virkemiddelapparatet og 74 mill. kroner fra EU.
Det er iverksatt 91 prosjekter for internasjonal forretningsutvikling og 160 prosjekter for
utvikling av utdanning/kompetanseheving.
Rapporteringen fra prosjektene indikerer at NCE-prosjektene anses som relevante og at det gir
nytteverdier for bedriftene og andre aktører. NCE-prosjektene initierer et høyt antall
samarbeidsprosjekter som ikke ville blitt iverksatt uten at klyngen tilrettela for eller utfordret
bedriften.
Arena
Arena-programmet skal bidra til styrking av regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og
verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige.
Hovedprosjektene går normalt over 3 år, men kan forlenges med ytterligere 1 eller 2 år.
Arena-prosjektene Arena Bil, Trådløs framtid og MedITNor ble avsluttet i 2010. Fire nye prosjekter
ble startet opp: Arena USUS, Helse i Valdres, Arena Magica og Arena Frukt og Bær. Pr. 31.12.2010
var det til sammen 19 prosjekter i Arena-porteføljen.
Bedriftsnettverk
Strategisk samarbeid fører til at flere bedrifter kombinerer ressurser og kompetanse for å nå
forretningsmessige mål som de ikke kan nå hver for seg. Gjennom bedriftsnettverkstjenesten
støtter Innovasjon Norge strategiske og markedsorienterte samarbeidsprosjekter mellom SMB-er.
I 2010 bevilget vi 15 mill. kroner til bedriftsnettverk. Dette var en økning fra 12 mill. kroner i
2009. Pga. stor søknadstilgang omdisponerte vi noen landsdekkende midler til tjenesten.
I 2010 var de fleste bedriftsnettverk vi engasjerte oss i internasjonalt rettet. Siden oppstarten av
bedriftsnettverkstjenesten er det bevilget vel 31 mill. kroner (inkl. pilotene) til 88
bedriftsnettverksinitiativ over hele landet (41 i distriktene og 47 i sentrale områder). Mange
prosjekter er fortsatt i en tidlig fase. Ved utgangen av 2010 var 19 prosjektinitiativ drevet frem til
hovedprosjektfasen. 10 prosjekter er registret som prosjekt i sentrale områder og 9 prosjekter i
distriktsområder.
Prosjektene har bransjemessig tyngdepunkt innen reiseliv, olje og gass, energi og miljø og IKT. Det
er et relativt stort innslag av reiselivsprosjekter i distriktsområdene.

Effekter, læring og tiltak
Innovasjon og markedsorientering er prioriterte innsatsområder i Innovasjon Norge. Kundegruppen
unge små- og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner er i denne forbindelsen
særlig interessant. Dette er normalt bedrifter med innovasjonsprosjekter med stort potensial og
høy risiko. De opplever særlige utfordringer knyttet til kapital, kompetanse og nettverk. Innovasjon
Norge har trolig en avgjørende rolle i å avlaste risiko i disse bedriftene og utløse deres innovative
prosjekter gjennom våre finansieringstjenester, samt følge dem opp med kompetanse og
nettverkstiltak nasjonalt og internasjonalt.
Det er for tidlig å si noe om effekter av tilskudd og lån fra 2010, men forventningen er at
innovative prosjekter vi støtter nå på litt sikt vil gi økt verdiskaping.
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Evalueringen av
Innovasjon Norge viser at
bedrifter som er kunder i
Innovasjon Norge har en
høyere aktivitetsvekst
enn norsk næringsliv
generelt.
Noen erfaringer vi har fra
2010:
Vi har relativt høy søknadstilgang innenfor de tilbudene som bidrar mest til innovasjon
Innovasjonshøyden øker på mange tjenester, men økningene er marginale
Det er krevende å mobilisere til innovasjonsaktivitet i næringer med lav innovasjonshøyde,
men vi begynner å se resultater
Vi ser et generelt behov for en større fleksibilitet i bruken av midlene vi har til disposisjon
Vi har en krevende innovasjonsdebatt, fordi det ikke alltid oppfattes at Innovasjon Norge
har et bredere oppdrag enn å bidra til økt verdiskaping gjennom innovasjon
Evalueringen av Innovasjon Norge pekte på følgende;
“En større andel av Innovasjon Norges samlede virkemidler har hovedformål innovasjon i
2008, sammenlignet med 2004, men endringen er liten. Av saker som saksbehandlerne
har vurdert som innovasjonsprosjekter, er om lag 2/3 innovasjon på nasjonalt eller
internasjonalt nivå. Andelen har økt svakt i evalueringsperioden, primært som følge av økte
bevilgninger til OFU/IFU-ordningen. Andelen burde etter vår vurdering vært høyere for å
bidra til økt verdiskaping. Begrunnelsen for å støtte innovasjonsprosjekter er størst for
prosjekter som både har høy innovasjonsgrad og er forbundet med stor risiko. Andelen
slike prosjekter framstår som for lav i dag og bør økes.”
Som det fremgår i innledningen til dette kapitlet, gir registreringene for 2009 og 2010 indikasjon
på at innovasjonsgraden har økt og er relativt høy for de midlene som er innrettet mot å bidra til
økt verdiskaping gjennom innovasjon.
Innovasjon Norge er opptatt av at kvaliteten på våre vurderinger og registreringer av diverse
informasjon vedrørende det enkelte prosjekt og bedrift er best mulig. Ikke minst gjelder dette
innovasjonshøyde. Som et ledd i kvalitetssikringen av slik nøkkelinformasjon har eksterne
konsulenter i forbindelse med evalueringer/serviceundersøkelser gjort noen første, enkle koblinger
av Innovasjon Norges vurderinger opp mot kundenes. Foreløpige resultater viser at bedriftene
gjennomgående synes å har en noe mer positiv vurdering av prosjektenes nyhets- og
innovasjonsgrad enn saksbehandlerne i Innovasjon Norge.
Undersøkelser viser at det startes mange nye bedrifter i Norge (i 2010 ca. 50.000), men at vi i
svakere grad enn andre land lykkes med å skape vekst i disse bedriftene. Innovasjon Norge vil
derfor i større grad legge vekt på å øke støtte til unge bedrifter med vekstpotensial fremfor å bidra
til etablering av nye bedrifter. Kundegruppen ”unge bedrifter” (>3 år) vil derfor få særskilt
oppmerksomhet fremover.
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Utfordringer og risiko
Norsk økonomi kan fremvise en produktivitetsutvikling (landbasert) som
i internasjonal sammenheng er meget god. Norge skårer likevel under
ønsket nivå på internasjonale rangeringer av innovasjon. Til tross for de
mulige svakhetene ved slike målinger, er Innovasjon Norges oppfatning
at det er ønskelig med en mer aktiv politikk for innovasjon og nyskaping.
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Enhver økonomi trenger kontinuerlig fornyelse, uansett konjunkturer. Vi trenger nye ideer og
virksomheter som utfordrer det bestående og konkurrerer om ressursene og derigjennom sikrer
effektiv bruk av disse.
Det er en reell risiko for at dagens ”gode tider” for norsk økonomi og norsk næringsliv fører til at
det investeres for lite i innovasjon og nyskaping.
Innovasjon Norge bidrar til å utløse innovasjon og gjennomfører den til enhver tid valgte næringsog innovasjonspolitikk. Når det er sagt, må det understrekes at Innovasjon Norges ressurser er
relativt begrensede sett i forhold til totaløkonomien i Norge, og forventningene til hva Innovasjon
Norge kan gjøre må reflektere dette.
Utfordringen for innovative bedrifter er å introdusere kundebehovene så tidlig som mulig i
innovasjonsprosessen slik at utviklingen av ideen ”farges” av disse behovene. Dette vil i større
grad markedsorientere bedriften helt fra starten. Dernest er kommersialiseringsfasen opplevd
særlig krevende fram til en vellykket markedsintroduksjon. Satt på spissen er det ikke selve
bedriftsetableringen som er det mest krevende. Det virkelig avgjørende er å utvikle og deretter få
bedriftens varer og/eller tjenester ut i markedet. Dette tar tid, koster penger og er ikke minst
avhengig av nettverk og kompetanse. I 2011 har vi forsøkt å ta tak i dette ved å styrke den
innledende kundedialogen med kunden og gi veiledning i denne krevende fasen samt utvide
mulighetene til å gi etablererstipend i denne fasen. Rammene her er dog begrensede. I tillegg er
innovasjons-/risikolån et meget relevant virkemiddel og vi ser etter muligheter for å utvide
innretningen og bruken av dette virkemiddelet.
Vår erfaring, særlig ved distriktskontorene med store byer, er at vi i for liten grad kan bidra til å
realisere de mest innovative prosjektene i disse områdene. Erfaringen er at det blant de mest
innovative prosjektene, uavhengig av lokalisering, er behov for mer supplerende kapital til
privatkapitalmarkedet, gjerne i form av såkornkapital, landsdekkende etablerertilskudd og for de
litt mer modne også risikolån/innovasjonslån.
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Et forbedringspunkt som kom fram i evalueringen var behovet for at
Innovasjon Norge styrker rollen som strategisk rådgiver overfor eiere
og oppdragsgivere. Som regjeringens viktigste innovasjonspolitiske
rådgiver, skal Innovasjon Norge jobbe for å utvikle og gi innspill til en
norsk innovasjonspolitikk på topp internasjonalt nivå. Innovasjon
Norge har bred kontakt mot næringslivet. Vi vet hvilke utfordringer og
muligheter de står overfor. Det er denne kunnskapen vi ønsker å
bygge på i utviklingen av innspillerrollen i innovasjonspolitikken.

Å realisere innovative prosjekter tar tid og er kompetansekrevende. Kompetansen som trengs
forandres over tid, og vi ser at vi har utfordringer i å utvikle organisasjonens egen kompetanse.
Innovasjon Norges ansatte er den viktigste ressursen for at vi skal nå våre mål, ta tak i
utfordringene og redusere risiko. Pga. budsjettkuttet for 2011 ser vi at vi er presset på dette
området, og at vår kapasitet til å følge opp bedriftene vil bli redusert. Samtidig ser vi muligheter
for å effektivisere organisasjonen, og fortsatt i større grad legge til rette for å bruke kompetanse
på tvers i organisasjonen.
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3.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt
internasjonalisering i næringslivet i hele landet
Innledning

DELMÅL 2: IN SKAL
BIDRA TIL ØKT
INTERNASJONALISERING I
NÆRINGSLIVET I HELE
LANDET

I løpet av det siste tiåret har norsk næringsliv opplevd økende
internasjonal konkurranse. Noen av de viktigste driverne for økt
internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter er knyttet til politiske, teknologiske og
økonomiske endringer og muligheter som ligger i utviklingstrekk knyttet til miljø og demografi.
WTO har som formål å fremme økt internasjonal handel gjennom nedbygging av
handelshindringer. I Europa har vi sett en sterkere integrering og utvidelse av det europeiske
markedet sammen med generelle trender knyttet til markedsliberalisering og deregulering.
Tidligere handelsbarrierer har blitt, eller er forventet å bli, redusert og mer effektive markeder
utvikles.
Teknologi har dramatisk forbedret tilgangen på informasjon og vår mulighet til å kommunisere.
Dette har gjort det mulig, i større grad enn tidligere, å drive virksomhet i ulike markeder. Effektiv
og billig transport av varer og mennesker er også forhold som bidrar til en sterkere internasjonal
produksjonsstruktur og internasjonal konkurranse.
Eksport, som den tradisjonelle måten å internasjonalisere på, er viktig, men i det siste tiåret har
internasjonalisering av norsk næringsliv blitt en mer differensiert aktivitet. I en kunnskapsøkonomi
vil bedrifters evne til innovativ verdiskaping handle mer og mer om dens evne til å trekke på de
ressurser den har rundt seg – kunder, leverandører, samarbeidspartnere, konkurrenter, investorer,
FoU etc. I økende grad vil disse ressursene finnes utenfor landets grenser. Med andre ord,
utenlandske partnere, utenlandske investeringer og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser
er nye strategier for mange små og mellomstore bedrifter for å styrke sin internasjonale
konkurransekraft. Slik internasjonal virksomhet kan omfatte aktiviteter i hele bedriftens verdikjede
(for eksempel FoU, markedsføring, produksjon), og der deler av verdikjeden kan være lokalisert i
ulike markeder.
Viktige forutsetninger for bedriftenes evne til å møte ovennevnte utfordringer vil være tilgangen på
informasjon, kunnskap, teknologi, kapital og kompetanse. På disse områdene utfordres
næringslivets evne til å fornye seg.
Gode beslutninger og effektive løsninger forutsetter oppdatert kunnskap om relevante forhold og
tilgjengelig teknologi og samarbeidspartnere internasjonalt. I praksis har ikke alle bedrifter samme
tilgang til disse arenaene og nødvendig kunnskap. Spesielt gjelder dette for små og mellomstore
bedrifter. Den skisserte utviklingen innebærer også at behovet for tjenester som tilbys av det
offentlige for internasjonalisering av næringslivet blir mer sammensatt.
Innovasjon Norges virksomhet og tjenester kan således oppsummeres som en type
kunnskapsmessig infrastruktur i internasjonale markeder, i hovedsak innrettet for norske bedrifter.
Infrastrukturen består både av kunnskapen/medarbeiderne på Innovasjon Norges utekontorer og
koblingen mellom Innovasjon Norges organisasjonsledd i og utenfor Norge.
Ved utgangen av 2010 var Innovasjon Norge representert i 31 land. Selskapet har egne kontorer i
28 av disse. I de landene vi ikke har egne kontorer er vi representert gjennom lokale eksterne
konsulenter.
Innovasjon Norge samarbeider med Utenriksdepartementet i henhold til en samarbeidsavtale av 1.
mars 2007. Det fremgår her at Innovasjon Norge og utenrikstjenesten skal samordne sin
virksomhet i utlandet og at utenriksstasjonene skal representere Innovasjon Norge i
næringslivsspørsmål i markeder hvor Innovasjon Norge ikke selv er tilstede.
For bedrifter som ser internasjonalisering som en integrert del av bedriftens utviklingsstrategi, er
internasjonaliseringsaspektet også en del av bedriftens innovasjonsprosesser. Dette vektlegger vi
ved at internasjonaliseringsaspektet er en integrert del av alle våre satsinger, programmer og
tjenester.
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Internasjonaliseringsarbeidet starter hjemme. Allerede i den første
kundedialogen vil den internasjonale dimensjonen i kundens
virksomhet være et naturlig samtaletema. Her inngår en
gjennomgang og vurdering av kundens og prosjektets
internasjonale forutsetninger. Målet er å styrke norsk næringslivs
konkurranseevne både på hjemmemarkedet og ute.

Innovasjon Norges samlede tilbud om finansierings-, rådgivnings-,
nettverks-, kompetanse- og profileringstjenester er således en
viktig del av det norske virkemiddelapparatets tilbud til bedrifter i forbindelse i deres
internasjonaliseringsfremstøt.
Tjenester/aktiviteter som Innovasjon Norge leverer for å fremme internasjonalisering er bl.a.:
Rådgivning og kompetanse hjemme gjennom EU-nettverk, handelsteknisk avdeling mv.
Finansiell risikoavlastning
Rådgiving om internasjonale markeder og markedsmuligheter, rammebetingelser, lokal
forretningskultur osv.
Rådgiving knyttet til markedsintroduksjon, markedsetablering, partnersøk osv.
Døråpner til beslutningstakere, myndigheter, partnere osv.
Kobling av miljøer og bedrifter til relevante nettverk
Formidling til norske aktører kunnskap om internasjonale markeder, teknologi og ledende
kunnskaps miljøer (hjemhenting)
Nettverksbistand gjennom å arrangere norske stands på internasjonale messer og
koordinere norske miljøers deltakelse på internasjonale arrangementer
EU-nettverket Enterprise Europe Network (EEN) med 4000 rådgivere i 600 organisasjoner i
Europa. Syv rådgivere ved distriktskontorene og ni teknologirådgivere ved norske FoUinstitusjoner.
Profilering av Norge og fremme av norske bedrifters omdømme
Bistå med faglige innspill om handlingshindringer og eventuell diskriminering av norsk
næringsliv i land Norge forhandler handelsavtaler med
Nettbasert informasjon gjennom bl.a. www.innovasjonnorge.no,
www.innovasjonnorge.no/Handelsteknisk/Eksporthandboken/, www.Bedriftieu.no,
www.cipinorge.no, www.norwaygrants.org
De fem første tjenestene/aktivitetene i listen over synes å være de viktigste
internasjonaliseringsfremmende tjenestene fra Innovasjon Norge i 2010.
En viktig forutsetning for å kunne yte våre kunder kompetent og profesjonell assistanse på disse
områdene er den lokale kultur- og språkkompetansen, herunder kompetanse om lokal
forretningskultur, som våre utekontorer besitter.

Viktigste aktiviteter og resultater i 2010
Finansieringstjenester
Internasjonalt rettede tilskuddsprosjekter
Antallet internasjonalt rettete tilskuddssaker økte i Innovasjon Norge med 21 prosent fra
etableringen i 2004 til 2008. Andelen av tilskuddssakene der prosjektet er internasjonalt rettet har
dermed økt fra om lag 20 prosent til i underkant av 30 prosent fra 2004 til 2008. Denne trenden
har fortsatt, og i 2010 utgjør andelen internasjonalt rettete prosjekter ca. 32 prosent. Dette betyr
at gradvis flere av prosjektene som får tilskudd fra Innovasjon Norge har et internasjonalt
potensial.
Et lignende bilde ser vi i utviklingen i bevilgede beløp. Samlet sett har tilskuddene målt i 2008kroner økt med om lag 50 prosent fra 2004 til 2008. Tilskuddene til internasjonalt rettede
prosjekter har økt relativt sett mer (med 80 prosent). Målt som andel av innvilgende kroner til
bedriftene har andelen internasjonalt rettede prosjekter vært relativt stabil fram til 2007, for så å
øke noe i 2008. Økningen i 2008 har fortsatt, og i 2010 utgjorde bevilgede beløp til internasjonalt
rettete prosjekter ca. 46 prosent.
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Internasjonalt rettet låneportefølje
Ser vi på tilsvarende utvikling på prosjekter finansiert med lån og
garantier, ble antallet internasjonalt rettede saker redusert fra 2004
til 2008. Denne trenden snudde i 2009, og for 2010 utgjorde andelen
internasjonalt rettet prosjekter ca. 20 prosent, mot 15 prosent i
2008.
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Tilsvarende utvikling har vi også registrert for andelen av bevilgede
beløp til internasjonalt rettete prosjekter. Her var det en nedgang i
perioden 2004 til 2008 til 23 prosent. l 2010 var andelen økt igjen til ca. 33 prosent.

Rådgivings- og kompetansetjenester
Aktiviteten på disse områdene har variert siden Innovasjon Norge ble etablert i 2004. I perioden
fra 2004 til og med 2008 var det en nedgang i rådgivningsoppdragene, mens aktiviteter knyttet til
nettverkstjenester (studieturer, seminarer, kurs, konferanser osv.) og kompetansetjenester
(hjemhenting av kunnskap) økte.
Denne trenden synes å ha endret seg i løpet av 2009 og 2010 idet rådgivningsoppdragene har vist
en stigende tendens mens omfanget av kompetansetjenester (hjemhenting av kunnskap) har vist
en nedgang i antallet. Selv om antallet kompetansetjenester er færre, så er oppdragene generelt
større.
Totalt håndterer Innovasjon Norges utekontorer anslagsvis 25 000 henvendelser i løpet av et år. I
tillegg til disse håndterer en egen spesialavdeling ved hovedkontoret ca. 2 500 handelstekniske
spørsmål.
Som eksempel på aktivitetsnivået i 2010 kan det nevnes at det var 250 rådgivningsprosjekter
(over 50 timer) som mottok ca. 50 prosent finansiering fra Internasjonal Vekst-programmet mot
234 for 2009. I tillegg er det startet eller sluttført 128 mindre rådgivningsprosjekter på inntil 15
timer pr. prosjekt, såkalte ”market scans”. Tilsvarende tall for 2009 var 104.
I 2010 hadde vi 136 kundeprosjekter/aktiviteter som var 100 prosent finansierte av kundene mot
128 i 2009. I tillegg kommer 23 større prosjekter for norske bedrifter på vegne av INTSOK og
NORAD mot 21 i 2009.
Det ble også i 2010 levert 129 hjemhentingsprosjekter av kunnskap, om bl.a. internasjonale
markeds- og konkurranseforhold og utveksling av teknologi.
Ressursbruken i årsverk på de ulike tjenestene ved Innovasjon Norges utekontorer i 2010 fordeler
seg med ca. 40 prosent på rådgiving og øvrig kundebehandling, ca. 8 prosent på kompetanse og
ca. 7 prosent på nettverk. Ressursinnsatsen i 2010 viser omtrent samme bilde på rådgiving og
øvrig kundebehandling som i 2009, noe mindre på kunnskapstjenester, mens nettverksaktivitetene
har økt fra 4 til 7 prosent.

Profileringstjenester
Bedrifter må bli kjent, for å vinne kunder, knytte til seg partnere eller bli interessante for
arbeidstakere. De fleste bedrifter har da enten direkte eller indirekte flere typer tiltak for å gjøre
sine produkter, kompetanse eller verdier kjent. Profilering er en naturlig del av bedriftenes
strategiske valg av ressursbruk. Innovasjon Norge bistår derfor norske bedrifter i deres
internasjonale profilering samt i profileringen av eget lands reiselivsopplevelser, bl.a. gjennom
synliggjøring av hele landets natur, kultur eller andre kvaliteter.
Innovasjon Norges tilbud knyttet til profileringstjenester er i hovedsak reiselivskampanjer, utvikling
av strategisk markedsposisjon for prioriterte sektorer (omdømmeprogram),
næringslivsdelegasjoner, messer og markedsføring av Norge som ferieland gjennom nettsiden
visitnorway.com.
Innsatsen for profilering av norsk næringsliv har økt betydelig siden etableringen av Innovasjon
Norge, noe som har vært i tråd med politiske mål.
I 2010 finansierte Innovasjon Norge 167 reiselivsprosjekter og arrangerte åtte offisielle
næringslivsdelegasjoner til utlandet samt 22 internasjonale messer, hvilket innebærer en
ytterligere styrking av aktiviteten i forhold til 2009 da vi finansierte 150 reiselivsprosjekter og
arrangerte tre offisielle næringslivsdelegasjoner samt 24 messer.
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Ressursinnsatsen på dette området utgjorde ved Innovasjon
Norges utekontorer i 2010 ca. 34 prosent av de totale antall
årsverk ved utekontorene, noe som representerer en økning på 4
prosent fra 2009.

Effekter, læring og tiltak

Kundeeffektundersøkelsene, som gjennomføres av Oxford
Research, dekker kun et begrenset antall tjenester og programmer
med internasjonalisering som sitt primære formål, og det er relativt stor forskjell mellom
tjenestene og programmene når det gjelder i hvilken grad de har bidratt til bl.a. økt eksport og
internasjonalt samarbeid.
De tjenestene og programmene som bedriftene, både i førundersøkelsen og etterundersøkelsen, i
størst grad mener har bidratt til økt eksport, er landsdekkende utviklingstilskudd, innovasjonslån
og garantier, etablerer-/oppfinnerstipend, offentlige / industrielle forsknings- og
utviklingskontrakter (OFU/IFU), og internasjonale rådgivingstjenester. Bidraget er lavest for
risikolån til landbruket.
I førundersøkelsen for 2009 forventer bl.a. 90 prosent av bedriftene som fikk landsdekkende
etablererstipend at prosjektet vil føre til en økning i virksomhetens eksport. Forventningen til økt
eksport som følge av prosjektet er på 88 prosent av mottakere av OFU/IFU, 83 prosent for
mottakere av landsdekkende innovasjonslån, og samlet for alle tjenestene og programmer 69
prosent. I forhold til førundersøkelsene i 2007 og 2008 er det en stigende forventing til økt eksport
for alle tjenestene og programmene samlet, fra 29 prosent i 2007, 57 prosent i 2008 og til nevnte
69 prosent i 2009.
Etterundersøkelsen for 2006-årgangen viser at de tjenestene/programmene som i størst grad har
bidratt til økt eksport er landsdekkende risikolån/innovasjonslån (83 prosent). Mottakere av
internasjonale rådgivingstjenester viste også høyt bidrag, der 56 prosent av de som svarte meldte
om økt eksport (2005-årgangen: 55 prosent). Bidraget er lavest for risikolån til landbruket (0
prosent).
Andelen av 2006-årgangen som forventet økt eksport var på 29 prosent, mens andelen som oppga
å ha hatt en faktisk økning i etterundersøkelsen var på 19 prosent. Forventningen er altså høyere
enn faktisk økning i eksport, og det samme har vist seg i tidligere undersøkelser.

Utfordringer og risiko
Det økonomiske tyngdepunktet i verden flyttes østover. Brorparten av veksten i produksjons- og
konsumentmarkedet har de siste årene kommet fra vekst i Asia. Vi opplever at konkurransen på
ulike arenaer, herunder hjemmemarkedet, blir mer krevende. Det gjelder ikke bare
produksjonsorientert, men også mer kunnskapsintensivt næringsliv. Barrierer for samarbeid og
konkurranse på tvers av landegrenser og bedrifter brytes ned.
Utviklingen internasjonalt vil ikke bare utfordre bedriftenes evne til å fornye seg, men like mye
Innovasjon Norges evne til å gi bedriftene relevant informasjon om markedsmuligheter, råd og
veiledning knyttet til bl.a. markedsetableringer og lokal forretningskultur, samt det å være en
“døråpner” mot lokale myndigheter og partnere. Særlig vil den kulturelle dimensjonen i vårt arbeid
bli enda viktigere fremover i det det økonomiske tyngdepunktet i verden endrer seg. I tillegg ser vi
at det i økende grad nå må satses internasjonalt i en tidlig fase av en bedrifts utvikling, for å
realisere en innovativ forretningside. Det krever betydelig kapital og kompetanse, og dette er et
område vi må forsterke framover.
Innovasjon Norge vil derfor jobbe mot å styrke sin representasjon i bl.a. BRIK-landene. Dette slik
at vi kan bidra, i større grad enn i dag, til å underlette og risikoavlaste norske bedrifters
internasjonaliseringsaktiviteter i disse markedene. En slik styrking krever at vi både har
økonomiske og kompetansemessige ressurser til å gjennomføre dette. Begge forholdene
representerer en risiko i forhold til bedriftenes forventninger til oss og hva vi faktisk kan levere.
Det gjelder både ved våre kontorer hjemme og ute.
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3.3 Delmål 3: Innovasjon Norge skal styrke
profileringen av Norge og norsk næringsliv
internasjonalt

DELMÅL 3: IN SKAL
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PROFILERINGEN AV
NORGE OG NORSK
NÆRINGSLIV
INTERNASJONALT

Innledning
Innovasjon Norge skal styrke profileringen av Norge og norsk
næringsliv internasjonalt. Innovasjon Norge skal ha særlig fokus på
informasjon, markedsføring og omdømmebygging av norsk næringsliv. Vi skal fremme Norge som
attraktivt investeringsland og turistmål.
Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også større
konkurranse om tilgang til kapital, kompetanse og kunder. Kunder er i økende grad opptatt av
hvordan man driver sin virksomhet, og om varene eller tjenestene de kjøper, er produsert på en
ansvarlig og bærekraftig måte. Arbeidstakere vektlegger omdømme når de skal velge sin
arbeidsgiver og arbeidssted. Mediene og frivillige organisasjoner overvåker næringslivet tett, og
slår raskt til om de finner kritikkverdige forhold. Investorer inkluderer omdømmemessige risikoer i
sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å ivareta samfunnsansvar. Denne utviklingen
har skapt økt oppmerksomhet rundt bedrifters, regioners, klyngers, organisasjoners og nasjoners
omdømme.
Et sterkt nasjonalt omdømme har
avgjørende betydning for norsk kulturog næringsliv, og skal bidra til at Norge
blir en foretrukket samarbeidspartner. Et
tydelig og klart bilde av Norge skal videre
bidra til å styrke gjennomslagskraften for
norske synspunkter internasjonalt.
Resultater fra 2010 Anholt-GfK Roper
Nation Brands Index, som måler det
globale bildet av 50 land, viser at USA
holder topplasseringen for andre år på
rad som det landet med den beste
samlede merkevaren. Undersøkelsen ble
gjennomført i 20 store utviklingsland og
utviklede land som spiller viktige roller i
internasjonal politikk, handel, og
strømmen av forretninger, kultur og
reiseliv. Resultatene fra undersøkelsen er basert på respondentenes rangering av 50 nasjoner på
spørsmål i seks kategorier: eksport, governance, kultur, mennesker, reiseliv og
innvandring/investeringer.
Rangeringen for 2010 er bemerkelsesmessig ved at merkevareverdien flyttes fra Sør-Europa til
Nord-Europa. Alle de skandinaviske landene har synlig forbedret seg; Finland har hoppet åtte
plasser og er inne på topp-10-listen, mens Sverige har steget ikke mindre enn 10 plasser, og har
også gått inn i topp-10-listen, mens Norge har avansert 9 plasser fra nummer 22 til nummer 13.
Flere undersøkelser indikerer at Norge er lite kjent i utlandet. Det at vi er et lite land forklarer mye,
men noe av dette kan også forklares med et lite markedsorientert næringsliv, få internasjonale
merkevarer og liten internasjonal eksponering av norske personligheter innenfor kultur, næringsliv
og politikk (Synovate 2009).
Innovasjon Norge arbeider for at Norge og viktige sektorer benytter profilering til å oppnå
internasjonal konkurransekraft. Vi har definert tre målgrupper for våre aktiviteter for å nå dette
målet:
Norge som nasjon
Klynger og sektorer
Enkeltbedrifter
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Viktigste aktiviteter og resultater i 2010
Profileringstjenester
Programmer og tjenester
De viktigste profileringstjenestene- og aktivitetene i Innovasjon
Norge i 2010 har vært:

Omdømmeprogrammet
Profilering av Norge som reisemål, herunder Visitnorway.com og reiselivskampanjer
Internasjonal markedsrådgiving
Norske fellesstands på messer i utlandet
Næringslivsdelegasjoner
For detaljerte beskrivelser vises til Detaljrapporter 2010.
Omdømmeprogrammet
Med omdømmebygging mener Innovasjon Norge en målrettet og strukturert prosess, med den
hensikt å fastsette en strategisk omdømmeposisjon i prioriterte målgrupper, og å implementere
denne gjennom målrettet profilering, organisasjonsutvikling og leveranse av (unike) produkter og
tjenester.
Omdømmebygging på land, bransje, sektor eller enkeltbedriftsnivå, vil gi styrket
markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter.
På nasjonalt nivå har Innovasjon Norge gjennomført det andre året i samordningspiloten med
Utenriksdepartementet. Målet er å høste erfaringer på hvordan vi kan effektivisere vårt samarbeide
i 19 prioriterte markeder, og hvordan man langsiktig kan posisjonere Norge som “- en ressurssterk
og engasjert partner”. I 2010 fikk to av pilotene, Polen og Storbritannia, tilført ekstra ressurser
hvor det ble overordnede planer for omdømmeaktiviteter og PR.
På klynge- og bransjenivå har Innovasjon Norge i 2010 jobbet tett med sektorsatsingene for å
utvikle en verktøykasse for maritim sektor, som vil bli videreutviklet til bruk for andre sektorer. På
bedriftsnivå er det rullet ut kompetansekurs for Innovasjon Norges kundeport, da disse best kan
”utfordre” bedrifter på markedsorientering.
Profilering av Norge som reisemål, herunder tjenestene visitnorway.com og
reiselivskampanjer
En oversikt over aktiviteter og tjenester fordelt på satsingsområde og markedsland innenfor
programmet finnes på www.innovasjonnorge.no/reiseliv. Totalt ble det gjennomført over 167
aktiviteter fordelt på over 1 281 kunder i 2010. Antall internasjonale turoperatører og reisebyråer
som selger norske reiselivsprodukter er 1 101.
Pressearbeid
I 2010 ble det arrangert presseturer i Norge for 1 000 internasjonale journalister, noe som så langt
har resultert i 7 265 artikler i trykte media, og som ga en samlet annonseverdi på nesten 413 mill.
kroner. Videre kommer utbytte av 290 TV-programmer og 145 radioprogrammer som det ikke er
beregnet presseverdi for.
Visitnorway.com
Norges offisielle reiselivsportal, visitnorway.com, har hatt en god trafikkvekst, også pga. “long tail”
effekten fra søkemotorer med 25-100 % økning i antall besøk. Portalen har partneravtale med ca.
90 % av norske destinasjoner og turistkontorer.
Nøkkeltall 2010:
Visits: 9.467.891 (besøk)
Visitors: 7.026.811 (også kjent som unike brukere)
Page Views: 39.180.470 (sidevisninger)
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Average per Day: 25.939
Average Visit Duration: 00:07:52
Median Visit Duration: 00:03:01
International Visits: 81.84 %
Visits of Unknown Origin: 0,42 %
Visits from Your Country: Norway (NO) 17.74 %
Average Visits per Visitor: 1.35
Most Active Day of the Week: Monday

DELMÅL 3: IN SKAL
STYRKE
PROFILERINGEN AV
NORGE OG NORSK
NÆRINGSLIV
INTERNASJONALT

Norwegian Travel Workshop
Norwegian Travel Workshop ble arrangert i Molde 26. til 29. april 2010. Til tross for at askeskyene
fra Island gjorde livet surt for mange uken før, så ble det i løpet av tre hektiske dager avholdt 8
000 salgsmøter mellom 263 norske tilbydere og 277 utenlandske turoperatører. Neste års
workshop vil bli lagt til Haugesund.
Delegasjonsvirksomheten
Når innkommende statsbesøk og offisielle besøk til Norge følges av en næringslivsdelegasjon, eller
næringslivsrelaterte markeringer planlegges, bidrar vanligvis også Innovasjon Norge, men med
stor variasjon i bistand alt etter landets egenhåndtering av besøket og Norges egne interesser.
Arbeidet med delegasjoner gjennomføres på oppdrag fra og i samarbeid med Nærings- og
handelsdepartementet og i nært samarbeid med Slottet, Utenriksdepartementet, aktuelle
fagdepartement, bransjeforeninger og de aktuelle avdelinger i Innovasjon Norge.
Det arrangeres fagseminarer, rundebordskonferanser, B2B-møter, bedriftsbesøk og sosiale
arrangement med tanke på kundepleie, alt etter hva som er riktig overfor det aktuelle markedet. I
tillegg gjennomfører Innovasjon Norge presseopplegg og mediemarkeringer sammen med
departementenes presseavdelinger, både overfor lokal og norsk presse.
I 2010 ble det gjennomført åtte delegasjonsreiser fra Norge til utlandet med 384 deltakende
norske bedrifter. Dette omfatter statsbesøk, offisielle besøk og reiser der statsråder deltar. Videre
har Innovasjon Norge bistått ved syv delegasjoner til Norge med 70 deltakende norske bedrifter.
Internasjonale fagmesser
Innovasjon Norge tilbyr norsk næringsliv bistand ved deltagelse på internasjonale fagmesser. De
fleste messene organiseres av Innovasjon Norges Messe og delegasjonsavdeling (MEDE). Enkelte
tiltak arrangeres av utekontorene direkte. Internationale Grüne Woche (IGW) er som eneste
unntak en publikumsmesse.
I 2010 arrangerte Innovasjon Norge 22 internasjonale messer med tilsammen 372 deltakende
norske bedrifter. I tillegg kommer reiselivsmessene. 85 % av deltakende bedrifter er SMB.
Arrangementene har hovedsakelig vært konsentrert om satsningsområdene olje og gass,
sjømat/mat, IKT, maritim og fornybar energi.
Taste of Norway
Taste of Norway har i 2010 blitt brukt ved flere arrangementer både i inn- og utland, både i forhold
til sektorenes prioriterte markeder og aktiviteter samt ved flere næringslivsdelegasjoner i
forbindelse med statsbesøk eller offisielle besøk til utlandet:
Internationale Grüne Woche, Berlin (landbruk)
WACS-konferansen, Santiago (landbruk)
De Forente Arabiske Emirater (Maritim, IKT, Delegasjoner)
Norwegian Travel Workshop, Molde (reiseliv)
EXPO 2010, Shanghai
OTC, Houston (Olje og Gass)
SMM, Hamburg (Maritim)

Effekter, læring og tiltak
Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser omfatter ikke tjenester og programmer knyttet til
profilering av norsk næringsliv internasjonalt.
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Innenfor reiselivssatsingen rapporteres det på effekt gjennom SSBs
overnattingsstatistikk som viser at antall kommersielle gjestedøgn
var i underkant av 28,55 millioner, noe som er en økning på to
prosent sammenlignet med 2009. Norske gjestedøgn økte med en
prosent, og representerte en markedsandel på 72 prosent av alle
kommersielle gjestedøgn det året. Den norske andelen var i 2009
på 73 prosent og på 71 prosent i 2008. Økningen fra utlandet på
fem prosent må ses i lys av nedgangen fra utlandet på åtte prosent
i 2009.

Veksten i utenlandske gjestedøgn på fem prosent kom stort sett fra
Innovasjon Norges prioriterte utenlandsmarkeder med unntak av nedgang fra Danmark (4 %),
Nederland (3 %) og Storbritannia (1 %). I tillegg ble det gjennomført kommunikasjonsmålinger for
markedskampanjer i utvalgte markeder. Det henvises til Detaljrapport 2010 for mer informasjon.
Når det gjelder delegasjoner og messer så settes det ikke konkrete måltall for disse aktivitetene.
Etter hver delegasjonsreise eller messe gjennomføres det imidlertid evalueringer blant deltakerne.
Disse evalueringene viser stor kundetilfredshet i 2010. Delegasjonsreisene evalueres/oppsummeres
gjennom en dialog med NHD og UD, sett i forhold til en omforent målsetting for det enkelte besøk.
Innovasjon Norge vil i fremtiden inkludere disse aktivitetene i sine ordinære kundeundersøkelser.
Da denne måler effekten over noe tid så vil det ikke bli publisert resultater fra denne før om et par
år.
I Econ Pöyrys evaluering av Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet
heter det at ”Innovasjon Norge bidrar til organisering av fellesaktiviteter som messer og
næringslivs- delegasjoner. Tilbudet er åpent for alle norsk bedrifter og arbeidet framstår som en
effektiv og rasjonell ivaretakelse av nyttige aktiviteter det vil bli for lite av uten Innovasjon Norge”.
I evalueringens spørreundersøkelse til bedriftene har evaluator stilt spørsmål om

profileringstjenestene i Innovasjon Norge har gitt merverdi for virksomheten i form av ulike
resultater. Svarene tyder på at en relativt stor andel (60 prosent) av deltakerne på messer i regi av
Innovasjon Norge mener at deltakelsen i høy grad eller noen grad har gitt merverdi i form av bedre
profilering.
Innsatsen for profilering av norsk reiseliv har økt betydelig i perioden. Samtidig tilsier størrelsen på
de samlede offentlige bevilgningene til norsk reiseliv behov for en sterk koordinerende, kompetent
og strategisk ledelse av reiselivsarbeidet i Innovasjon Norge. Evalueringen viser at det innenfor
reiselivsområdet har blitt hentet ut vesentlige faglige synergieffekter som følge av fusjonen i 2004,
som førte til etableringen av Innovasjon Norge. Innovasjon Norges kunder synes i økende grad å
være tilfredse med virksomhetens innsats. Styrkingen av Innovasjon Norges strategiske ledelse av
reiselivsarbeidet sammen med kundenes tilbakemelding indikerer god måloppnåelse innenfor
profileringsmålet.
Det er vanskelig for norsk næringsliv å konkurrere på pris og produkter alene. Gjennom
systematisk markedsorientering må man skape og levere løsninger som oppleves som attraktive og
mer verdifulle for kundene enn det konkurrentene kan tilby. Konkurransekraften og muligheten for
kommersiell suksess øker når bedriftenes handlingsplaner er fundert i bevisste, strategiske valg.
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Utfordringer og risiko
Innovasjon Norge har i oppdrag å bistå norske bedrifter i
internasjonale profilering. Det er tre grunner til dette:
Norge er et lite land med et begrenset marked.
Felles profilering er et kollektivt gode.
Det er klare stordriftsfordeler i organisering av felles
profileringsaktiviteter.
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Norge er et lite land med få bedrifter som er kjent utenfor landets
grenser og vi har få kjente merkevarer overfor sluttbruker. I noen tilfeller er det behov for å samle
krefter for å profilere seg i prioriterte markeder. Mange norske bedrifter vil ha felles interesser i at
norske virksomheter, kompetanse eller ressurser blir synliggjort, men ingen har incentiver til å
gjøre dette på vegne av andre enn seg selv. Kostnadene ved egenprofilering vil i svært mange
tilfeller bli for høy til at enkeltbedrifter vil igangsette like mange profileringsaktiviteter hver for seg
sammenlignet med hva de kan gjøre i fellesskap med andre. Internasjonal profilering av norske
virksomheter framstår derfor som et kollektivt gode som det blir produsert for lite av uten
koordinert innsats.
Samtidig mener evaluator av Innovasjon Norge, Econ Pöyry, at omfanget av den offentlige
profileringsinnsatsen innenfor reiseliv bør evalueres i forhold til om innsatsen faktisk bidrar til økt
verdiskaping, noe som både forutsetter at profileringsaktivitetene viser seg effektive, og at
profileringen øker omfanget av reiselivsvirksomheter med avkastning minst på nivå med øvrig
næringsliv.
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3.4 Delmål 4: IN skal bidra til
næringsutvikling basert på regionale
forutsetninger
Delmålet er avledet av Innovasjon Norges formålsparagraf som
sier at selskapet skal “fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters
og regioners muligheter gjennom å bidra til innovasjon,
internasjonalisering og profilering.”

I utgangspunktet er regionspesifikke forutsetninger knyttet til én eller flere av følgende
forutsetninger:
Naturgitte fortrinn som gir grunnlag for utnyttelse av natur og naturressurser
Kompetansemessige fortrinn knyttet til næringsklynger og/eller nærings- og
kunnskapsmiljøer
Fortrinn knyttet til markedsnærhet, logistikk og kommunikasjon
En betydelig del av Innovasjon Norges tjenester leveres med utgangspunkt i strategier for å
utnytte denne typen regionspesifikke fortrinn. Tilrettelegging for næringsutvikling i alle deler av
landet er et sentralt element i norsk distrikts- og regionalpolitikk. Fylkeskommunene er gitt rollen
som den koordinerende og sentrale regionale utviklingsaktøren, og ansvarlig for disponeringen av
en betydelig andel av de samlede virkemidlene for regional utvikling. I 2010 gikk 44 prosent av
disse midlene til bedrifts- og næringsrettet finansiering gjennom Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge er i tillegg til å være operatør for den bedriftsrettede delen av
fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler, også en aktiv partner i de regionale partnerskapene
som utvikler planer og strategier for den regionale utviklingspolitikken, herunder den regionale
nærings- og innovasjonspolitikken.
Innovasjon Norge har også et særskilt oppdrag med å fasilitere regionale omstillingsprosesser i
kommuner eller mindre regioner som møter særlige utfordringer knyttet til store og plutselige fall i
sysselsettingen. Arbeidet med å utvikle alternative arbeidsplasser til de som er blitt borte, vil
nødvendigvis måtte ta utgangspunkt i de særskilte forutsetningene og fortrinnene som disse
områdene har.
I følge delmålsstrukturen i MRS består delmål 4 av tre arbeidsområder. I og med at vi i denne
årsrapporten omtaler delmålene annerledes enn tidligere, vil arbeidsområdene bli omtalt slik:
Arbeidsområde A: Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter (bedrifts- og
næringsutvikling) og arbeidsområe C: Regional omstilling omtales her samlet, og prosjektet
Regional omstilling er detaljert omtalt i Detaljrapporter 2010.
Arbeidsområde B: Regionalt samspill (samhandlingen i og med det regionale
partnerskapet) omtales under kapittel. 6. Nytt Eierskap Og Samarbeid Med Andre Aktører.

31

Arbeidsområde 4A – Utvikling og utnyttelse
av regionale fortrinn og 4C – Regional
omstilling
Innledning
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Kilde: NHOs nyskapingsbarometer 2010

NHO har laget et Nyskapingsbarometer for 2010 hvor fylkene rangeres etter innovasjon og
nyetablering. Alle fylker og regioner har ikke like mange eller like sterke lokaliseringsfortrinn. Det
betyr at det ofte heller vil være snakk om å utvikle næringsvirksomhet basert på relative enn
absolutte regionale fortrinn. Sagt på en annen måte vil det være flere former for og større grad av
markedssvikt i regioner med få og svake regionale fortrinn enn i regioner med mange og sterke.
Det betyr at det for å realisere målet om næringsutvikling i alle deler av landet, er nødvendig med
flere og sterkere virkemidler i områder med omfattende markedssvikt i kapital- og/eller
kompetansemarkedene eller lokaliseringsmessige ulemper (avstandsulemper) som det er et politisk
mål å utligne. Derfor disponerer også Innovasjon Norge ressurser for et bredere og tyngre
engasjement overfor næringslivet i distriktene enn i sentrale strøk.
Det er vanskelig å gi en presis og dekkende oppsummering av hva Innovasjon Norge totalt sett har
bidratt med innenfor dette delmålet. Det skyldes først og fremst de metodemessige utfordringene
som følger av at dette arbeidsområdet også tar opp i seg mye av det vi gjør under delmål 1- 3. Vi
arbeider med å øke innovasjonsevnen og det internasjonale fokuset i det regionalt baserte
næringslivet, samt stimulere til å benytte omdømmebygging og profilering til å bygge
konkurransekraft. Dette arbeidet understøtter og er en viktig del av vårt bidrag til næringsutvikling
basert på regionale forutsetninger. Vi vil derfor primært i dette avsnittet rapportere på aktiviteter
og resultater som ikke er fanget opp i rapporteringen knyttet til de øvrige delmålene eller i kap. 4.
Ressursinnsats På Budsjettpostene.
Det vises også til rapporten “Våre kontorer 2010” som bl.a. inneholder en mer utførlig redegjørelse
for virksomheten til våre distriktskontorer i 2010. Vedlegg til årsrapporten 2010 inneholder bl.a.
tabeller som bl.a. viser fylkesvis fordeling og fordeling på de ulike virkemiddelsonene for de
finansielle virkemidlene.
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Målet for Innovasjon Norges arbeid med Regional omstilling er å
bidra til å styrke næringsgrunnlaget gjennom økt verdiskaping og
etablering av nye lønnsomme arbeidsplasser.
Kommunen/området får derigjennom en mer variert og robust
næringsstruktur med sysselsettingsmuligheter for både kvinner
og menn. Arbeidet bidrar til å styrke den langsiktige
næringsutviklingsevnen i området.

Finansieringstjenester
Vårt fylkeskommunale oppdrag
Det fylkeskommunale oppdraget til Innovasjon Norge ivaretas primært gjennom ordningene
etablererstipend (fra 2011 omgjort til etablerertilskudd), distriktsutviklingstilskudd og
distriktsrettet risikolån. Det er dette oppdraget som også tydeligst er knyttet opp til planer og
strategier basert på utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn. Viktige deler av dette oppdraget
er naturlig nok knyttet til våre øvrige tre delmål. Samtidig er det også i oppdraget forutsatt at
Innovasjon Norge med disse midlene skal utløse andre typer prosjekter som bidrar til økt
verdiskaping og styrket lønnsomhet i distriktsbedriftene.
36 prosent av disse tilskuddsmidlene som ble brukt til finansiering av prosjekter i virkemiddelsone
III, var ikke definert som innovasjonsprosjekter på internasjonalt eller nasjonalt nivå. Tilsvarende
andel var 58 prosent i sone IV. De respektive andelene for distriktsrettede risikolån var 50 prosent
i sone III og 52 prosent i sone IV. Dette viser at det i sone III er vesentlig høyere innovasjonsgrad
i de tilskuddsfinansierte prosjektene enn i de som er finansiert med risikolån, mens det i sone IV er
høyest innovasjonsgrad i de risikofinansierte prosjektene.
Av midlene som gikk til prosjekter med
innovasjon på internasjonalt eller
nasjonalt nivå og som lar seg fordele på
virkemiddelsoner, gikk 34 prosent av
risikolånene og 57 prosent av
tilskuddene til bedrifter i sone III, mens
henholdsvis 66 og 43 prosent gikk til
bedrifter i sone IV. For den delen av
rammene som ikke gikk til
innovasjonsprosjekter gikk 34 prosent
av tilskuddene og 33 prosent av
risikolånene til bedrifter i sone III og
henholdsvis 66 og 67 prosent til
bedrifter i sone IV.
Det er med andre ord bare fordelingen
av tilskudd til prosjekter med høy
innovasjonsgrad som skiller seg ut. Her
er andelen i sone III vesentlig høyere
enn for de andre parameterne. Det kan
være en indikasjon på at mer sentralt
beliggende bedrifter i større grad
realiserer utviklingsprosjekter med høy
innovasjonsgrad i tidligfase hvor
tilskuddsfinansiering er mer naturlig
enn finansiering med lån. I sone IV ser
det ut til at det i større grad tilskuddsfinansieres prosjekter med
lavere innovasjonsgrad og prosjekter
rettet mot andre formål enn innovasjon,
samt at det er en større andel investeringsprosjekter (uavhengig av
innovasjonsgrad) hvor risikolån er et
mer naturlig alternativ.

Brikkene faller på plass for Bioteknologimiljøet
i Tromsø
Universitetet og forskningsmiljøene i Tromsø har over
mange år hatt omfattende forskningsvirksomhet i
fagdisiplinene knyttet til marin bioteknologi.
Nasjonale sentre som Marbank, Mabcent og Mabit er
etablert i Troms. BioTech North som ble etablert i
2010, skal samle og profilere bioteknologimiljøet i
Tromsøregionen.
I februar 2011 ble den internasjonale Bioprospkonferansen holdt i Tromsø for tredje gang. 250
delegater fra 19 nasjoner deltok. Under konferansen
ble det signert en Memorandum of Understanding
(MoU) for et omfattende samarbeid mellom Norge og
Storbritannia innenfor industriell bioteknologi.
Innovasjon Norges satsingsansvarlige for helse
signerte på vegne av Norge. 2. mars ble IndustriBioparken i Tromsø offisielt etablert, med 7000 m2.
Innovasjon Norge solgte i januar i år lokalene etter
konkursen i Tromsø Reker til SIVA, som blir eier av
Bioparken. Planen er at det i løpet av de neste par år
skal etableres 50-70 nye arbeidsplasser i parken.
ProBio som blir en sentral leietaker i Bioparken fikk i
2009 finansiering fra Innovasjon Norge på mer enn
80 mill. kroner for å realisere sine planer. I tillegg
skal bl. a. Nofima etablere en ny prosesslab i Parken.
Her skal bedrifter kunne leie produksjonskapasitet for
å teste ut produksjon i stor skala. IN Troms er
sentral i de fleste prosessene tilknyttet
bioteknologimiljøet i Tromsø. Til nå er det etablert
omkring 20 bioteknologibedrifter i Troms.
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Bransje- eller sektorperspektivet kan i noen grad være en aktuell
innfallsvinkel for å beskrive hva vi gjør for å utvikle regionale
fortrinn knyttet til stedbundne ressurser. Det gjelder for eksempel
tradisjonelle sektorer som primærnæringene (jordbruk, skogbruk,
reindrift og fiske), den naturbaserte delen av reiselivsnæringen og
bergverk og kraftintensiv prosessindustri. Det samme er i større
eller mindre grad tilfellet med framvoksende bransjer som fornybar
energi, og bransjer innenfor det som defineres som en del av
bioøkonomien – for eksempel marin bioteknologi/bioprospektering,
som er et satsingsområde i Troms (se faktaboks).
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Innenfor arbeidsområdet Regional omstilling har Innovasjon Norge i 2010 hatt ansvaret for
oppfølging og kvalitetssikring av 24 kommuner/regioner på vegne av fylkeskommunene. Oppdraget
er utført med en ramme på til sammen 66 mill. kroner fra kap. 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommunen for regional utvikling. I tillegg bidrar kommunene med inntil 25 prosent i
egenfinansiering.
Nasjonale finansieringstjenester
De viktigste nasjonale finansieringstjenestene er lavrisikolån, landsdekkende innovasjonslån, OFU/IFU-tilskudd og etablererstipend. Her er spesielt lavrisikolån et virkemiddel som treffer spesifikke
regionale forutsetninger/utfordringer. Nær 2/3-deler av lavrisikolånene har i 2010 gått til
virkemiddelområde III og IV. Dette er lån som bl.a. er med på å utjevne regionale eller sektor/bransjevise former for svikt i markedet for langsiktig finansiering. Det gjør at ordningen dekker et
særskilt behov i regioner hvor alternativverdien av realaktiva er lav og overfor sykliske bransjer
hvor aktivitet og lønnsomhet varierer over tid.
OFU-/IFU-tilskudd er først og fremst et virkemiddel som benyttes i storbyregionene. Over 80 % av
tilsagnene i 2010 er i virkemiddelområde I. Dette er dels fordi det er her vi finner hovedtyngden av
forsknings- og utviklingsorienterte bedrifter, og dels fordi det i distriktsfylkene også finnes
alternative tilskuddsmidler som i en del tilfeller anses å være mer hensiktsmessige å benytte i
innovasjonsprosjekter i enkeltbedrifter, men andelen OFU-/IFU-kontrakter i virkemiddelområde II,
III og IV kan med fordel økes.
For de øvrige innovasjonsrettede virkemidlene reflekterer fordelingen av tilsagnene i stor grad den
regionale fordelingen av innovative og internasjonalt orienterte bedrifter.

Rådgivings-, nettverk- og kompetansetjenester
NCE- og Arenaprogrammene
De tydeligste eksemplene på aktiviteter i Innovasjon Norge som er innrettet mot å utvikle og
utnytte regionale fortrinn, er det som skjer innenfor våre klyngeutviklingsprogrammer (NCE- og
Arenaprogrammene). NCE- og Arena-prosjektene omfatter bedrifter i næringer som representerer
tyngdepunkter i det regionale næringslivet i fylkene. De er spesielt opptatt av tverrgående
kompetanse- og innovasjonsprosjekter, ofte i samarbeid med regionale og nasjonale FoU- og
kunnskapsmiljøer. De setter i gang delprosjekter med sikte på å styrke bedriftene innen
internasjonal forretningsutvikling og inngår samarbeid med regionale høgskoler med sikte på å
videreutvikle utdanningstilbud for å få tilgang til ferdige kandidater med et adekvat teoretisk
kunnskapsnivå.
I 2010 har NCE-prosjektene hatt deltakelse fra i underkant av 1 000 bedrifter og vel 100 FoU/kunnskapsmiljøer. Ca. 2 000 bedrifter og vel 140 FoU-/kunnskapsmiljøer har deltatt i Arenaprosjektene. NCE-programmet har hatt en betydelig økning i antall innovasjonsprosjekter som har
utløst finansiering fra virkemiddelapparatet og EU. Det samme gjelder prosjekter med sikte på
internasjonal forretningsutvikling og prosjekter med sikte på utdanning/-kompetanseheving.
Arena-prosjektene har i 2010 satt i gang et langt større antall internasjonaliseringsprosjekter enn
tidligere år, mens antall innovasjonsprosjekter ligger på et lavere nivå enn tidligere p.g.a. endret
sammensetning av prosjektporteføljen i programmet.
I tillegg til det som leveres gjennom disse programmene, er det ofte innenfor de regionspesifikke
klyngemiljøene som inngår i disse programmene vi finner de bedriftene som har best
forutsetninger for å kunne nyttiggjøre seg krevende innovasjonspolitiske virkemidler som OFU/IFU-ordningen, kompetansetjenester som Navigatorprogrammet og våre rådgivnings- og
profileringstjenester.
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Andre tjenester
Den regionale fordelingen av Innovasjon Norges nasjonale
tjenester varierer. Fordelingen har ofte sammenheng med hvilke
målgrupper tjenestene er rettet mot. For eksempel brukes
tjenester rettet mot målgruppene kvinner og unge i hovedsak i
distriktene fordi det er her man har offensive strategier mot disse
målgruppene for å realisere ønsket regional utvikling.
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Programmer og finansieringstjenester rettet mot landbruk og
fiskerinæringen er i sin natur innrettet mot å utnytte regionale
naturgitte og kompetansemessige fortrinn som påpekt ovenfor. Det samme kan i noen grad sies
om våre reiselivsrettede aktiviteter. Også innenfor andre av våre sektorsatsinger – for eksempel
Energi- og miljø og Olje og gass er det stedlige ressurser som er utgangspunktet for aktørenes
lokalisering. Nærmere redegjørelse for aktiviteter og resultater knyttet til disse sektorene finnes i
Detaljrapporter 2010.
Av tabellen nedenfor framgår det at våre rådgivingstjenester har en brukbar regional fordeling.
Naturlig nok er det gjennomgående størst etterspørsel fra og flest leveranser til næringslivet i de
større byregionene fordi det er her de fleste aktørene i målgruppene for disse tjenestene er
lokalisert.
Rådgivingstjenester – antall leveranser fordelt på bedriftenes lokalisering
Fylke

Internasjon-

Design-

IPR-

EU-

alisering

rådgiving

rådgivning

rådgiving

4

9

3

9

Akershus

11

29

13

20

Oslo

59

17

25

38

Hedmark

5

26

Oppland

7

28

1

8

Buskerud

6

24

13

14

Vestfold

8

8

8

13

Østfold

Telemark

11

11

12

17

8

Aust-Agder

2

1

1

9

Vest-Agder

10

12

12

Rogaland

18

4

16

13

Hordaland

19

21

11

46

Sogn og Fjordane

6

2

10

17

Møre og Romsdal

15

19

14

11

Sør-Trøndelag

24

21

37

71

Nord-Trøndelag

10

2

4

13

9

18

14

12

10

9

5

2

Nordland
Troms
Finnmark
Ikke spesifisert
Sum

8

13
255

237

5

3

151

35

360

378

Samtidig viser tabellen forskjeller i antallet leveranser mellom fylkene som ikke kan forklares med
forskjeller i næringsstruktur. Det er nærliggende å anta at vi heller bør lete etter forklaringen i
interne forhold i Innovasjon Norge. Mangelfulle registreringsrutiner og forskjeller i de enkelte
distriktskontorenes innsats når det gjelder å mobilisere deres kunders interesse for de ulike
rådgivingstjenestene, kan være to mulige forklaringer. En tredje forklaring kan være mangelfull
kunnskap hos de kundeansvarlige på distriktskontorene om de rådgivingstjenestene som leveres
fra andre. Ikke alle distriktskontorene har design-, IPR- eller EU-rådgivere. Deres lokalisering kan
også forklare noe av forskjellene. Uansett forklaring vil det være et mål å redusere disse i 2011.
Innenfor Regional omstilling ble det igangsatt omstillingsprosjekter i følgende kommuner i 2010:
Sunndal, Askvoll, Karmøy, Vestre Toten, Søndre Land og Jevnaker.
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I 2010 ble omstillingsprosjektene i Jølster og Flora kommuner
avsluttet. Effektene av omstillingsarbeidet illustreres godt ved at
Flora kommune gikk fra 224. plass på NHOs næringsbarometer til
andreplass på seks år. Se for øvrig en mer detaljert beskrivelse av
prosjektet “Regional omstilling” i Detaljrapporter 2010.
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Effekter, læring og tiltak
Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser viser at de
distriktsrettede ordningene har høy addisjonalitet og relativt stor
betydning for eksporten. Distriktsutviklingstilskuddet har i tillegg
høy skår på kompetanse og innovasjon. Etablererstipendet skårer også høyt på blant annet
betydningen for kompetanseutvikling og innovasjon. For distriktsrettet risikolån har det for
tilsagnsårgangene 2004 – 2006 vært en positiv utvikling i skåren når det gjelder betydningen for
overlevelse og bidraget til samarbeid.
Undersøkelsene viser at det ikke er noen forskjell mellom de ulike virkemiddelsonene når det
gjelder de finansierte prosjektenes bidrag til produkt- og tjenesteinnovasjoner eller til
organisatoriske innovasjoner. Bidraget til prosessinnovasjoner er størst innenfor virkeområdet for
de distriktspolitiske virkemidlene, mens bidraget til markedsinnovasjoner er noe større utenfor
virkeområdet. Kundeeffektundersøkelsene viser at det samlede innovasjonsbidraget (antall
områder hvor prosjektene har ført til innovasjon i stor grad) er noe større utenfor enn innenfor det
distriktspolitiske virkeområdet. Dette er i tråd med funnene i evalueringen av Innovasjon Norge og
skyldes trolig både ulikheter i tjeneste- og programfordelingen og forskjeller i næringsfordelingen.
Regional omstilling
Trøndelag Forskning og Utvikling og SINTEF evaluerte i 2010 10 kommuner/regioner med
omstillingsstatus i perioden 1996-2003. Totalt fikk disse kommunene/regionene 388 mill. kroner i
offentlige midler. Totalt ble det skapt 1 569 nye arbeidsplasser i omstillingsperioden. Ved utgangen
av 2009 hadde disse kommunene/regionene 3 900 flere arbeidsplasser enn en kunne ha forventet
om utviklingen var som i sammenlignbare kommuner og næringer.
Evalueringen viser at omstillingsmidlene har gitt positive effekter i alle de utvalgte
kommunene/regionene. Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket, også på lang sikt.
Programmene har gitt en mer robust og variert næringsstruktur. Programmene har imidlertid
gjennomgående ikke vært kraftige nok i seg selv til å kompensere fullt ut for negativ utvikling som
følge av langsiktig nedgang i basisnæringer, nedbemanning i hjørnesteinsbedrifter og generelle
sentraliseringsprosesser.

Utfordringer og risiko
Det er en utfordring at Innovasjon Norge når det gjelder distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettet
risikolån bare disponerer lokale rammer. Fravær av større fylkesoverskridende rammer gjør at det i
praksis ikke finnes midler tilgjengelig for å utløse eller tiltrekke oss store investeringsprosjekter
som har internasjonale konkurrerende lokaliseringsalternativer. Dette er ofte prosjekter som er
forankret i mulighetene for å utnytte spesifikke regionale fortrinn, noe vi også har flere eksempler
på i 2010. Slike prosjekter vil ikke være aktuelle i alle distriktsfylker hvert år. En sentral ramme for
å kunne utløse store og strategisk særlig viktige investeringsprosjekter vil etter Innovasjon Norges
mening kunne være et godt tiltak for å øke måloppnåelsen under dette delmålet.
En annen utfordring knyttet til vår evne til å bidra til næringsutvikling basert på regionale
forutsetninger over hele landet, er de til dels marginale finansieringsrammene vi disponerer for
innovasjonsprosjekter i sentrale strøk. Gjennom de utvidete rammene for bl.a. etablererstipend og
innovasjonslån over Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2009, fikk vi synliggjort hvilket
potensial for økt verdiskaping vi kan være med å utløse gjennom tilførsel av ekstra ressurser. En
for stor ubalanse mellom disponible ressurser/tjenester vi kan tilby på tvers av geografiske
grenser, bidrar både til at mange prosjekter med høy innovasjonsgrad og stort
verdiskapingspotensial ikke blir realisert. Det vanskeliggjør en effektiv markedskommunikasjon og
vi oppleves å ha et fragmentert tjenestetilbud. Som følge av at næringslivet normalt ikke forholder
seg til administrative grenser, må Innovasjon Norges distriktskontorer i sentrale strøk bruke
uforholdsmessig mye ressurser på henvendelser og søknader fra bedrifter vi ikke har ressurser til å
bistå. Den viktigste interne risikofaktoren innenfor dette arbeidsområdet er våre regionale
medarbeideres kompetanse og evne til å utnytte egen og kollegers kompetanse i kundedialogen og
i leveransen av tjenester. Det er derfor i løpet av 2010 etablert en kompetansemodell som danner
utgangspunktet for en systematisk kompetanseutvikling i Innovasjon Norges kundeport.
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Innovasjon Norges kompetansemodell

Fordi det er ansett å være det mest virksomhetskritiske området, legges det i 2011 særlig vekt på
å få på plass en grunnkompetanse hos alle kunderådgivere innenfor hver av de tre
kompetansesøylene Innovasjon og markedsorientering, Tjenester og programmer og Økonomi og
finansiering, samt i gjennomgående ferdigheter knyttet til kundedialog og prosjektvurdering.
Finansieringsmodellen for Innovasjon Norge innebærer at alle oppdragsgivere skal dekke
gjennomføringskostnadene for sine oppdrag. Det gjør at det å til enhver tid ha en
oppdragstilpasset organisasjon blir en nødvendig strategisk suksessfaktor for distriktskontorene og
et element i den løpende risikostyringen.
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3.5 Generelle gjennomgående hensyn og
føringer knyttet til hovedmålet
I henhold til MRS er dette området inndelt i følgende tre områder,
med tilhørende mål:
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A. Kundetilfredshet
Målet er at Innovasjon Norge skal være en kunde- og
markedsorientert organisasjon.
B. Markeds- og systemsvikt
Målet for dette at Innovasjon Norges virksomhet skal korrigere for svikt i de private finansieringsmarkedene og i samhandlingen i næringslivet og mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og
offentlige organisasjoner.
C. Kunnskapsbygging og premissgiving
Målet er at Innovasjon Norge skal være en kompetent pådriver og bidragsyter regional og nasjonalt
i utformingen av en helhetlig politikk som ser innovasjon, internasjonalisering og regional utvikling
i sammenheng.
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3.5.1 Arbeidsområde 5A - Kundetilfredshet
Mål for arbeidsområdet:
Innovasjon Norge skal være en kunde- og markedsorientert
organisasjon.

Måling av kundetilfredshet bygger på data fra
Kundeeffektundersøkelsene (KEU) og løpende
serviceundersøkelser (SU). Resultatene (effekt) fremgår av eget
statistikksammendrag vedlegg til årsrapport 2010.
Med utgangspunkt i vår rolle som pådriver for innovasjon i næringslivet, og verdiene koblende,
ansvarlig og nytenkende, ble det i 2009 utviklet en ny serviceerklæring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du
Du
Du
Du
Du
Du

får nyttig informasjon om hva vi kan tilby deg
blir møtt med interesse og respekt
får tilgang til kompetanse og tjenester som er tilpasset dine behov
får en foreløpig tilbakemelding på din henvendelse i løpet av tre arbeidsdager
får en rådgiver som er opptatt av dine resultater og følger deg opp
får tydelige svar og begrunnelser innen avtalte frister

Gjennom SU utviklet i 2009 måles bl.a. kundenes subjektive opplevelse av kvalitet, service og
forventet effekt (som også senere måles gjennom KEU). Ut fra serviceerklæringen gir SU mulighet
bl.a. til å ”teste” kundenes syn på om vi har et tilbud som møter deres behov og deres opplevelse
av kontakten med Innovasjon Norge. SU utgjør, sammen med medarbeiderundersøkelsen, viktig
grunnlag for intern utvikling av Innovasjon Norge. Resultatene fra SU og andre undersøkelser
inngår som en del av virksomhetsstyringen i Innovasjon Norge.
I SU stilles det spørsmål om:
På hvilke måter kundene har fått kunnskap om det Innovasjon Norge tilbyr (via direkte
kontakt, webside/portal, informasjonsbrosjyrer, m.fl.).
Serviceorienterte forhold.
Områder for tilført kompetanse fra Innovasjon Norges medarbeidere (om hvordan etablere
en bedrift, teknologi, markedsforhold, hvordan komme inn på internasjonale markeder,
osv.), samt hvor tilfreds kundene er.
Kunden kan tenke seg å benytte Innovasjon Norges tjenester i framtiden og/eller anbefale
Innovasjon Norge overfor andre.
Forventede effekter.
Fritekstinnspill til forbedringer i behandlingen søknad/henvendelse samt hva Innovasjon
Norge kan gjøre for å skape et enda bedre tilbud.
SU kan bl.a. knyttes opp mot leveranseansvarlig enhet, hvilken kundetype/målgruppe bevarelsen
kommer i fra og hvilken tjeneste som er levert. SU benyttes som grunnlag for å sette i verk
organisasjonsmessige tiltak i de berørte enhetene i Innovasjon Norge som ledd i det løpende
forbedringsarbeidet. I tillegg gir SU nå muligheter til å hente inn informasjon om forventede
effekter av prosjektene inn i virksomhetsstyringen.
SU gjennomføres som en web-basert spørreundersøkelse. Alle kunder som har søkt om eller fått
levert en tjeneste, og som har registrert e-postadresser og bakgrunnsinformasjon, får tilsendt
spørreskjema. I 2010 har i alt 2 500 bedrifter og enkeltpersoner svart på SU, og av disse var 383
avslagskunder. Dette var en nedgang fra finanskriseåret 2009, hvor vi fikk svar fra 3 180 kunder,
og av disse var 338 avslagskunder. Svarprosenten varierer fra kvartal til kvartal. 3. kvartal skiller
seg ut med lavere svarprosenter (hhv. 38 % på tilsagn og 31 % på avslag). For de øvrige
kvartalene ligger svarprosenten på 52-56 % på tilsagn og vel 40 % på avslag, noe vi er fornøyd
med.
Resultatene for 2010 vises som andel som sier seg ”enig/helt enig” (score 4/5), hvor
avslagskunder er holdt utenfor. Avslagskunder er i gjennomsnitt ca. halvparten så fornøyd. Det er
ingen store forskjeller mellom resultatene for utekontorene og distriktskontorene. I det følgende
gjengis resultater samlet på Innovasjon Norge-nivå.
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Resultatene som er direkte knyttet til serviceerklæringen:
De fleste av spørsmålsstillingene var nye i 2009 og danner derfor et
”nullpunkt”:
2010

2009

1

Nyttig informasjon om hva Innovasjon Norge
kan tilby

78 %

75 %

2

Interesse og respekt

84 %

81 %

3

Kompetanse/tjenester tilpasset behov

63/61 %

60 %

4

Rask foreløpig tilbakemelding (3 dager)

60 %

55 %

Lett tilgjengelig

80 %

77 %

Skisserte stegene i prosessen

57 %

55 %

God fremdrift i saksbehandlingen/prosjektet

57 %

54 %

Innovasjon Norges rådgiver var opptatt av
resultatene

63 %

60 %

Ga god veiledning

66 %

63 %

Fulgte opp

63 %

59 %

Tydelige svar

74 %

70 %

Ga tydelige begrunnelser for
beslutninger/anbefalinger

72 %

69 %

Holdt avtalte frister

64 %

64 %

Fornøyd med kvaliteten på
beslutningen/leveransen

74 %

74 %

5

6
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Resultatene er noe bedre eller omtrent på samme nivå sammenlignet med 2009.
Ved å analysere resultatene pr. kundetype 4 fremkommer at SMB med vekstambisjoner og –
potensial gjennomgående er mest fornøyde. Generelt er Etablerere og Unge bedrifter noe mindre
fornøyd enn gjennomsnittet. Dette kan bl.a. forklares ut i fra den fase og modenhet bedriftene
befinner seg i samt ulike forventninger til virkemiddelapparatet.
”Pådriverrollen” 5:
Innovasjon Norge bidro til utvikling av prosjektideen
Innovasjon Norge var en pådriver for realiseringen
prosjektet/aktiviteten
Innovasjon Norge bidro til at jeg/min bedrift utviklet nye
forretningsideer
Innovasjon Norge bidro til samarbeid mellom meg/min
bedrift og andre bedrifter

2010

2009

38 %

38 %

39 %

39 %

30 %

30 %

31 %

30 %

Rundt en tredjedel av våre kunder mener følgelig at Innovasjon Norge har bidratt aktivt til å gi
prosjektet/aktiviteten ”et ekstra løft”. I forhold til i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag var
avgjørende - addisjonalitet - for at prosjektet/aktiviteten ble gjennomført, har dette i en årrekke blitt
målt gjennom våre KEU – nå også i SU. Innovasjon Norge utgjør en forskjell. Middels eller stor grad
av addisjonalitet utgjør i serviceundersøkelsen 2010 samlet 82 % (85 % i 2009). Reduksjonen
skyldes økt andel som svarer “vet ikke/ikke relevant”, mens andelen lav er stabil.
Kjennskap til Innovasjon Norge, fremtidig benyttelse og anbefaling:
Andelen av de som har benyttet en tjeneste, eller har fått tilsagn om det, som sier det er
”sannsynlig/høyst sannsynlig” at de vil ønske å benytte Innovasjon Norge igjen eller vil anbefale
andre å benytte Innovasjon Norges tilbud igjen er på ca. 88 %, uforandret fra 2009.

4 Vi gjør oppmerksom på at kundetype i 2009 kun er registrert på finansieringssaker. I 2010 ble kundetype
også registrert på andre tjenestetyper, men ikke i samme grad.
5 For disse pådriverspørsmålene bemerkes at det en betydelig andel (15 % - 24 %) som svarer ”vet ikke/ikke
relevant”, en liten økning fra 2009 (12 % - 22 %).
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Det er ikke gjennomført Merkevaretracker 6 for 2010.
Merkevaretrackeren for 2009 viste at de spurte har en kjennskap
til Innovasjon Norge på 96 %. I tillegg viste resultatene at 90 %
av bedriftene i Norge som ble intervjuet vil anbefale andre å
benytte oss - et resultat vi var godt fornøyd med.

6 Merkevaretracker er en årlig undersøkelse om kjennskap til kunnskap om Innovasjon Norge, og om
Innovasjon Norge som merkevare. Undersøkelsen er i år webbasert - gjennomført mot 4 utvalgte målgrupper
(grundere/etablerere, unge bedrifter, SMB over 5 år iht. EU sin definisjon samt store bedrifter), hvor vel 20 %
har benyttet seg av tjenester fra Innovasjon Norge de siste tre årene.
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3.5.2 Arbeidsområde 5B - Korrigering for
markeds- og systemsvikt
Mål for arbeidsområdet:
Innovasjon Norges virksomhet skal korrigere for svikt i de private
finansieringsmarkedene og i samhandlingen mellom næringslivet,
kunnskapsmiljøene og offentlige organisasjoner.
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3.5.2.1 Innledning
Å korrigere for ulike former for svikt er gjennomgående for hele Innovasjon Norges virksomhet.
Det kan være en markedssvikt, dvs. at markedet ikke fungerer optimalt sett fra samfunnets side,
eller en systemsvikt, dvs. at viktige relasjoner mellom aktører i innovasjonssystemet ikke fungerer
optimalt. I tillegg påvirkes Innovasjon Norges aktiviteter av politiske mandat og føringer, som ikke
nødvendigvis er direkte forankret i en ”dokumenterbar” svikt.
Både kundeeffektundersøkelsene (KEU), serviceundersøkelsene (SU) og evalueringer av satsinger,
programmer og tjenester måler hvorvidt og i hvilken grad Innovasjon Norges virksomhet har
bidratt til å korrigere for markeds- og systemsvikt på særskilte områder.
Addisjonalitet er et uttrykk for hva som ville skjedd med prosjektet/aktiviteten dersom
Innovasjon Norge ikke hadde gitt støtte, dvs. i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag har hatt
utløsende effekt for kundens prosjekt. Høy addisjonalitet indikerer en svikt – lav addisjonalitet det
motsatte. Ved høy addisjonalitet ville ikke prosjektet blitt gjennomført uten støtte fra Innovasjon
Norge, eller blitt gjennomført i redusert skala og/eller på et senere tidspunkt.

3.5.2.2 Noen resultater i 2010
Addisjonalitet på tvers av virksomheten
Kundeeffektundersøkelsen (førundersøkelsen 2009) viser at nivået av andel høy addisjonalitet
gradvis øker, den er nå på 62 % (60 og 61 de to foregående årene). Summen av høy og middels er
nå i førundersøkelsen 2009 på 88 % (85 % året før). Innovasjon Norge er mao. i stor grad
utløsende for utviklingsprosjekter i næringslivet.
Når det gjelder addisjonalitet ser vi også at:
Flest prosjekter innen programmene har høy addisjonalitet. Dernest kommer prosjekter
innen stipend. Lavest addisjonalitet har prosjekter innen lavrisikolånene.
Når det gjelder enkelttjenester, finner vi høyest addisjonalitet innen FRAM,
Verdiskapingsprogrammene innen landbruk og fisk, Maritim utvikling samt alle
distriktsrettede tjenester.
Systemsvikt – bidrag til nettverk og samhandling
Innovasjon Norge skal bidra til økt samhandling mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og
offentlige organisasjoner. Vi gjør oppmerksom på at både ARENA og NCE har som formål å styrke
denne samhandlingen, men disse programmene er ikke med i kundeeffektundersøkelsen. De
vurderingene som gjøres under, gir derfor et bilde av Innovasjon Norges øvrige tjenester som
inngår i kundeeffektundersøkelsen, og hvordan de virker med hensyn til nettverk og samhandling.
Bedriftene i Innovasjon Norges portefølje er som andre norske bedrifter relativt innadvendte i sin
innovasjonsatferd, men det er positive utviklingstrender på gang. Mens prosjektene i snitt førte til
samarbeid med 2,8 aktører i 2005, så ligger nivået nå på 3,2 aktører. Dette er et akseptabelt høyt
nivå, selv om toppåret 2007 med 3,7 ligger bak oss.
Undersøkelsen viser at 22 % mener at prosjektet har ført til økt samarbeid med
forskningsinstitusjoner og 18 % mener prosjektet har ført til økt samarbeid med universiteter og
høgskoler.
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3.5.3 Arbeidsområde 5C - Kunnskapsbygging og
premissgiving
Mål for arbeidsområdet
Innovasjon Norge skal være en kompetent pådriver og
bidragsyter regionalt og nasjonalt i utformingen av en helhetlig
politikk som ser innovasjon, internasjonalisering og regional
utvikling i sammenheng.

3.5.3.1 Innledning - Innovasjon Norges rolle som kunnskapsbygger og
premissgiver
En treffsikker og effektiv innovasjonspolitikk må bygge på et solid kunnskapsgrunnlag. Dette er
kunnskap om utfordringene i næringslivet, hva som er riktige mål og strategier – samt synspunkter
på og dokumentasjon av hvilke virkemidler som virker. Myndighetene, som utformer
innovasjonspolitikken, må derfor ha tilgang til tallbaserte analyser, strategiske vurderinger,
evalueringer og annen relevant kunnskap.
Innovasjon Norge skal utvikle og formidle kunnskap om næringslivets utfordringer som bedrer
rammebetingelsene for innovasjon og verdiskaping hos bedrifter og entreprenører. Innovasjon
Norges rolle som kunnskapsbygger og premissgiver er å gi faglige og erfaringsbaserte råd og
innspill til nasjonale eller regionale myndigheter utforming av innovasjons-, nærings- og
regionalpolitikken.
Innovasjon Norges mål som kunnskapsbygger er forankret i MRS som et gjennomgående hensyn
knyttet opp til vårt hovedmål. Dette er også fokusert i Innovasjon Norges strategi der det uttrykkes
i ambisjonene om at ”Vi skal bli bedre på å dele vår samlede kunnskap med våre kunder,
oppdragsgivere og på tvers i egen organisasjon. Vi vil utnytte vår internasjonale tilstedeværelse
bedre gjennom effektiv innsamling av relevant markedsinformasjon fra hele verden og formidle
den aktivt til norske bedrifter, potensielle bedrifter og innovasjonsmiljøer.”
I evalueringsrapporten om Innovasjon Norge trekkes det videre fram at Innovasjon Norge har et
potensial for å styrke seg i rollen som kunnskapsorganisasjon og premissgiver for norsk
næringspolitikk.
Prosess- og kommunikasjonsansvaret for Innovasjon Norge som premissgiver er internt delt ved at
hovedkontoret ivaretar den nasjonale dialogen, mens hvert distriktskontor har ansvaret for
arbeidet i det regionale partnerskapet i sitt fylke.

3.5.3.2 Resultater i 2010
Innovasjon Norge gjennomførte i 2010 en rekke kunnskapsleveranser av betydning for våre kunder
og oppdragsgivere. Disse har også dannet grunnlag for internt utviklings- og forbedringsarbeid. Det
gis her en oversikt over noen viktige leveranser og aktiviteter i 2010 og resultatet av arbeidet.
Analyse og ulike kunnskapsleveranser
Innovasjon Norge har i 2010 lagt betydelig ressursinnsats i dialogen med departementene
for å håndtere de reduserte rammene for gjennomføring av Innovasjon Norges oppdrag slik
at våre kunder rammes i minst mulig grad. Dette arbeidet har ført til at KRD primo 2011 ga
melding av at INs budsjett vil bli styrket med 24,5 mill. kroner.
I forbindelse med evalueringen av Innovasjon Norge har virksomheten bidratt med en
rekke ulike leveranser til evalueringsteamet.
Tilsvarende har det i forbindelse med Riksrevisjonens kontroll av selskapets
kontrollsystemer knyttet til tildelingsprosesser og rådgivningstjenester blitt levert mange
innspill.
Innovasjon Norge leverer årlig ulike budsjettinnspill både regionalt og sentralt. I forhold til
departementene omfattet dette i 2010 satsingsforslag (SNS 2012 og ordinære
budsjettinnspill (for 2011).
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I 2010 har det vært betydelig innsats for å følge opp
DELMÅL 5: GENERELLE
eierreformen, herunder:
GJENNOMGÅENDE
o
Forberedelse av Samarbeidsforum
HENSYN OG FØRINGER
o
Aktiv deltakelse på regionale arenaer der
KNYTTET TIL
fylkeskommuner og det regionale partnerskapet
HOVEDMÅLET
møtes
Kunnskapsleveranser til regional politikkutvikling i fra
distriktskontorene alene eller i samarbeid med partnere i det
regionale partnerskapet, som f.eks. fylkesvise nærings/konjunkturbarometre
Innspill til NHD i forbindelse med innmelding til ESA av ulike programmer og tjenester i
tråd med det generelle gruppeunntaket
Deltakelse i ulike utvalg og råd av betydning for innovasjonspolitikken, blant annet:
o NHDs strategiske råd som arbeider med næringspolitisk strategi for SMB
o Programstyret for forskningsprogrammet om forsknings- og
innovasjonspolitikken, FORFI
Deltakelse i og støtte til BIs prosjekt ”Et kunnskapsbasert Norge”
Levert innspill til jordbruksforhandlingene
Levert innspill til kommende landbruksmeldingen
Nye innspill til NHD i forbindelse med utforming av miljøteknologisatsingen
Publisering av månedlige konjunkturelle og makroøkonomiske vurderinger bl.a. basert på
eksportstatistikken
Evalueringer
Innovasjon Norge har i løpet av 2010 gjennomført flere evalueringer av våre tjenester og
programmer, i tillegg til avslutning og oppstart av nye kundeeffektundersøkelser (KEU).
Følgende evalueringer og KEU ble gjennomført i 2010:
KEU – etterundersøkelse av 2006-årgangen
KEU – førundersøkelse av 2009-årgangen
Bygdebasert reiseliv
FRAM Kultur
Designprogrammet
Regional omstilling (ledet av Distriktssenteret)
Treårs-evaluering av de tre NCE-ene som startet i 2007
Svensk-norsk industrisamarbeid
Det er tilgang til evalueringene på SSØs evalueringsportal: http://www.evalueringsportalen.no/ og
på evaluatorenes hjemmeside
http://www.econ.no/modules/module_123/proxy.asp?I=3894&C=9&D=2&mnusel=a185a190a420
a.
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4. RESSURSINNSATS PÅ BUDSJETTPOSTENE
4.1 Oversikt og innledning
Tabellen viser forbruk i forhold til rammen for de ulike budsjettpostene:
NHD

Budsjettpost

2421.90

2421.50

2421.70

2421.71

2421.72
2421.53
2421.73
2421.78
2421.79

Navn

Virkemiddel

Ramme
2010
Mill.
kroner

Lavrisikolån

Innovasjon – prosjekter

Lavrisikolån, herav:
- Ordinære
- Landbruk
- Fiskeflåte
Innovasjonslån, tapsfond
Garanti, tapsfond
Tilskudd
Landsdekkende
etablererstipend
(Innovasjonslån, utlånstak)
(Garantitak)

145
10
224
51

700
40

491
38

435 8

455

250
227
23
163
19
47
97

229
210
19
174
22
50
103

Forsknings- og
utviklingskontrakter
Svensk-norsk
næringslivssamarbeid
Tilskudd til kraftintensiv
Adm. støtte for
distriktsrettet
såkornfond
Maritim utvikling

285

319

Tilskudd

Avsluttet

0

Tilskudd

0

12

4

4

11

11

653

93
605

73

82

14
164

6
173

-

0

Reiseliv
- Reiselivsprofilering
- Innovasjon i reiselivsn.
Nettverk og profilering:
- Internasjonal Vekst
- Operativ drift
- Tilskudd til programmer
OFU
IFU

Tilskudd
Tilskudd

Anslag
tilskudds
-element
Mill.
kroner

713
629
720

460 7

Bedriftsutvikling og
administrasjon

Nettverk, profilering og
reiseliv - programmer

2500

Forbruk
pr.
31.12.10
mill.
kroner

1634
(1980)

KRD
551.60
551.61
551.71
552.72

Tilskott til fylkesk. f.
reg. utvikling
Kompens. for økt
arb.g.avg.
Nordområdetiltak
Nasjonale tiltak for reg.
utvikling

Risikolån, tapsfond 9
Tilskudd
Tilskudd
Tilskudd
Tilskudd
Tiltak og prosjekter i
Finnmark

959
(1059)

7 Redusert i budsjettsalderingen i desember 2010 med 16,0 mill. kroner til kr 444,0 mill. kroner.
8 Økt i budsjettsalderingen i desember 2010 med 20,0 mill. kroner til 455,3 mill. kroner.

9 Innovasjon Norge står fritt til å benytte rammer fra fylkeskommuner og fylkesmannen til enten lån, risikolån
eller tilskudd. Tapsfond til risikolån tas av tilskuddsrammen.
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LMD
Budsjettpost

1149.50
1149.71

1150.50

Navn

Virkemiddel

Innlandet 2010
Trebasert
innovasjonsprogram
Skog-, klima- og
energitiltak
VSP mat
BU-midler
Bioenergiprogrammet
Utviklingsprogram for
grønt reiseliv
Utviklingsprogram for
frukt og grønt
e-sporing
Inn på tunet
Administrasjon under
LUF

Tilskudd

3

Forbruk
pr.
31.12.10
mill.
kroner
3

Tilskudd

34

31

Tilskudd

17

10

Tilskudd
Tilskudd sentrale
Tilskudd

60
8
39

58
11
59

Tilskudd

18

21

Tilskudd

7

7

Tilskudd sentrale
Tilskudd sentrale

4
8

4
9

Tilskudd

2

2

Risikolån, tapsfond 10
(Direkte utlån)
Tilskudd fylkesvise
Lånebeløp for rentestøtte
11

-

4

353

27
409

967

1 028

BU-midler

1151.51

Ramme
2010
Mill
kroner

VSP rein
Konfl. forebyggende
tiltak rein

Tilskudd

8

12

Tilskudd

1

1

Navn

Virkemiddel

Ramme
2010
Mill
kroner

Forbruk
pr.
31.12.10
mill.
kroner

Marint
verdiskapingsprogram

Tilskudd

65

66

Navn

Virkemiddel

Ramme
2010
Mill
kroner

Forbruk
pr.
31.12.10
mill.
kroner

Samarbeidsprogram
Bulgaria/Romania

Tilskudd

Avsluttet

5

Anslag
tilskuddselement
Mill
kroner

745
(858)

FKD
Budsjettpost

2415.75

Anslag
tilskudds
-element
Mill
kroner
66
(179)

UD
Budsjettpost

116.74

Anslag
tilskudds
-element
Mill
kroner
5
(468)

Samlet støtte omregnet i tilskuddselementer til og via Innovasjon Norge utgjør for 2010 3,4 mrd.
kroner, mot 4,4 mrd. kroner i 2009. Da er også inkludert forvaltning av støtteordningen som følge
av redusert arbeidsgiveravgift (RDA-midler) som til sammen utgjør ca. 82 mill. kroner.

10 Innovasjon Norge står fritt til å benytte rammer til enten lån, risikolån eller tilskudd. Tapsfond til risikolån
tas av tilskuddsrammen.
11 Beregnet tilskuddselement er 104 mill. kroner.
46

Kap. 4 Ressursinnsats på budsjettpostene
_____________________________________________________________________________

4.2 Tidsforbruk på ulike oppgaver i Innovasjon Norge
Ressursbruk i Innovasjon Norge dreier seg dels om hvordan kroner fordeles og dels om hvordan
Innovasjon Norge selv bruker sin tid. Den enkelte medarbeider registrerer arbeidstiden bl.a. i
forhold til prosjekter og aktiviteter innenfor prosjektgruppene brukerbetaling, låneordninger,
programmer, prosjekter og aktiviteter.
Nedenstående tabell viser hvordan operativ tid i prosent i 2010 (2009 i parentes) er fordelt på de
ulike finansieringskilder/prosjektgrupper/kostnadsbærere:
Operative timer
Prosjektgrupper
Brukerbetalte
prosjekter
Låneordningene
Programmer,
prosj., akt.
Andre off.fin.
aktivitet
Sum

Stab
1%
(1 %)
47 %
(49 %)
1%
(4 %)
50 %
(47 %)
100 %

SK
0%
(3 %)
2%
(1 %)
13 %
(18 %)
84 %
(79 %)
100 %

Divisjon
Norge
3%
(3 %)
21 %
(24 %)
23 %
(24 %)
53 %
(48)
100 %

Totalt
Utland
11 %
(3)
0%
(0)
43 %
(41)
46 %
(46)
100 %

TP
2%
(4)
7%
(8)
61 %
(60)
29 %
(27)
100 %

5%
(6)
14 %
(15)
34 %
(34)
48 %
(45)
100 %

Nær halvparten av tidsressursen i Innovasjon Norge ble i 2010 brukt innenfor prosjektgruppen
”andre offentlige finansielle aktiviteter”. Dette dreier seg i hovedsak om aktiviteter som dekkes
over NHD kap. 2421 post 70, og består hovedsakelig av å identifisere muligheter og prosjekter for
våre kunder, hjemhentingsprosjekter, gi enkel informasjon til kunder og forvaltning av
tilskuddssaker og stipend. I tillegg kommer premissgivning, utvikling av tjenesteportefølje,
innovasjon/utvikling av reiselivet, skattefunn, samarbeidsprosjekter med utenrikstjenesten,
såkorn, messer, tilskuddsfinansierte prosjekter, strategiutvikling, forretningsplan- og
budsjettprosessen, utvikling av eier- og virksomhetsstyring, tverrgående team og
organisasjonsutvikling.
Ressursforbruket relatert til låneordningene er på samme nivå som i 2010, men relativt sett noe
ned. Dette er en naturlig følge av finanskriseåret 2009, hvor ressursbehovet økte. Andelen
operative timer på gruppen programmer, prosjekter og aktiviteter er på samme nivå som året før.
Det samme gjelder øvrige aktiviteter hvor det er små endringer i ressursforbruk relativt sett.
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4.3 Nærings- og handelsdepartementets budsjettposter
I oppdragsbrevet for 2010 påpeker NHD at det legges stor vekt på at Innovasjon Norge gjennom
sine tjenester skal bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv som er godt rustet til
å møte fremtidige utfordringer. Individer, bedrifter og næringer med gode ideer og stort
verdiskapingspotensial skal gjennom Innovasjon Norge bli utfordret og få hjelp til videre utvikling
av forretningsideer med sikte på fremtidig lønnsom næringsvirksomhet.
Det er således sentralt i oppdraget å fremme nyskaping og omstilling i og etablering av norske
bedrifter, øke næringslivets innovasjonsevne, utvikle sterkere næringsmiljøer og
innovasjonssystemer og styrke kommersialisering av ideer og kunnskap, varer og tjenester. Dette
oppdraget fra NHD ivaretas gjennom vår finansieringsvirksomhet, rådgivnings- og
kompetansevirksomhet, nettverkstjenestene og profileringstjenestene, og for en stor del ved
aktiviteter som også finansieres via andre departementers budsjettposter.
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Har så de virkemidler Innovasjon Norge tilbyr den effekten de skal ha?
Svaret på dette er ikke lett å gi, blant annet fordi det er vanskelig å måle. Evalueringer som med
jevne mellomrom gjøres av ulike tjenester gir imidlertid med få unntak et positivt bilde.
Evalueringen Econ Pöyry gjorde av Innovasjon Norge og Menons undersøkelse av Innovasjon
Norges rolle under finanskrisen går i samme retning.
Av det vi kan lese av kundeeffektundersøkelsene (etterundersøkelsene) – som er mest konsentrert
om finansieringstjenestene – har vi en god indikasjon på at finansieringstjenestene virker i tråd
med ambisjonene i oppdraget. Kundeffektundersøkelsene for de tjenester som er særlig relatert til
de aktiviteter som er støttet av NHD vises nedenfor.
Risiko/innovasjonslån
2004 2005 2006

Tilskudd

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Høy og middels addisjonalitet

100

76

100

89

89

97

86

87

87

Stor betydning for overlevelse

75

57

82

47

53

38

54

53

50

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

75

63

75

41

28

50

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

100

75

83

73

72

62

73

79

72

Betydning for økt eksport.% økning

50

25

83

36

50

43

20

18

19

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

50

78

77

81

85

83

66

61

71

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

57

78

70

73

75

70

65

61

67

3

2,6

3,7

3

3,6

3,6

2,7

2,6

3,1

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

Vi ser at kundene vurderer addisjonaliteten gjennomgående høyt. I forhold til gjennomsnittet, så
skårer risikolånene betydelig høyere på de økonomiske indikatorene, herunder også på eksporten.
Både lån og tilskudd bidrar i betydelig grad til realisering av prosjekter på kompetanse, innovasjon
og samarbeid.
Ser vi på rådgivnings- og kompetansetilbudene, her ved kompetansetilbudet FRAM (som dels
finansieres med NHD-midler (post 71) og dels finansieres med KRD-midler/fylkeskommunale
midler og rådgivningsprogrammet Internasjonal Vekst (som finansieres med NHD-midler), har vi
følgende bilde:
FRAM

INT prog

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Høy og middels addisjonalitet

100

87

85

91

81

97

86

87

87

Stor betydning for overlevelse

44

38

36

42

36

39

54

53

50

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

56

45

45

23

39

25

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

78

71

67

64

70

61

73

79

72

Betydning for økt eksport.% økning

0

11

2

7

58

56

20

18

19

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

67

62

67

69

64

65

66

61

71

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

54

59

47

69

60

53

65

61

67

2

2,5

2

3

2

2,5

2,7

2,6

3,1

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

FRAM har hatt liten betydning for overlevelse og eksport. Den har også lavere betydning for bidrag
til innovasjon og samarbeid enn gjennomsnittet, og utviklingen på flere av indikatorene har vært
negativ. Formålet med ordningen forklarer noe av dette, og det har i de siste årene blitt
gjennomført omfattende revitaliseringsgrep for å bedre treffsikkerheten på tjenesten. Design,
markedsorientering og CSR er f.eks. nå på plass som obligatoriske leveranser i FRAM, og med en
helt annen fleksibilitet i leveransemodellen enn tidligere, tas nå kundens behov mer på alvor.
Sannsynligvis vil denne prosessen slå positivt ut på flere av indikatorene fremover. Alt nå kan det
rapporteres om unisone tilbakemeldinger fra utekontorene som peker på at det er en stor fordel
med gjennomført FRAM-prosess før bedrifter skal internasjonaliseres. Videre utviklingsarbeid vil
baseres på oppdatert kunnskap om kundebehov, og vil ses i sammenheng med utviklingen av
øvrige kompetanse- og rådgivningstilbud.
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INT-programmet, som i all hovedsak består av det internasjonale vekstprogrammet og noen av de
større rådgivingsprosjekter, utført ved utekontorene, skårer høyt på addisjonalitet og betydningen
for eksport. Trendene er ikke klart positive på noen av indikatorene.
Når det gjelder OFU/IFU er resultatoppnåelse i forhold til føringer og særskilte rapporteringskrav
fra departementet besvart i den detaljerte rapporteringen på programmet i Detaljrapporter 2010.
Hovedkonklusjonen er at programmet er i rute i forhold til målsetting.
OFU/IFU
Høy og middels addisjonalitet

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

94

100

84

86

87

87

53

50

Stor betydning for overlevelse

53

58

53

54

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

56

42

53

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

67

67

56

73

79

72

Betydning for økt eksport.% økning

44

55

41

20

18

19

61

71

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

95

87

86

66

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

95

87

89

65

61

67

4

3,8

3,7

2,7

2,6

3,1

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

Kundeeffektundersøkelsen viser at vi heller ikke på OFU/IFU, finner vi entydige positive trender i
denne treårsperioden. Denne tjenesten har imidlertid fremdeles høy skår både på addisjonalitet,
betydningen for eksport og i særlig grad på bidrag til de myke indikatorene som kompetanse,
innovasjon og bidrag til samarbeid. På disse indikatorene har ordningen svært gode effekter, selv
om trenden ikke er klar.
Lavrisiko ordinær
Høy og middels
addisjonalitet
Stor betydning for
overlevelse
Stor betydning for
lønnsomhetsutvikling
Betydning for økt
omsetning.% økning.
Betydning for økt
eksport.% økning
Stor grad av bidrag til økt
kompetanse
Stor grad av bidrag til økt
innovasjon
Gj. snitt antall
samarbeidspartnere

Lavrisiko landbruk

Gr.f.lån fiskefl.

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

80

69

67

75

79

86

63

65

76

86

87

87

58

43

46

57

74

68

63

52

50

54

53

50

54

57

52

47

58

57

79

68

46

53

49

51

67

86

82

72

85

83

84

82

71

73

79

72

18

33

23

2

6

6

31

27

29

20

18

19

54

69

64

35

42

49

36

36

33

66

61

71

69

63

62

38

55

56

33

44

30

65

61

67

2

2,7

3,2

2

2,1

2

2

2

2,1

2,7

2,6

3,1

Lavrisikoordningene består av tre forskjellige “ordninger”. Ordinære lavrisikolån og fiskeflåtelånene
har relativt stor betydning for omsetningen. Ordinære lavrisikolån finansierer prosjekter som har
betydning for eksporten, men naturlig nok gjelder dette ikke for lavrisiko landbrukslånene.
Kompetansebidraget og bidraget til innovasjon er ganske tydelig på de ordinære lavrisikolånene,
men lav på de to andre ordningene. Når det gjelder positive trender, ser vi det på bidrag til
samarbeid når det gjelder ordinære lavrisikolån, på addisjonalitet, innovasjon og kompetanse når
det gjelder landbrukslån – og addisjonalitet når det gjelder flåtelånene.
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Ressursinnsats NHD - 2010
Kap 2421.50 Innovasjon – prosjekter (ramme for 2010: 444 mill. kroner)
Bevilgningsrammene under post 50 ble i statsbudsjettet 2010 fastsatt til 383 mill. kroner, men er
økt etter dette; ved Stortingets vedtak av 18. juni 2010, meddelt Innovasjon Norge i brev av 2.
juli, hvor bevilgningen ble økt med 77 mill. kroner. I salderingsproposisjonen av desember 2010
ble rammen for landsdekkende innovasjonslån øremerket til maritim sektor (verftspakken)
redusert med 50 mill. kroner (til 150 mill. kroner), som utgjorde en bevilgningsmessig reduksjon
på 16 mill. kroner, i tapsfond. Dette ga rammen for 2010 på 444 mill. kroner.
Bevilgninger over denne posten er benyttet til:
Mill. kroner

2010

2009

2008

155

473,2

37,6

-

17,2

1,7

51
-

150
-

9,5

Tilskudd nærskipfart

20

9,8

12,3

Tilskudd bedriftsnettverk

7,1

4,1

-

Tilskudd kultur og opplevelsesnæringer

3,7

3,1

9,6

Tapsfond innovasjonslån og garantier
Avsetning til rentestøttefond
Landsdekkende etablererstipend
Tilskudd nettverkskreditt

Tilskudd kvinnesatsing sentrale strøk

-

-

2,1

Tilskudd biodrivstoff
Tilskudd miljøteknologi

100
40

-

-

Andre tilskudd

52,7

55,6

50,7

Tilbakeført staten

14,5

Total

444

713

123,5

Tilbakeført til staten (14,5 mill. kroner)
NHDs kap. 2421.50 er en bevilgningsramme hvor Innovasjon Norge har stort press på rammen og
må prioritere meget stramt. Når det allikevel går 14,5 mill. kroner tilbake til staten, skyldes det at
deler av bevilgningsrammen var øremerket til tapsfond for risikolån/landsdekkende innovasjonslån
til maritim sektor. Tapsfondsbevilgningen fra NHD ble basert på at tapsfondsavsetning skulle være
1/3 av lånerammen. Tilsagnsvolumet for denne type lån ble 147 mill. kroner (98 % av rammen),
men kalkulert risiko i disse engasjementene ble vurdert å være ca. 24 %.
Innovasjon Norge ba i innspill til salderingsproposisjonen om å kunne få benytte eventuell ikkebenyttet del av den øremerkede bevilgningen til prosjekter innenfor maritim sektor i form av
tilskudd i stedet for tapsfond for lån, men fikk ikke gjennomslag for dette. Dette er bakgrunnen for
tilbakeføringen.
Miljøteknologi – (ramme for 2010: 140 mill. kroner)
Miljøteknologiordningen 2010 var todelt:
Miljøteknologiordningen for miljø- og demonstrasjonsanlegg
Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor fornybar energi
Av rammen på 140 mill. kroner var 100 mill. kroner øremerket for produksjon og bruk av 2.
generasjons biodrivstoff.
Innovasjon Norge fikk formelt oppdraget fra NHD i brev av 2. juli 2010. Vi mottok til sammen 80
søknader med et omsøkt beløp på 780 mill. kroner. Det ble gitt tilsagn til 16 prosjekter med tilsagt
tilskuddsbeløp varierende fra 1,15 mill. kroner til 58 mill. kroner.
En del av de interessante prosjektene var på beslutningstidspunktet i 2010 ikke modne for
beslutning, men blir tatt med for videre behandling i 2011.
Det vises for øvrig til nærmere omtale av miljøteknologiordningen i Detaljrapporter 2010.
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Landsdekkende etablererstipend (fra 2011 Etablerertilskudd) – (ramme for 2010: 50
mill. kroner)
I 2009 fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra NHD om å etablere en ny landsdekkende
etablererstipendordning. Ordningen ble gitt som en nasjonal ramme, og skulle gå til de beste
etableringene uavhengig av lokalisering. Dette ble en meget attraktiv ordning.
Ordningen fortsatte i 2010 med en ramme på 50 mill. kroner. Også i 2010 var det stor etterspørsel
etter ordningen, ettersom dette er en finansieringsordning som virker godt i sentrale strøk, der
etableringstilfanget er størst. Forskning viser bl.a. at radikale innovasjoner hovedsakelig oppstår
innenfor storbyregionene og at det er markedssvikt i kapitaltilgangen til bedrifter i oppstartsfase.
Vi mottok 209 søknader til vurdering. Totalt ble det omsøkt for 164 mill. kroner. Det ble gitt 92
tilsagn som til sammen beløp seg til 51 mill. kroner, inkludert bevilgning til Innovasjon Norges
gjennomføringskostnader på ordningen. Om innretningen kan sies at det er:
Høy innovasjonsgrad i prosjektene
Hele 94 % av det bevilgede beløpet er kjennetegnet som ”internasjonale innovasjoner”, når
en ser bort fra den delen av bevilgningene som knytter seg til Innovasjon Norges
gjennomføringskostnader. Den tilsvarende andelen for den fylkeskommunale
stipendordningen, som er mest relevant å sammenligne med, er på 46 %. Tilnærmet alle
tilsagn er rettet mot produkt-/tjenesteinnovasjoner.
Stort internasjonalt markedspotensial
82 % av det innvilgede beløpet er kjennetegnet gjennom prosjekter som er internasjonalt
orientert. Dette er en naturlig konsekvens av at innovasjonene i seg selv har en
internasjonal nyhetsverdi. Kombinasjonen av høy innovasjonsgrad og internasjonalt
orienterte prosjekter indikerer et mulig høyt fremtidig verdiskapings- og
sysselsettingspotensial.
Økt andel kvinner og unge
Splitter vi prosjektmassen i to hovedgrupper, (1) kvinnerettede prosjekter og (2) ikke
kvinnerettede prosjekter, viser det seg at kvinneandelen i 2010 utgjorde 33 % av totalt
innvilget beløp. Kvinners deltakelse i styret til bedriften (min. 30 %), er et viktig kriterium
for det å definere et prosjekt som kvinnerettet.
En andel på 33 % representerer en dobling fra 2009, hvor kvinneandelen utgjorde kun
17 %. Ambisjonen var imidlertid å komme opp i en andel på 40 %. Pr 1. halvår 2010 var
kvinneandelen 22 %, og det faktum at vi endte på 33 % er et resultat av bevisst styring i
retning av ambisjonen. For 2011 er målet at 50 % av rammen for landsdekkende
etablererstipend skal gå til kvinnerettede prosjekter.
At vi heller ikke i 2010 kom helt i mål med kvinneandelen i de forskjellige
bedriftene/prosjektene har nok sin bakgrunn i at det er færre kvinner enn menn som
etablerer bedrifter, og at kvinner i større grad realiserer ”tradisjonelle bedrifter”.
Tradisjonelle bedriftsetableringer fanges i større grad opp av blant annet
KRD/fylkeskommunenes etablererstipendordning, som har en kvinneandel på 42 %.
15 % av totalt innvilget beløp er gått til unge etablerere under 35 år. Dette er en dobling
fra 2009 (7 %). Etablererstipendordningen med midler fra KRD/fylkeskommunene har en
bredere tilnærming og har til sammenligning en andel unge på 29 % av totalt innvilget
beløp.
IKT vinnernæringen i år igjen
Ordningen fordeler seg noe ujevnt på Innovasjon Norges ulike satsinger. IKT-næringen er
en vinner i år igjen med 25 %, fulgt av Helse med 18 % og Energi og Miljø 13 %. Heller
ikke i 2010 er det over denne ordningen bevilget penger til Reiselivssatsing, men dette er
forståelig ettersom reiseliv fanges opp av distriktsutviklingsmidlene.
Oppsummert
Vi er stort sett tilfreds med innretningen og mener at vi har plassert midlene til
landsdekkende etablererstipend i tråd med intensjonene bak bevilgningen. Det må kunne
sies at dette er en meget attraktiv ordning både for det offentlige og næringslivet i Norge.
Etterspørselen er stor, særlig i sentrale strøk, og prosjektene er vurdert å ha høy
innovasjonsgrad med et stort internasjonalt markedspotensial. Forhåpentlig har ordningen
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også i 2010 bidratt til etableringen av konkurransedyktige, fremtidsrettede og nyskapende
virksomheter og arbeidsplasser, i tråd med målet. Det er for øvrig fortsatt litt tidlig å kunne
se effekter av ordningen, som jo først “kom på lufta” i 2009, og som etter det er redusert
kraftig i omfang.
Landsdekkende innovasjonslån – (låneramme (tak) 500 + 150 mill. kroner; og ramme
for garantier på 40 mill. kroner)
Tapsfondsbevilgningen til landsdekkende innovasjonslån og garantier utgjør den klart største
andelen av forbrukte midler på denne posten.
Lånerammen ble i revidert budsjett for 2010 økt med 200 til 700 mill. kroner, og i
salderingsproposisjonen redusert til 650 mill. kroner igjen, hvorav en låneramme på 150 mill.
kroner var øremerket maritim sektor. Den økte rammen i revidert budsjett hadde til hensikt å bidra
til økt tilgang på kapital for skips- og offshoreverft og utstyrs- og tjenesteleverandører i Norge.
I 2009 var lånerammen på 1,47 mrd. kroner og garantirammen 100 mill. kroner.
Avsetning til tapsfond skjer i forhold til kalkulert risiko i de enkelte tilsagn og i forhold til
risikoeksponeringen i porteføljen av slike lån.
Ordningen skal stimulere til bedre utnyttelse av utviklingspotensialet som ligger i innovative
vekstbedrifter, og primært benyttes i bedriftenes tidligfase og kommersialiseringsfase.
Innovasjons- og vekstprosjekter er ofte forbundet med stor risiko, og det kan være utfordrende å
finne finansiering til nyetableringer og nye prosjekter når virksomhetene ikke har tilfredsstillende
sikkerheter å tilby.
I 2010 er det samlet gitt tilsagn om nær 530 mill. kroner i landsdekkende innovasjonslån og
garantier, deriblant 147 mill. kroner som er øremerket til maritim sektor (verftspakken). Når
lånerammen ikke er utnyttet fullt ut, skyldes det bl.a. at Innovasjon Norge ikke har hatt
tilstrekkelig tapsfond til å disponere hele lånerammen.
Det var forventet en nedgang i etterspørselen etter landsdekkende innovasjonslån/garantier i
2010, ettersom 2009 var et år preget av finanskrisen, som ga stor etterspørsel etter lån i
Innovasjon Norge. Etterspørselen etter innovasjonslån har da også i 2010 vært nærmere en
normalsituasjon. Vi har mottatt søknader om landsdekkende innovasjonslån/garantier for ca. 850
mill. kroner, fordelt på tett opptil 300 søknader. I 2009 mottok vi søknader for ca. 3 mrd. kroner
fordelt på noe over 500 søknader.
Gjennom 2010 har Innovasjon Norge hatt inntrykk av at mottatte søknader i større grad omfatter
tidligfaseprosjekter og/eller bedrifter som har økonomiske utfordringer. Dette skyldes nok at det
private bankvesenet etter 2009 har blitt noe mer selektivt.
Om innretningen av tilsagnene i 2010 kan sies:
I 2010 er 82 % av tilsagnene om landsdekkende innovasjonslån, hvor det er gjort
vurdering av innovasjonshøyde, vurdert til å være prosjekter med innovasjonshøyde på
nasjonalt eller internasjonalt nivå. Nivået i 2010 er høyere enn forventet, ikke minst sett på
bakgrunn av oppdraget knyttet til maritim sektor, hvor situasjonen tilsa at det ikke først og
fremst var innovasjonsfokus som var det primære. Andelen prosjekter med innovasjon på
nasjonalt/internasjonalt nivå innebærer en betydelig økning sammenlignet med 2009nivået (hvor det var 68 %). Dette har nok sin årsak i at de landsdekkende
innovasjonslånene som ble innvilget i 2009, som følge av finansuroen, var mer rettet mot
mer tradisjonelle finansieringsbehov.
23 % av de samlede tilsagnene i 2010 er kategorisert som kvinnerettet (31 % i 2009). Det
var forventet en nedgang fra 2009 til 2010. Den relativt høye andelen kvinnerettede
prosjekt i 2009 hang nok sammen med at vi i fjor i større grad også finansierte børsnoterte
selskaper, som gjennom styrerepresentasjon ble definert som kvinnerettet. I 2010 har
hovedtyngden av tilsagn gått til unoterte foretak.
79 % er vurdert å være internasjonalt rettet (73 % i 2009) og 25 % miljørettet (14 % i
2009).
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Den geografiske fordelingen av tilsagn om landsdekkende innovasjonslån i 2010 viser at
det er gitt slike lån i alle fylker. De tre fylkene med lavest andel er Hedmark, NordTrøndelag, Oppland (1 % av tilsagnene), mens de tre fylkene med høyest andel er Møre og
Romsdal (27 %), Hordaland (11 %) og Rogaland (7 %).
Næringsmessig står Industri for den største delen av utlånene med 3 %, dernest kommer
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 21 % og Informasjon og kommunikasjon
med 14 %. Det er vanskelig å sammenligne med tidligere år ettersom det har skjedd en
endring i SSBs standard for næringsgruppering med virkning i tallene for Innovasjon Norge
fra årsskiftet 2009/2010.
Det er lagt til grunn at Innovasjon Norge for slike lån, skal kunne tilby lån uten samme
krav til sikkerhet som bankene normalt stiller. Vi har lagt opp til at lån inntil 2,5 mill.
kroner skal kunne ytes uten formell sikkerhet, mens lån utover dette normalt skal ha 50 %
betryggende sikkerhet for den delen av lånet som overstiger 2,5 mill. kroner. Dette skal
gjøre det mulig å oppnå lån for nye og unge bedrifter preget av kompetanse og
vekstmuligheter uten egnede aktiva som panteobjekter. I tillegg kan denne låneformen
representere god toppfinansiering også for litt større prosjekter.
Kalkulert gjennomsnittlig risiko i tilsagnene for 2010 var 29,2 %, som er innenfor
budsjettert nivå. Til sammenligning er bokførte tap for årgangene 1991 – 1995 på 27 %,
1996 – 2000 på 43 % og 2001 – 2005 på 36 %.
Oppsummert:
Vurderingen er at innretningen av låneordningen er god, og den risikoen som tas i nye
engasjement skal sikre at tapene blir på et lavere nivå enn de historisk har vært.
Porteføljen av løpende landsdekkende innovasjonslån økte fra 1 186 mill. kroner ved inngangen av
året til 1 409 mill. kroner pr. 31.12.2010. Porteføljen ble mer enn tredoblet i løpet av
finanskriseåret 2009 og ble ytterligere økt med 220 mill. kroner i 2010.
Det totale tapsbildet for landsdekkende innovasjonslån i 2010 er på et akseptabelt nivå, og som
budsjettert. Samlet bokførte tap i 2010 er 81 mill. kroner, noe som gir en tapsprosent på nær 6 av
porteføljen. Innovasjon Norge påtok seg i finanskriseperioden en god del belåning som innebar høy
risiko. Det har derfor vært forventet økte nominelle tap på denne ordningen. Menon konkluderte i
sin analyse av Innovasjon Norges håndtering av “Finanskrisemidlene” med at Innovasjon Norge i
den store utlånsaktiviteten i 2009 samlet sett ikke hadde påtatt seg uvanlig høy risiko, men at det
kunne forventes relativt høye tap de første årene for tilsagnene fra 2009, og relativt lave årlige tap
på litt lengre sikt. Pr. 31.12.2010 er drøyt 50 % av nedskrivningene og 80 % av bokførte tap på
landsdekkende innovasjonslån knyttet til tilsagn fra 2009 og 2010. At tap oppstår relativt tidlig
etter tilsagn/utbetaling er også i tråd med administrasjonens forventninger.
Tapsfond til dekning av fremtidige tap utgjør 731 mill. kroner pr. 31.12.2010. Tapsfondet
utgjør 38 % av de lån/garantier (utbetalt og ikke utbetalt), hvor det ikke er foretatt
tapsnedskrivninger på deler av eller hele lånet. Til sammenligning er kalkulert tapsrisiko i den
”friske” porteføljen 32 %. Det er således vurdert å være en "overdekning" på ca. 7 prosentpoeng.
Innovasjon Norges oppfatning er at det bør være en slik overdekning, i det minste i en fase hvor
det er usikkert om tapene knyttet til 2009- og 2010-tilsagnene blir innenfor det nivået en har
forventet.
Innovasjon Norge er pålagt å sørge for at det er et forsvarlig forhold mellom tapsfondets størrelse
og den anslåtte risikoen i porteføljen. I forhold til kalkulert porteføljerisiko pr. 31.12.2010 vurderes
tapsfondets størrelse å være tilfredsstillende.
Program for utvikling av nærskipfartsflåten (øremerket ramme for 2010: 20 mill. kroner)
Under post 50 har Nærings- og handelsdepartementet avsatt inntil 20 mill. kroner til tilskudd og
innovasjonslån til utvikling av den norske nærskipsfartsflåten. Opprinnelig ramme var 10 mill.
kroner. I tillegg ble rammen økt med 10 mill. kroner som den del av den maritime tiltakspakken
2010, som ble operativ 2. juli 2010.
I 2010 ble det bevilget 20 mill. kroner til 11 prosjekter innen følgende prioriterte områder:
Fornyelse av nærskipsfartsflåten: 5 prosjekter, 13,4 mill. kroner
Samarbeid for effektiv bruk av nærskipsfartsflåten: 3 prosjekter, 3,6 mill. kroner
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Miljøprosjekter: 2 prosjekter: 2,9 mill. kroner
Forprosjekt støtte for søknad til EUs Marco Polo II-program: 1 prosjekt, 0,1 mill. kroner
Inntrykket av prosjekttilgangen er at interessen og evnen til å drive utvikling i
nærsjøskipsfartsflåten er moderat, og at det som kommer av prosjekter i denne sektoren først og
fremst kommer fra aktører som driver utvikling rettet mot denne sektoren – og ikke fra sektoren
selv.
Programmet ble igangsatt i 2008 og det videreføres i 2011 med ramme 10 mill. kroner.
Andre tilskudd
“Andre tilskudd” er i all hovedsak frie tilskuddsmidler som benyttes til utviklingsprosjekter i de
sentrale områder av landet. Midlene disponeres på de ulike distriktskontorene etter en
fordelingsnøkkel som er basert på folketall i de kommuner som tilhører virkemiddelsone I og II.
Om lag 51 mill. kroner ble fordelt på distriktskontorene i 2010. Gjennomsnittlig hadde
distriktskontorene med kommuner i virkemiddelsone I og II gjennom dette til disposisjon 3,5 mill.
kroner. Størst ramme hadde Oslo og Akershus med 15 mill. kroner. Hordaland og Rogaland hadde i
overkant av 5 mill. kroner hver i ramme. Tilskuddene innvilges dels til utviklingsprosjekter i regi av
enkeltbedrifter, og dels til prosjekter som etableres i sammenheng med regionale utviklingsplaner i
fylkene. De resterende 1,7 mill. kroner av forbruket i 2010 ble benyttet til analyser/evalueringer
samt til prosjektet Skaperkraft.
Kultur- og opplevelsesnæringene
Aktiviteten innenfor kultur- og opplevelsesnæringene er omtalt i Detaljrapporter 2010, under
satsingsområdet, kap. 2.9.
Bedriftsnettverk
Aktivitetene på Bedriftsnettverkstjenesten er nærmere omtalt i Detaljrapporter 2010.

Kap 2421.51 Såkornfond
Kommersialisering av innovative prosjekter i nyetablerte bedrifter begrenses ofte av tilgangen på
risikovillig kapital. Såkornfondene bidrar til å etablere innovative, konkurransedyktige vekstforetak
gjennom å øke tilgangen på kompetent kapital og kompetanse til slike prosjekter.
Innovasjon Norge har tre såkornordninger med i utgangspunktet 16 såkornfond:
Den første såkornordningen (Såkornfond 98) ble etablert i 1998, og har en økonomisk
ramme på 780 mill. kroner fordelt på seks fond (hvorav ett er konkurs).
Den distriktsrettede såkornordningen (Distriktsrettede såkornfond 06) har en økonomisk
ramme på 1 110 mill. kroner fordelt på seks fond, hvorav ett ikke er etablert.
Den landsdekkende såkornordningen (Landsdekkende såkornfond 06) har en økonomisk
ramme på 1 350 mill. kroner fordelt på fire fond.
Såkornfondene investerer i nyskapende norske bedrifter som befinner seg i en tidlig utviklingsfase.
Såkornfondene går inn med egenkapital i risikoprosjekter med stort verdiskapingspotensial.
Fondene selger seg normalt ut når porteføljeselskapene har synliggjort verdiene, og har behov for
nye eiere som kan bringe selskapet videre. Innovasjon Norge bidrar med ansvarlige lån til
såkornfondene og noe administrasjonsstøtte til de distriktsrettede såkornfondene. Såkornfondene
eies og styres av private interesser.
Såkornfond 98
Innovasjon Norge er gjennom denne ordningen engasjert med ansvarlige lån i START-fondet AS og
i fem regionale fond; Såkorninvest Sør AS, SåkorninVest AS, Såkorninvest Innlandet AS,
Såkorninvest Nord AS og Såkorninvest Midt-Norge AS. Flere av fondene i denne gruppen har tapt
deler av eller hele egenkapitalen.
START-fondet AS har den største kapitalbasen, 320 mill. kroner og en spiss investeringsstrategi.
Fondet har svært få gjenstående porteføljeselskaper. Fondet drives av styret med administrativ
bistand fra aksjonæren Braganza AS.
Såkorninvest Sør AS med kapitalbase på 106 mill. kroner har realisert betydelige gevinster ved
gjennomføring av to vellykkede industrisalg, og har dermed tilbakebetalt totalt 15 mill. kroner til

55

Nærings- og handelsdepartementet
Innovasjon Norge. Såkorninvest Sør har i tillegg andre porteføljeselskaper som utvikler seg svært
positivt. Såkorninvest Sør AS forvaltes av Skagerak Venture Capital AS (SVC).
SåkorninVest AS har en kapitalbase på 88,5 mill. kroner, og har få gjenstående
porteføljeselskaper. Procom Venture AS overtok i 2009 forvaltning av fondet fra Anker
Management AS.
Det ble åpnet konkurs i Såkorninvest Innlandet AS i mars 2007, bl.a. da fondet undervurderte
tiden og kapitalen som var nødvendig for å løfte porteføljeselskapene. Bobehandlingen ble avsluttet
ultimo 2009. Uprioriterte krav fikk full dekning, og Innovasjon Norges ansvarlige lån, som er en
etterprioritert fordring, fikk en dividende på 9,36 %.
Såkorninvest Midt-Norge AS, som er engasjert i nær 20 porteføljebedrifter, forvaltes av Leiv
Eriksson Nyskaping AS.
Såkorninvest Nord AS (SINAS) har en delt forvaltningsstruktur der enkelte av dagens
porteføljeselskaper blir forvaltet av Pronord AS, Bodø, mens de resterende investeringene blir
forvaltet gjennom avtale med Norinnova Forvaltning, Tromsø.
Fondene arbeider med å realisere sine investeringer. De opplever at enkelte av de gjenstående
investeringene utvikler seg positivt, men det må sterkt prioriteres hvilke selskaper det skal jobbes
aktivt med videre.
Flere av såkornfond 98 har pådratt seg betydelige tap, og flere av fondene vil ikke være i stand til
å gjøre opp det ansvarlige lånet fullt og helt.
Distriktsrettede såkornfond 06
KapNord Fond AS, Bodø – distriktsrettet såkornfond for Nord-Norge - har vært i ordinær drift siden
1. juli 2006. Fondet melder om en meget høy dealflow med 234 prospekter til vurdering. KapNord
AS har gjennomført 21 investeringer og trukket 117 mill. kroner av sin ramme på 175 mill. kroner i
ansvarlig lån gjennom Innovasjon Norge. Fondet forvaltes av Pronord AS.
Norinnova Invest AS, Tromsø - distriktsrettet såkornfond for Nord-Norge - ble stiftet i februar
2007, og har en kapitalbase på 271,6 mill. kroner, hvorav 96,6 mill. kroner er privat kapital.
Fondet har mottatt 88 henvendelser og gjennomført 15 investeringer. Såkornfondet har trukket 90
mill. kroner av sin ramme på 175 mill. kroner i ansvarlig lån. Fondet forvaltes av Norinnova
Forvaltning AS.
Fjord Invest SørVest AS, Førde - distriktsrettet såkornfond for sørvest Norge - har vært operative
siden juli 2007, gjennomført åtte investeringer og har en kapitalbase på 216 mill. kroner. Fondet
har trukket 42 mill. kroner av sin ramme på 134 mill. kroner i ansvarlig lån. Fondet har mottatt
264 henvendelser siden oppstart. Fondet forvaltes av Fjord Invest AS.
MidVest Fondene, Namsos - distriktsrettede såkornfond for Midt-Norge består av to fond (Midvest I
AS og Midvest II AS) med en samlet kapitalbase på 253,5 mill. kroner. Fondene ble oppkapitalisert
i januar 2008. Fondene har vurdert 176 investeringsmuligheter siden oppstart, og har gjennomført
åtte investeringer. Midvest I AS har trukket 16,2 mill. kroner av lånerammen på 121,3 mill. kroner
som er stilt til disposisjon gjennom Innovasjon Norge. Midvest II AS har trukket 9,3 mill. kroner av
lånerammen på 37,4 mill. kroner. Fondene forvaltes av Midvestor AS.
Et såkornfond for Innlandet (Østlandet) på totalt 114,6 mill. kroner ble utlyst november 2008. Det
ble gitt mandat til en aktør primo mai 2010 til å hente inn den nødvendige private kapitalen for å
gjøre fondet operativt.
Landsdekkende såkornfond 06
Det ansvarlige lånet for de landsdekkende fondene er på 166,7 mill. kroner for hvert fond.
ProVenture Seed AS, Trondheim, har gjennomført 16 investeringer og trukket 109,7 mill. kroner på
det ansvarlige lånet. Fondet har realisert en investering med god avkastning og solgt et selskap
med tap. Fondet forvaltes av ProVenture Management AS.
Sarsia Seed AS, Bergen, har gjennomført 20 investeringer og trukket 74,3 mill. kroner på det
ansvarlige lånet. Fondet forvaltes av Sarsia Seed Management AS.
56

Nærings- og handelsdepartementet

SåkorninVest II AS, Stavanger, har gjennomført 11 investeringer og trukket 67,5 mill. kroner på
det ansvarlige lånet. Procom Venture AS overtok i 2009 forvaltning av fondet fra Anker
Management AS.
SåkorninVest II solgte i 2010 sin 65 % -eierandel i Viking Intervention Technology til Seawell.
Seawell overtok selskapet 100 % i en transaksjon verdsatt til 75 mill. kroner. Teknologien baserer
seg på en karbonstang med en innebygget fiberkabel. Teknologien skal være et alternativ til
wireline-operasjoner. Karbonstangen er lett og tåler mye, og dermed kan det brukes tyngre og mer
avansert utstyr i nedhullsoperasjoner. Statoil og Innovasjon Norge har støttet utviklingen av
teknologien.
Alliance Venture Polaris AS, Oslo, har gjennomført 12 investeringer og trukket 86 mill. kroner på
det ansvarlige lånet. Fondet forvaltes av Alliance Venture AS.
For de operative såkornfondene i de to nye såkornordningene har det store prosjekttilfanget blitt
videreført i 2010. Tilgang på gode prosjekter har også ført til en noe høyere investeringstakt enn
opprinnelig antatt, og dermed noe høyere trekk på det ansvarlige lånet fra Innovasjon Norge.
Fondene har i stor grad tilpasset sin strategi til utviklingen i finansmarkedet, slik at de avsetter
større beløp til oppfølgningsinvesteringer enn opprinnelig planlagt. Fondene kan derfor kun
gjennomføre et fåtall nye investeringer i tillegg til de som er gjennomført ultimo 2010. Dette
medfører at fondene i praksis vil bli lukket for nyinvesteringer i løpet av 2011.

Kap 2421.56 Distriktsrettet låneordning
Denne låneordningen var tidsbegrenset, og det er ikke innvilget nye lån etter 31.12.2005. Alle lån
under denne ordningen skal være tilbakebetalt innen utløpet av 2018.
I 2010 er det inntektsført 9 mill. kroner på tidligere avskrivninger, mot et bokført tap på 7 mill.
kroner i 2009. Inntektsføringen skyldes friskmelding på et stort engasjement som medførte en
inntektsføring av tidligere nedskrivning. Det er indikasjon på at tap under denne låneordningen kan
bli mindre enn det tapsfondet som er etablert for ordningen.
Porteføljen av slike lån er redusert fra 95 mill. kroner pr. 1.1.2010 til 71 mill. kroner pr.
31.12.2010. Det forventes fortsatt reduksjon i porteføljevolumet.

Kap 2421.70 Bedriftsutvikling og administrasjon (ramme for 2010: 435,3 mill.
kroner 12)
Bevilgningen til bedriftsutvikling og administrasjon skal sette Innovasjon Norge i stand til å oppfylle
rollen som en proaktiv samarbeidspartner og premissleverandør for næringsliv og offentlige
myndigheter. Post 70 skal dekke proaktiv virksomhet og deltakelse i prosesser på nasjonalt og
regionalt plan, basiskostnader, næringslivsdelegasjoner, rådgivningstjenester, kontorenes
infrastruktur, administrasjon av bevilgninger som ikke finansieres særskilt fra andre poster eller fra
andre departementer/fylkeskommuner, og utgifter til såkornfond, SkatteFunn mv.
Innovasjon Norge har en modell for intern kostnadsfordeling, hvor blant annet alle ansatte
registrerer sine timer på ulike prosjekter og aktiviteter. Fra Innovasjon Norge startet med
timeføring har det blitt gjort løpende endringer og forbedringer i timeføringen. Også i 2010 ble det
gjort endringer. Timeføringen for program- og lånevirksomheten er tilfredsstillende, mens det
fortsatt har vært forbedringspotensial for fordelingen av timer mellom de ulike grupper innenfor
post 70. En tverrdepartemental arbeidsgruppe var i arbeid våren 2010. Resultatet fra denne
arbeidsgruppen, samt innføring av basiskostnadsprinsippet for hele prosjektvirksomheten, har
medført en rekke endringer i Innovasjon Norges interne kostnadsfordeling, herunder timeføringen,
fra 2011.
Tabellen under viser fordelingen av post 70 på ulike aktiviteter i 2011. Tabellen er inndelt så langt
det lar seg gjøre etter ny gruppering for 2011. Ekstrabevilgning til omstilling er oppført under
andre oppdrag.

12 Økt i budsjettsalderingen i desember 2010 med 20,0 mill. til 455,3 mill. kroner.
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Type aktivitet

Mill.kr

% av
total

Del av basiskostnader:
Virksomhetsstyring og styringsarb. eiere
Innspill politikkutforming

33
12

7%
3%

Strategiutvikling

11

2%

2,45

1%

Andre oppdrag under post 70:
Enterprise Europe Network
Næringslivsdelegasjoner / samarbeidsprosjekter med
utenrikstjenesten

23

5%

Råd om beskyttelse og omsetning av imm. verdier

6

1%

Handelsteknisk rådgivning og kurs, eksporthåndboken

0

0%

Hjemhentingsprosjekter

26

6%

Nettverksbygging
Administrasjon såkorn

10
2

2%
0%

Administrasjon SkatteFunn

5

1%

Kundekontakt

81

18 %

Enkel informasjon til kunder

35

8%

Omstilling

20

4%

104

23 %

25

5%

2

1%

Organisasjonsutvikling

26

6%

Forretningsplan- og budsjettprosessen
Utvikle tjenesteportefølje

16
9

4%
2%

Overføres andre eller utgår i 2011:
Forvaltning av tilskudd
Innovasjon / Utvikling Reiseliv
Messer
Til overhead/indirekte belastning post 70, i 2011:

Tverrgående team
Sum

6

1%

455,3

100 %

Under overskriften “Del av basiskostnader” er det ført opp de aktiviteter i 2010 som
tilnærmelsesvis vil inngå i basiskostnader i 2011. De øvrige basiskostnadene i 2011 inngår i 2010
som en del av overheadkostnadene. Andre oppdrag under post 70 består hovedsakelig av det som
er andre oppdrag i 2011, dog vil noen av postene bli redusert. Generell kundekontakt er forstadiet
til en formell avtale med en kunde om levering av tjenester, i dette inngår forarbeider, møter,
telefoner, avtaleinngåelse og presentasjoner. Enkel informasjon til kunder er enkle forespørsler fra
norske bedrifter om internasjonale markedsmuligheter, nettverk, muligheter for partnere, generell
informasjon om markeder, lokale betingelser i landet, mulige kontakter mv. Innovasjon Norge har
anslagsvis 25 000 slike henvendelser pr år. Forvaltning av tilskudd er overført til de ulike
oppdragsgiverne fra 2011. Innovasjon / Utvikling Reiseliv utgår i 2011. Messer overføres til kap.
2421.71 i 2011. De resterende aktivitetene utgår som direktebelastning på post 70 fra 2011, de
overføres overhead og derved indirekte belastning på post 70 og øvrige poster fra 2011.
Årsverk fordelt på hovedkontor, distriktskontor og utekontor
Tabellen under viser årsverk fordelt på hoved-, distrikts- og utekontor pr. 31.12.2010. Økningen på
hovedkontoret skyldes at Expo 2010-prosjektet var tilbake i Oslo igjen, men fortsatt i
prosjektavslutning, samt replassering av ubesatte stillinger pr 31.12.2009. Reduksjonen på
distriktskontor skyldes avgang som ikke er erstattet på grunn av den forestående nedbemanning i
2011. Reduksjon på utekontorene skyldes nedleggelse av tre utekontor, samt at stillingene knyttet
til Expo 2010 enten er avsluttet eller returnert til Norge.
Årsverk
Hovedkontor
Distriktskontor
Utenlandskontor
Sum

31.12.2010

31.12.2009
272,8
326,7
202,6
802,1

264,6
329,1
218,3
812,0

58

Nærings- og handelsdepartementet
Kap 2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv - programmer (ramme for 2010:
413 mill. kroner)
Denne posten kan deles i to hovedgrupper, reiseliv og nettverk/næringslivsprofilering:
Ramme 2010
Mill. kroner
Reiseliv, herav:
- Reiselivsprofilering inkl. operativ drift for innovasjon i
reiselivsnæringen
- Innovasjon i reiselivsnæringen
Nettverk og profilering, herav:
- Internasjonal vekst
- Operativt og administrativt programarbeid
- Tilskudd til programmer, inkl. deler av Int.vekst

250

229

13227

14210

23
163
19
47
1597

19
174
21,5
49,5
103
403

Sum

Programmer

Forbruk pr.
31.12.2010

413
Tilskudd til
programmer
31.12.2010

ARENA
NCE
BIT
Næringsrettet design
FORNY
Internasjonal vekst
Bedrift EU
Høyvekstprogrammet
Kvinner i fokus
Kompetanseprogrammet
Sektorprogrammer
Omdømmeprogrammet
Programutvikling og diverse
Sum

15
15
9
4
7
2
3
4
2
17
17
6
2
103

Rammer for
tilskudd til
programmer
2010
14,0
25,0
5,0
3,0
7,0
2,0
3,0
2,0
2,0
16,0
13,5
3,5
1,0
97,016

Til ressursbruken kommenteres de største avvikene mellom budsjett og plan:
Årsaken til mindreforbruket på NCE er at beslutningen for noen av prosjektene først ble
gjort primo 2011; avviket er med andre ord kun en ”periodisering”.
Overforbruket på BIT skyldes uvanlig lave bevilgninger i 2009, og 4 mill. kroner av rammen
i 2009 ble overført til bevilgninger i 2010.
Overforbruk på Omdømme skyldes at det under denne posten ble gjort bevilgninger til
konseptet Taste of Norway på 2,6 mill. kroner. Dette ble dels dekket av overførte rammer
fra 2009 og dels av annulleringer på gamle tilsagn.
På Høyvekst-programmet ble det overført ledige rammer fra 2009, slik at overforbruket i
2010 skyldes periodiseringer.
Sektorprogrammer hadde et overforbruk på 3,5 mill. kroner, og dette skyldes at noen
gamle tilsagn ble annullert og rebevilget til nye prosjekter med en litt annen innretning.
Nettverk og profilering (ramme 2010: 155 mill. kroner)
Internasjonal vekst
Det er registrert 250 internasjonale rådgivningsoppdrag til SMB-bedrifter, levert fra utekontorene
og delfinansiert gjennom Internasjonal Vekst-programmet. I tillegg kommer ca. 90
Markedssjekker, som finansieres i sin helhet av programmet. Det var ikke satt spesifikke måltall for
antallet, og det ligger omtrent på samme nivå som tidligere.

13 227 mill. kroner består av 225 mill. kroner til reiselivsprofilering og 2 mill. kroner til operativ drift for
innovasjon i reiselivsnæringen
14 Operativ drift for innovasjon i reiselivsnæringen utgjør 2,7 mill. kroner.

15Beløpet inkluderer 2 mill. kroner til Internasjonal Vekst, som i 2010 hadde en total ramme på 21 mill. kroner.
16 Summen 97 mill. kroner fremkommer som summen av 95 mill. kroner i tilskudd til programmer og 2 mill.
kroner til tilskudd til Internasjonal vekst.
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Fra 2010 er det lagt stor vekt på å gjøre de internasjonale rådgivningstjenestene lettere
tilgjengelige for oppstartsbedrifter med internasjonalt vekstpotensial og ambisjoner (se Høyvekstprogrammet i Detaljrapporter 2010).
Den reserverte rammen for Internasjonal Vekst-programmet fra bevilgningen i 2010 var 21 mill.
kroner fra NHD kap. 2421.71. Rammefordelingen var 19 mill. til operativ drift av tjenesten, og 2
mill. kroner til direkte tilskudd til SMB, for evt. kjøp av rådgivningstjenester utenfor Innovasjon
Norge. Fordelingen bærer preg av at Innovasjon Norges tjenesteutøvelse består av rådgivning, og
ikke finansiering. Det ble totalt brukt 21,5 til operativ drift av rådgivningstjenesten. På
tilskuddssiden ble det brukt 2 mill. kroner.
Av de 21,5 mill. kroner til operativ drift er:
16,2 mill. kroner er finansiering av utekontorenes arbeidstimer inkl. direkte
prosjektkostnader til å levere markedsrådgivningstjenester til SMB.
1,4 mill. kroner er finansiering av markedssjekker
3,9 mill. kroner er øvrig operativ drift av programmet:
o 1,8 mill. kroner er timer rådgiverne på distriktskontorenes brukte med de
samme bedriftene ift. deres internasjonaliseringsprosess, i samspill med
utekontorene.
o 1,8 mill. kroner er timer brukt i øvrige fagavdelinger i deres arbeid med
internasjonalisering av SMB.
o 0,3 mill. kroner er timer til drift og utvikling av programmet
Tilskudd til programmer
Det vises til Detaljrapporter 2010 for nærmere omtale av programvirksomheten.

Kap 2421.72 Forsknings- og utviklingskontrakter (ramme: 265 mill. kroner + 20
mill. kroner som en del av verftspakken)
Forsknings- og utviklingskontrakter bidrar til økt innovasjon i norsk næringsliv. De baserer seg på
et målrettet og forpliktende samarbeid om produkt- eller tjenesteutvikling mellom en leverandør og
en krevende kunde. Kunden er enten en offentlig etat (OFU) eller en norsk eller utenlandsk bedrift
(IFU). Ordningen kompenserer for ulike former for markeds- og systemsvikt. I vurderingen av
prosjektene og størrelsen på tilskudd legges det vekt på innovasjonsgrad, internasjonalt
markedspotensial, gjennomføringsevne og Innovasjon Norges utløsende rolle. Formålet er å øke
verdiskapingen i Norge ved å utvikle nye konkurransedyktige produkter og løsninger med
eksportpotensial, og å bidra til bedre kvalitet og reduserte kostnader på offentlige tjenester.
Det har vært stor pågang av prosjekter gjennom hele året. I alt ble det håndtert OFU/IFU-søknader
for et samlet søknadsbeløp på 1 017 mill. kroner i 2010. Søknadene fordelte seg med 210 mill.
kroner til OFU og 807 mill. kroner til IFU hvorav 40 mill. kroner var til det øremerkete programmet
IFU-Maritim. Søknadene utvikles ofte i samarbeid med Innovasjon Norge, slik at prosjekter som
faller utenom OFU/IFU-ordningen, stoppes før søker har nedlagt for mye arbeid i søknadsskriving.
Av mottatte søknader ble 61 % innvilget, 27 % trukket, returnert eller avslått, og 12 % var ikke
ferdigbehandlet.
Samlet bevilgning i 2010, inklusiv en tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner som en del av
verftspakken, utgjorde 285 mill. kroner på post 72, forsknings- og utviklingskontrakter. I tillegg ble
tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner videreført. Summen av bevilgningen, ubenyttet
tilsagnsfullmakt i 2009 på 2,2 mill. kroner og annulleringer på 59,1 mill. kroner i løpet av 2010 av
tidligere års tildelinger, ga et totalbudsjett til disposisjon i 2010 på 346,3 mill. kroner.
Samlet tildeling til prosjekter og programadministrasjon utgjorde 318,9 mill. kroner: I alt ble det
bevilget tilskudd til 220 nye forsknings- og utviklingsprosjekter med et samlet beløp på 291,9 mill.
kroner i 2010. Dette fordelte seg på 56 OFU-kontrakter med tilsagn på til sammen 67,2 mill.
kroner og 164 IFU-kontrakter med tilsagn på i alt 224,7 mill. kroner. Dette utløste et totalt
prosjektomfang på 1,6 mrd. kroner. Av IFU-kontraktene var 12 en del av verftspakken med et
samlet tilsagn på 19,9 mill. kroner. Til programdrift ble det satt av 27 mill. kroner. Dette inkluderer
rådgiving og veiledning til bedriftene i forbindelse med prosjektutvikling og internasjonalisering ved
distrikts- og utekontorene, programutvikling, fokusert satsing mot helse og forsvar, og
synliggjøring. Det omfatter også Innoteket som er en møteplass med fokus på innovasjon og faglig
oppdatering.
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Kap 2421.73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft (opprinnelig
ramme for 2010: 40 mill. kroner)
Formålet med ordningen er å bidra til at kraftkrevende industri går sammen og etablerer
innkjøpsavtaler for kraft på langsiktige vilkår. Støtteordningen kom på plass i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett for 2009 med en bevilgning på 40 mill. kroner. I 2010 ble det bevilget
nye 40 mill. kroner, som imidlertid ble kuttet ved revidert nasjonalbudsjett. Ordningens reelle
ramme for 2010 framkommer som følger:
Rammetildeling 2010
Kutt i forbindelse med revidert
Overført ikke utnyttet ramme for 2009
Tilbakeført til rammen fra ikke gjennomført prosjekt
Reell ramme for 2010

40,0
-40,0
34,4
_1,1
35,5

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kroner
kroner
kroner
kroner
kroner

Innovasjon Norge har lagt ut informasjon om virkemiddelet på internett og alle potensielle søkere
(85 bedrifter/konsern) har fått tilsendt e-post med orientering om ordningen. Fra ordningen ble
opprettet har 12 bedrifter fått støtte, og i 2010 ble det bevilget 12,0 mill. kroner til 8 bedrifter. Det
betyr at det er 23,5 mill. kroner igjen av rammen.
Det har vært liten søknad på ordningen til tross for god informasjon. Innovasjon Norge har gjort
NHD oppmerksom på dette i møter, herunder at dette er en ordning hvor rammene uvanlig nok er
større enn hva vi ser det er grunnlag for å tildele. Mange av bedriftene som er i målgruppen er
store konsern der støttebeløpet blir marginalt i forhold til strømkostnaden. Bagatellstøtten har også
sine begrensninger. Noen bedrifter/konsern har ”brukt opp” tillatt støtteomfang innenfor
bagatellreglene, og noen bedrifter er i arbeidsgiveravgiftssone 1a, som har differensiert
arbeidsgiveravgift (sats 10,6 prosent innenfor fribeløpet (det årlige fribeløpet er satt til 530 000
kroner med en gjennomsnittlig kurs på 8,00 kroner) og deretter 14,1 prosent)).

Kap 2421.79 Maritim utvikling (ramme for 2010: 11,3 mill. kroner)
Tilskuddsordningen Maritim Utvikling skal bidra til å styrke konkurranseevnen og øke
verdiskapingen i de maritime næringene ved å støtte maritim utvikling og innovasjon. Målgruppe er
bedrifter i alle størrelser, og uavhengig av lokalisering, som er en del av eller har tilknytning til de
maritime næringene.
Prioriterte områder i 2010, virkemiddelbruk og antall prosjekter:

Avansert logistikk og transport
Miljøprosjekter
Maritim omdømme og profilering
Krevende miljøvennlige operasjoner i
Nord

Mill.
kroner
7,7
0,2
1,3

Antall prosjekter
19
1
3

-

Totalt har 150 bedrifter deltatt i prosjekter fra dette programmet. Av dette har 120 personer fra
noe tilnærmet samme antall bedrifter deltatt innen det maritime omdømmearbeidet på to
kulturskole-aktiviteter rettet mot Brasil og India, som er viktige markeder for maritim næring.
Hovedtyngden av bedriftene innen programmet har vært små og mellomstore bedrifter.
Maritimt omdømmearbeid finansiert av dette programmet
Det maritime omdømmearbeidet i regi av Innovasjon Norge og med god deltakelse fra maritim
næring arbeidet gjennom 2010 med følgende områder:
Håndbok for maritim næring i arbeid med omdømme og merkevarebygging. Arbeidet med
boken ble sluttført tidlig i 2011, og den vil være fritt tilgjengelig for næringen. Det blir opp
til næringen fra 2011 å ta dette i bruk og implementere omdømmearbeidet i den enkelte
bedrift.
Som en del av arbeidet med den maritime omdømmehåndboken ble det utarbeidet en logo
som norsk maritim næring kan ta i bruk for generisk markedsføring av Norge i utlandet.
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Det vil i 2011 bli gjennomført to pilotprosjekter sammen med maritim næring for å prøve
dette ut.
Kulturskole om andre land. Det ble gjennomført kulturskoler for maritim næring i Norge
med orientering om hvordan en best samhandler med maritim næring i Brasil og India.
Denne aktiviteten ble godt mottatt i næringslivet.
I Møre og Romsdal ble det gjennomført et maritimt omdømmepilot-prosjekt med flere
bedriftsdeletakere.
Det maritime omdømmearbeidet for maritim næring er fra 2011 avsluttet som et spesielt
prosjekt, og tas inn i linjeorganisasjon som en ordinær aktivitet i vår kontakt med maritimt
næringsliv.

Kap 2421.90 Lavrisikolån (ramme for 2010: 2,5 mrd. kroner)
Lavrisikolån ytes dels som et konkurrerende tilbud til banklån, og dels som et supplerende tilbud,
gjerne basert på at bank og Innovasjon Norge deler lån og sikkerheter. Tilsagn om større
lavrisikolån er som hovedregel basert på en slik deling av den langsiktige risikoen.
Innovasjon Norges markedsandel på utlånssiden er liten, anslagsvis ca. 1,2 % av næringslivets
samlede belåning og ca. 2 % av næringslivets belåning i norske banker (sum lavrisikolån og
risikolån, hvor lavrisiko dominerer) når en ser utlånene i forhold til portefølje. Ser man kun på
norske bankers utlån til jordbruk, skogbruk og fiske, industri, bergverksdrift og hotell- og
restaurantvirksomhet, anslås imidlertid Innovasjon Norges markedsandel å være nærmere 10 %
innenfor disse sektorene.
Fra en situasjon i 2009 som var sterkt preget av finanskrise og stor pågang etter lån i Innovasjon
Norge, har behovet for langsiktig lavrisikolånefinansiering gjennom Innovasjon Norge i 2010 vært
mer normal. Søknadsinngangen i 2010 var 4,4 mrd. kroner, mot hele 7,2 mrd. kroner i 2009.
Antall søknader har gått ned fra 1 116 til 952.
I 2010 er det gitt tilsagn om lavrisikolån i overkant av 2 mrd. kroner av en ramme på 2,5 mrd.
kroner. Tilgangen på tilfredsstillende prosjekter ga i 2010 ikke grunnlag for et større tilsagnsvolum.
Det er mulig lavrisikolånetilbudet kunne vært bedre profilert.
Lånene fordeler seg slik på de ulike lånegruppene:
Mill. kroner

2010

2009

2008

Lavrisikolån landbruk

629

697

509

Lavrisikolån flåte

720

904

630

Lavrisikolån ordinær

713

1 896

563

Det er lagt til grunn at fordelingen mellom de ulike gruppene i 2010 skal være nærmere 2009fordelingen enn 2008-fordelingen. Andelen ordinære lavrisikolån, det vil si til annet næringsliv enn
landbruk og fiskeflåte, hadde størst nedgang sammenlignet med 2009. Dette er ikke en ønskelig
utvikling, men en naturlig utvikling ettersom 2009 må sies å bære preg av finanskrisen og stor
pågang etter lån i Innovasjon Norge. Redusert belåning til fiskeflåten i 2010 har sammenheng med
en policy som går på at Innovasjon Norge i 2010 prioriterte struktureringstiltak på kvotesiden
lavere og nybyggingsaktivitet høyere, samtidig som nybyggingsaktiviteten har vært moderat.
Lavrisikolåneordningen er innrettet mot å bidra til at næringslivet får en god basisfinansiering av
det langsiktige kapitalbehovet, og det er ikke lagt opp til stram styring av disse lånemidlene i
forhold til formål og strategisk innretning. Om innretningen kan det for øvrig sies:
37 % av de samlede tilsagnene i 2010 er kategorisert som kvinnerettet mot 29 % i 2009.
Det er naturlig at innovasjonshøyden for lavrisikolånene er moderat, og særlig gjelder dette
for den delen som går til finansiering innenfor landbruket. Allikevel har ca. 27 % av
lavrisikolånetilsagnene gått til finansiering av prosjekter med innovasjon på nasjonalt eller
internasjonalt nivå, som er en liten tilbakegang sammenlignet med 2009 (33 %).
Av ordinære lavrisikolån, dvs. unntatt landbruk og fiskeflåten, er 54 % av tilsagnene
kategorisert som internasjonalt rettet og 30 % miljørettet.
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I 2010 har 63 % av lavrisikolånene gått til distriktsvirkeområde III og IV, som er de
sonene som er tynnest befolket. I 2009 gikk også 63 % av lavrisikolånene til de samme
virkeområdene.
Det eneste fylket hvor det ikke er gitt tilsagn om lavrisikolån er i Oslo. De fylkene med
lavest andel for øvrig er Oppland og Akershus (henholdsvis 0,1 og 0,9 % av sum tilsagn
lavrisikolån). De fylkene som har størst andel er Møre og Romsdal (29,4 %), Troms
(10,4 %) og Hordaland (10,2 %).
Oppsummert
Aktiviteten tyder på at lavrisikolåneordningen er en låneordning som supplerer markedet,
der markedet har behov for slikt supplement; det vises i denne forbindelse til den
geografiske fordelingen, delvis sektorinnretningen. I tillegg kommer at en stor del av
lånene deles med bank på likestilte vilkår begrunnet i ønske om deling av langsiktig risiko.
Det økonomiske resultatet av lavrisikolånevirksomheten i 2010 ble et overskudd på 39 mill. kroner.
Porteføljen av løpende lån økte fra 10,9 mrd. kroner ved inngangen av året til 11,5 mrd. kroner pr.
31.12.2010.

Kap 962.51/972.91 Russland- og Øst-Europafondene
Det leveres egen årsrapport for Russland- og Øst-Europafondene til NHD, som er unntatt
offentlighet. Her følger en kort status over fondene.
Innovasjon Norge forvalter to investeringsfond; Investeringsfondet for Nordvest-Russland og
Investeringsfondet for Øst-Europa, som sammen med norske investorer kan benyttes til
investeringer i Russland, Sentral-Asia, Kaukasus, Hviterussland, Ukraina og landene på Balkan
(utenfor EU). Investeringsfondene drives på forretningsmessig grunnlag, og kan benyttes til
egenkapitalinnskudd i næringsvirksomhet i virkeområdet. Det forutsettes minst like stor deltakelse
fra norsk næringslivs side. I tillegg forvaltes tilskuddsfondet for Nordvest-Russland, som kan gi
tilskudd til norske investeringsrettede forprosjekter i Murmansk, Arkhangelsk, Karelen og Nenets.
Gjennom investeringsfondet for Øst-Europa ble det i 2010 gjort to investeringsbeslutninger på til
sammen 3,2 mill. kroner. For investeringsfondet for Nordvest-Russland ble det i 2010 gjort en
investeringsbeslutning på 0,4 mill. kroner. Det ble også gitt tilsagn om forprosjektstøtte fra
tilskuddsfondet for Nordvest-Russland til tre prosjekter med totalt 0,6 mill. kroner.
Innovasjon Norge har i 2010 deltatt på en rekke arrangementer og forretningsreiser til bl.a.
Arkhangelsk, Murmansk, Moskva, Krasnodar og Nenets i Russland, samt Litauen, Aserbajdsjan og
Ukraina, hvor man gjennomførte møter med regionale myndigheter, handelskamre,
universiteter/inkubatorer og bedrifter.
Et eksempel på fondenes engasjement:
Barel AS (eid 39,5 % av Innovasjon Norge v/Investeringsfondet for Nordvest-Russland) produserer
styringselektronikk for den profesjonelle lys- og varmeindustrien, og dekker områdene bolig, industri, marine
og offshore. Største markeder er Norge, øvrige Europa, Asia og Sør-Amerika.
Bedriften har i dag produksjonsenheter i Kirkenes og Murmansk.
Markedsføring og salg skjer fra hovedbasen i Kirkenes, via
datterselskap Barel do Brasil Ltd og agent i Busan (Sør Korea).
Selskapet sysselsetter til sammen 61 ansatte i Kirkenes,
Murmansk (Russland) og Rio de Janeiro (Brasil).
Barel AS har nylig inngått avtale med airsigna GmbH, Bremen,
om produksjon av interiørbelysning for flyindustrien. Produktene
det er snakk om er belysningsarmaturer for indikasjon av
utganger, nød- utganger, generelle informasjonsskilt, belysning
på toalett, leselys for passasjerer etc. Når produksjonen er
overført, vil alle nye Airbus-fly uansett hvilket flyselskap i
verden som flyr, ha interiørbelysning produsert av Barel i
Murmansk og Kirkenes. (Bildet tilhører Barel AS: Hovedeier Geir
Torbjørnsen i Barel AS).
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Kap. 912 post 70.1 – Bedrift i EU
NHD bidrar med 2,45 mill. kroner til Innovasjon Norges arbeid med bedriftsveiledning i det indre
marked. Dette arbeidet er organisert i Innovasjon Norges program Bedrift i EU som er en del av
Europakommisjonens bedriftsrådgivernettverk, Enterprise Europe Network. Innovasjon Norge har
12 medarbeidere som arbeider med programmet Bedrift i EU, og gir råd til bedriftene om
regelverk, muligheter og plikter i det indre marked. Innovasjon Norge oppdaterer og videreutvikler
nettsiden www.bedriftieu.no og sender ut nyhetsbrevet Innblikk.
For mer informasjon om EU-arbeid i Innovasjon Norge og programmet Bedrift i EU, se
Detaljrapporter 2010.

Kap 921.95 Statlig investeringsfond – Egenkapital
Det vises til egen rapportering for Investinor, se Investinors hjemmeside
http://www.investinor.no/rapporter.aspx.

4.3.1 Fordeling av administrasjonskostnader mellom kontorene
Under følger en oversikt over fordelingen av kostnadene knyttet til administrasjon over kap.
2421.70 på NHDs budsjett, slik dette er fordelt på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene i
2010 (1000 kroner). Det vises for øvrig til nærmere omtale av kap. 2421.70 foran.
Kontor
Hovedkontor

Regnskap 2010
176 812

Budsjett 2010
175 300

Regnskap 2009
155 696

Distriktskontor

158 373

158 000

145 337

Utekontor

120 115

122 000

105 067

455 300

455 300

406 100

Sum

4.3.2 Fordeling av inntekter fra brukerbetalte tjenester
Under følger en oversikt over inntektene fra brukerbetalte tjenester på hovedkontoret, distrikts- og
utekontorene i 2010 (tall i hele tusen kroner).
Type tjeneste
Brukerbetaling tjenester

Distriktskontor
1 707

Brukerbetaling Norad
Brukerbetaling Intsok
Brukerbetaling reiseliv
Brukerbetaling internasjonal vekst

122

Brukerbetaling messer

Hovedkontor
7 334

Utekontor
19 059

5 886

7 664

13 550

18 856

4 842
90 872

4 842
109 728

1 829

28 101

164

9 339

9 625

21 712

2 361

24 073

36 520

36 520

53 953

170 656

226 438

Expo 2010
Total

Total

Størstedelen av brukerbetalingen kommer fra reiselivsvirksomheten. I 2010 har det i tillegg vært
en inntekt på Expo 2010 i Shanghai, dette er en særskilt inntekt for 2010.
Utekontorene står for 75 % av de eksterne brukerbetalingene, hvorav reiselivsvirksomheten utgjør
over halvparten.

4.3.3 Prioritering av oppgaver i 2010 (med virkning for 2011)
I oppdragsbrevet for 2010 ber NHD om at Innovasjon Norge i årsrapporten foretar “Vurdering av
om oppgaver kan avsluttes og reduseres til fordel for en større konsentrasjon om oppgavene med
høyest prioritet”. I kapittel 5. Utvikling Av Tjenesteporteføljen redegjøres for endringer i programog tjenesteporteføljen samt de strategiske prioriteringer som er gjort med virkning for 2011.
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4.3.4 Distriktskontorenes struktur og kompetanse og utflytting av
hovedkontorfunksjoner
Struktur
Innovasjon Norge har 15 distriktskontorer og i tillegg et antall lokalkontorer som sikrer at vi er
representert med kontorer i alle fylker, unntatt Akershus. I Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal,
Sogn og Fjordane og Hedmark har vi i tillegg til distriktskontorene i Vadsø, Ålesund, Leikanger og
Hamar også lokalkontorer i Alta, Narvik, Molde, og Førde.
De fleste distriktskontorene dekker ett fylke. For henholdsvis Oslo, Akershus og Østfold, Buskerud
og Vestfold og Aust- og Vest-Agder har vi ett distriktskontor som dekker flere fylker. Kontorene er
underlagt ett regionalt styre, har én ledelse og medarbeidere som opererer på tvers av
fylkesgrensene.
Pr. 1.1.2010 var det 326,7 årsverk ved distriktskontorene i Divisjon Norge, mot 329,1 samme tid
året før.
Distriktskontorene arbeider i hovedsak med kunder og prosjekter som har utgangspunkt i egen
region, og oppgaver knyttet til realisering av nasjonale og fylkesvise utviklingsplaner og strategier.
Samtidig øker distriktskontorenes samarbeid om prosjekter og satsinger på tvers av fylkes/regiongrenser og internasjonalt, og det skjer en spesialisering og arbeidsdeling innenfor større
geografiske områder enn det enkelte kontors primærområde.
Fokusområder i 2010
Systematisert kompetansebygging
I 2010 har det vært arbeidet med å få på plass en felles kompetansemodell for distriktskontorene,
og utarbeidelse av en kompetanseprofil både for det enkelte kontor og for den enkelte
medarbeider. Vi har arbeidet med å videreutvikle en sertifiseringsordning for medarbeiderne og å
utvikle nye kompetansemoduler i Innovasjon Norge-Akademiet. Det har også vært fokusert på
tydeliggjøring av lederprinsippene og å følge opp organisasjonens lederutviklingsprogram.
Mer effektiv ressursutnyttelse
Det er av stor betydning at organisasjonen klarer å utføre oppgavene mest mulig effektivt, og
kuttene i budsjettet for 2011 aktualiserer dette ytterligere. Allerede i starten av 2010 ble det
planlagt et effektiviseringsprosjekt i Divisjon Norge, og ved slutten av året var det gjennomført en
omfattende analyse av kontorene for å få et bilde av effektivitet og ressursbruk. Videre er det
utarbeidet et rammeverk for implementering av en rekke effektiviseringstiltak, et arbeid som vil ha
stort fokus også videre framover.
Økt samhandling
I en såpass kompleks kompetanseorganisasjon som vår er kompetansedeling på tvers av stor
viktighet for oss og våre kunder. I 2010 har det vært arbeidet med tilrettelegging for samhandling
på flere måter. Det har vært en særskilt oppfølging av arbeidet i strategisk tverrgående team og
operative fagnettverk. Videre har vi arbeidet med å få på plass gode tekniske
samhandlingsløsninger, felles beskrivelse av prosessene for leveranse av våre tjenester,
kunnskapsdeling gjennom økt bruk av CRM-system og koordinering av samhandling gjennom gode
handlingsplanprosesser.
Synliggjøring av rolle og resultat
Vi har i 2010 fokusert på å kommunisere vår rolle som pådriver for innovasjon og bredden i vårt
tilbud. Dette har blant annet skjedd gjennom tilrettelegging for utsendelse av kronikker i regionale
medier, noe som ble godt mottatt. Videre har Innovasjon Norge vært en tydelig aktør og
premissgiver regionalt, også i etterdønningene av finanskrisen.
Balansert målstyring
I 2010 implementerte vi balansert målstyring som styringsmodell for distriktskontorene etter at et
system for dette ble utviklet i 2009. Det er utviklet målkort og fastsatt en del konkrete mål for
divisjonen og det enkelte kontor, og kontorene blir fulgt opp kvartalsvis på måloppnåelse. Det er
definert et sett med kritiske suksessfaktorer som systemet baserer seg på. Handlingsplanstrukturen er også tilpasset dette systemet, slik at det er lett å identifisere hvilke tiltak i
handlingsplanen som påvirker hvilke suksessfaktorer.
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4.4 Kommunal- og regionaldepartementets budsjettposter
I oppdragsbrevet for 2010 ble det påpekt at KRD legger stor vekt på at virkemidlene til Innovasjon
Norge skal bidra til gode omstillings- og utviklingsprosesser i bedrifter og næringsmiljø og i
områder med særlige utfordringer. Samtidig ble det lagt vekt på å stimulere de sterke innovasjonsog næringsmiljøene som alt finnes, gjennom målrettet innsats for videre vekst blant annet
gjennom styrket samarbeid mellom bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Kvinner, unge og
innvandrere ble trukket frem som prioriterte målgrupper
Har så de virkemidler Innovasjon Norge tilbyr den effekten de skal ha?
Svaret på dette er ikke lett å gi, blant annet fordi det er vanskelig å måle. Evalueringer som med
jevne mellomrom gjøres av ulike tjenester gir imidlertid med få unntak et positivt bilde.
Evalueringen Econ Pöyry gjorde av Innovasjon Norge og Menons undersøkelse av Innovasjon
Norges rolle under finanskrisen går i samme retning.
Kundeeffektundersøkelsene viser tydelig at de distriktsrettede ordningene i Innovasjon Norge har
høy addisjonalitet. Tilskuddsordningene fremstår som viktige for omsetningsutviklingen, bidrag til
innovasjon og kompetanseutvikling, som for øvrig også gjelder for gjennomsnittet av
tilbakemeldinger på Innovasjon Norges tjenester. Risikolåneordningen synes i tillegg å ha stor
betydning for overlevelse og lønnsomhetsutvikling; større enn for gjennomsnittet av Innovasjon
Norges tjenester. Det er i det hele tatt overraskende hvor god tilbakemelding som gis på risikolån
vs. tilskudd; her skal en dog være oppmerksom på at tilskudd stort sett blir gitt til andre typer
prosjekter enn det vi lånefinansierer. Etablererstipendet, fra 2011 kalt etablerertilskudd, skårer
høyt på alle myke indikatorer.
Risikolån
Høy og middels
addisjonalitet
Stor betydning for
overlevelse
Stor betydning for
lønnsomhetsutvikling
Betydning for økt
omsetning.% økning.
Betydning for økt
eksport.% økning
Stor grad av bidrag til økt
kompetanse
Stor grad av bidrag til økt
innovasjon
Gj. snitt antall
samarbeidspartnere

Tilskudd

Gj.snitt alle tj.

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

100

95

91

90

93

90

91

95

94

86

87

87

67

68

76

53

52

45

59

74

49

54

53

50

75

58

69

59

44

48

48

52

43

53

49

51

81

82

80

72

80

69

67

25

68

73

79

72

38

29

40

36

30

24

25

25

22

20

18

19

63

61

64

78

71

80

82

80

85

66

61

71

56

65

65

78

68

75

74

71

69

65

61

67

2,8

2,7

2,7

2,9

2,9

3,3

3

2,9

4

2,7

2,6

3,1

FRAM
Høy og middels
addisjonalitet
Stor betydning for
overlevelse
Stor betydning for
lønnsomhetsutvikling
Betydning for økt
omsetning.% økning.
Betydning for økt
eksport.% økning
Stor grad av bidrag til økt
kompetanse
Stor grad av bidrag til økt
innovasjon
Gj. snitt antall
samarbeidspartnere

E-stip

2004

NT

Ink-stip

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

100

87

85

100

100

100

92

100

94

86

87

87

44

38

36

40

40

20

58

18

59

54

53

50

56

45

45

60

20

50

54

27

47

53

49

51

78

71

67

50

50

67

73

50

63

73

79

72

0

11

2

25

55

17

27

11

29

20

18

19

67

62

67

71

100

80

100

71

88

66

61

71

54

59

47

50

80

67

93

64

77

65

61

67

2

2,5

2

3

2,9

3,3

4

2,7

3,8

2,7

2,6

3,1
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FRAM – viser til kommentarer under 2421.71 i kapittelet om NHD.
NT-programmet, som nå er avviklet, viser til en addisjonalitet på 100 %, men noe svakere på
økonomiindikatorene enn Innovasjon Norges tilskuddsordninger. Dette skyldes trolig at Innovasjon
Norge i større grad har finansiert prosjekter i etablerte bedrifter, mens NT-Programmet i større
grad har finansiert teknologiprosjekter uten at disse nødvendigvis utgjør en del av en
igangværende virksomhet.
Inkubatorstipendet har også høy addisjonalitet, det er på snitt mht. økonomiske indikatorer, mens
skåren på de myke indikatorene ligger over snittet. Vi vet imidlertid fra tidligere evalueringer at de
økonomiske midlene ikke nødvendigvis bare kanaliseres til bedriften selv, men også i stor grad
inkubatoren bedriften er en del av.
Tilbakemeldingene går opp og ned – og lavere skår i kriseåret (2005-årgangen i 2009) bekreftes
nærmest gjennomgående.

67

Kommunal- og regionaldepartementet

Ressursinnsats KRD - 2010
Kap 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (ramme for 2010:
652,5 mill. kroner)
Sett under ett er aktivitetsnivået under denne budsjettposten noe lavere i 2010 enn i 2009, men
forbruket av midler er større enn årets tildelte rammer fra fylkeskommunene. Da disse rammene er
overførbare varierer de årlige tilsagnene noe fra bevilgningsrammene de enkelte år. Det er i 2010
gitt tilsagn om totalt ca. 698 mill. kroner av disse midlene, fordelt som følger (tall for 2009 i
parentes):
Investeringstilskudd
Bedriftsutviklingstilskudd mv
Etablererstipend
Tapsfond risikolån

165
319
121
93

mill.
mill.
mill.
mill.

kroner
kroner
kroner
kroner

(137)
(313)
(116)
(166)

Det overføres 121 mill. kroner til 2011, etter at vi har annullert tilsagn for 97 mill. kroner i 2010
(dels som følge av at prosjekter ikke har blitt gjennomført og dels som følge av at
prosjektkostnadene har blitt lavere enn forutsatt). Nær halvparten av de overførte midlene knytter
seg til 2 distriktskontorer (Nordland og Sør-Trøndelag).
Tilskudd kan gis som bedriftsutviklingstilskudd til bedriftsutviklingsprosjekter (myke investeringer)
og i noen grad til delfinansiering av fysiske investeringer (investeringstilskudd). Det legges vekt på
at tilskuddene bidrar til nyskaping og omstilling, og gode innovative prosjekter med internasjonale
vekstmuligheter er spesielt høyt prioritert. Alle tilskudd som innvilges skal være innenfor EØSavtalens regler for lovlig statsstøtte.
Distriktsutviklingstilskudd skal nyttes til delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønnsomme
prosjekter som er viktige for å nå distriktspolitiske mål, og som ikke ville blitt realisert i samme
grad uten tilskudd. Størrelsen på tilskuddet graderes fra 0 og opp til gjeldende maksimalsats i
vedkommende geografiske virkeområde. Graderingen er normalt bestemt ut fra hva som er vurdert
å være nødvendig for å utløse investeringen.
Etablererstipend er et stipend som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen
bedrift. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt offentlig
virksomhet og landbruk17. I hvert fylke blir det prioritert ut fra lokale forhold og behov. Generelt
sett er etableringer som representerer noe nytt i regional, nasjonal og/eller internasjonal
sammenheng, høyt prioritert.
Risikolån kan benyttes til de aller fleste prosjekter og investeringer som har med nyetablering,
nyskaping, omstilling og utvikling å gjøre. Lånene dekker normalt den mest risikoutsatte delen av
lånefinansieringen, toppfinansieringen, men policy er at det for store lån alltid skal finnes
betryggende sikkerhet for en andel av lånet. Rentene ligger noe i overkant av de beste vilkårene
som ellers oppnås i markedet, men er lave sett i forhold til risikoen. Kundeeffektundersøkelser har
vist at risikolån er et virkemiddel som gir høy grad av addisjonalitet. Alt annet likt er også bruk av
risikolån en mer effektiv virkemiddelbruk enn tilskudd.
Om innretningen av tilskuddene i 2010 kan sies:
35 % av tilskuddene er i 2010 definert som kvinnerettede, noe som innebærer en økning
fra 2008, hvor andelen var 30 %. Sett i lys av føringen som ble gitt i oppdragsbrevet og
føringer som nå gis om at andelen fra KRDs side ønskes økt til 40 % innen 2013, går
andelen i riktig retning.
Ambisjonen om å øke andelen prosjekter med innovasjon på nasjonalt og internasjonalt
nivå er i 2010 oppnådd, ved at andelen (ekskl. kategorien “ikke relevant”) av tilskuddene
er økt fra 52 % i 2009 til 61 % i 2010.
Det er også en ambisjon å øke andelen internasjonalt rettede prosjekter. Her er utviklingen
fra 2009 til 2010 imidlertid negativ; andelen går ned fra 53 % i 2009 til 49 % i 2010.

17 Kunder med tilknytning til landbruksnæringa har en egen etablererstipendordning finansiert over
Bygdeutviklingsmidlene.
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Det er i 2010 bevilget 342 mill. kroner i distriktsrettede risikolån, noe som er 257 mill. kroner
mindre enn i 2009. Grunnen til dette var at etterspørselen etter slike lån var spesielt høy i 2009
som følge av finansuro og konjunkturtilbakeslag.
Om innretningen av risikolånene kan sies:
Andelen kvinnerettede prosjekter var i 2010 på 16 % mot hhv. 19 % og 31 % i 2008 og
2009. Årsaken til den relativt høye andelen i 2009 var at vi dette året ga tilsagn til en del
større bedrifter. Det var dermed forventet noe redusert kvinnerettet andel i 2010, men ikke
så sterk tilbakegang som vi faktisk har hatt.
49 % av tilsagnene om distriktsrettede risikolån har gått til innovasjonsprosjekter på
nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Over 20 % av prosjektene som ble finansiert var miljørettet.
Avsetning til tapsfond, som er basert på kalkulert risiko i alle de enkeltsakene som ble
innvilget i 2010, var totalt 27 %.
Det er bokført tap på utlån på 52 mill. kroner i 2010, mot 119 mill. kroner i 2009, hvilket
innebærer at bokførte tap utgjør knapt 4 % av porteføljen. Innovasjon Norges utgangspunkt, og en
av styringsindikatorene, er at tapene i normalår bør være innenfor ca. 5 % av porteføljen. Om lag
25 % av bokførte tap i 2010 knytter seg til lån etablert innenfor torskeoppdrett, som ved
etablering var vurdert å innebære høy risiko.
Som nevnt over var tilsagnsvolumet i 2009 for distriktsrettede risikolån historisk høyt - 599 mill.
kroner, og denne årgangen utgjør om lag 1/3 av løpende portefølje + ikke utbetalte tilsagn. For
denne årgangen ble det avsatt 28 % til tapsfond. Pr. 31.12.2010 var nesten 10 % av utbetalte lån
på årgangen bokført som tapt. Over tid må derfor tapene som kommer på denne årgangen bli
lavere enn hittil for at tapsfondet for årgangen skal være tilstrekkelig. Vi forventer at
tapsfondsavsetningen er tilstrekkelig stor.
Brutto utlån distriktsrettede risikolån pr. 31.12.2010 var 1 389 mill. kroner. Det var på samme tid
gitt tilsagn om lån 372 mill. kroner, som ikke var utbetalt. Tapsfond til dekning av tap på dette pr.
31.12.2010 var 584 mill. kroner. Sett i forhold ”frisk portefølje” (løpende lån hvor det ikke er
foretatt nedskrivninger helt eller delvis + ikke utbetalte lån) utgjør tapsfondet 41 %, mens
kalkulert risiko i denne porteføljen er 27 %. Det er således en ”overdekning” i tapsfondet på 14
prosentpoeng.

Kap 551.61 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift
Etter pålegg fra ESA ble systemet med regionalt differensierte satser innskrenket etter 2003. Dette
er bakgrunnen for ordningen. Fra 2007 gjelder imidlertid igjen generelt nedsatte avgiftssatser i
mesteparten av de områder som hadde nedsatte satser i 2003. Innovasjon Norge har hatt
forvalteransvaret for deler av de midlene som er bevilget som tilskudd som kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift i distriktene. Denne aktiviteten er trappet ned etter at generelt nedsatte
avgiftssatser igjen ble innført fra 2008. Innovasjon Norge har i 2010 gitt tilsagn om 81,5 mill.
kroner i slike tilskudd.

Kap 551.71 Nordområdetiltak (ramme for 2010: 14 mill. kroner)
For å støtte opp under regjeringens nordområdestrategi har KRD lagt opp til en særskilt innsats
innen innovasjon og utvikling av reiseliv i nordområdene. Det ble avsatt 10 mill. kroner i 2010 til
Prosjekt Reiseliv i Nord (PRIN). Prosjektet som ledes av Innovasjon Norge, er et samarbeid mellom
Forskningsrådet, SIVA, Nord-Norsk Reiseliv AS og Innovasjon Norge.
Prosjektet har som formål å gi arbeidet med innovasjon, utvikling og profilering innen reiseliv for
nordområdene et felles løft gjennom en samordnet og målrettet innsats mellom virkemidler og
aktører i de tre nordligste fylkene. Målet er å bidra til å styrke innovasjon, konkurransekraft og
lønnsomhet for reiselivsnæringen i de tre nordligste fylkene. Prosjektet vil legge vekt på å styrke
og bygge opp under eksisterende aktiviteter, og bidra til fylkesovergripende samarbeid i
landsdelen.
Prosjektet har etablert en styringsgruppe hvor de fire samarbeidsaktørene er representert. I tillegg
har prosjektet knyttet til seg en prosjektgruppe med bred representasjon fra reiselivsnæringen og
virkemiddelaktørene i nord.
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Hovedfokuset i prosjektet i 2010 har vært å igangsette planlagte tiltak og aktiviteter sammen med
de fire samarbeidspartnerne og reiselivsnæringen i Nord-Norge:
Et kompetanseprogram som gir prioriterte destinasjoner tilbud om en kursrekke med korte,
praktisk rettede kurs til reiselivsbedrifter på destinasjonen for å øke kompetansen på
viktige områder som vertskap, opplevelsesutvikling, salg, pakking og distribusjon, synlighet
på nett, markedskunnskap osv. Kursene følges opp med faglig rådgivning for hver enkelt
bedrift.
Utvikling av markedskompetansen for landsdelen og tilgjengeliggjøring av relevant
forskning og markedskunnskap.
Det er også igangsatt et pilotprosjekt for å få på plass en ”bank” med gode fagrådgivere for
reiselivsnæringen.
Læringsarena arrangementsutvikling – prosjektet skal bidra til å lage en læringsarena for
arrangementsutvikling hvor aktører kan lære av hverandre og dele erfaringer på dette
området.
Reisemålsutvikling: igangsetting av markedsorienterte reisemålsutviklingsprosesser iht. til
“Hvitebok for reisemålsutvikling”.
Gjennomføring av en prosess for å utvikle en fylkesovergripende strategisk plattform for
reiselivsnæringen i Nord-Norge gjennom en Foresight-prosess.

Kap 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling (ramme for 2010: 164,3 mill.
kroner)
Av årets disponible ramme på 217,5 mill. kroner (inkl. bl.a. overførte midler fra 2009 på 36,8 mill.
kroner og annulleringer i løpet av året på 16,4 mill. kroner) er det innvilget tilsagn på 172,7 mill.
kroner på denne posten, som er benyttet som følger (oppdragsbrevet i parentes):
KRDs Arbeidsmål

Programmer og satsinger

Arbeidsmål 1.1 Styrke
næringsmiljø
Arbeidsmål 1.2 Videreutvikling av
etablerte foretak.
Arbeidsmål 1.3 Entreprenørskap

Arena, NCE og bedriftsnettverk

Tverrgående tema,
tjenesteutvikling, analyser,
profilering

Tilsagn
68,2 mill. kr (63)

BIT-programmet, Kompetanseprogrammet,
Designprogrammet
NyVekst, Unge i fokus, Høyvekst, annet
entreprenørskap, inkubatorstipend og
kommuneprosjektet
Kultur og opplevelser, kvinner i næringslivet,
regional omstilling, analyser, evalueringer,
profilering og operative og administrative
kostnader.

9,0 mill. kr (9)
41,7 mill. kr (42)

53,8 mill. kr (50,3)

For ARENA, NCE og bedriftsnettverk ligger årets bevilgninger noe over arbeidsmålene for
programaktiviteten nevnt i oppdragsbrevet for 2010. Dette skyldes i all hovedsak at det i løpet av
året ble besluttet å øke rammen til bedriftsnettverk med 5 mill. kroner. For øvrig er det marginale
avvik i bevilgningene i forhold til departementets arbeidsmål (beløp i mill. kroner):
Program

Styrke næringsmiljø
ARENA-programmet
Norwegian Centres of
Expertise
Bedriftsnettverk
Videreutvikle etablerte
foretak
BIT-programmet
Kompetanseprogrammet
Designprogrammet
Entreprenørskap

Overført fra
2009

Annulleringer fra
tidligere år

Prioritert
fra ny
ramme

Tilsagn
2010

Udisponert
pr.
31.12.10 18

3,8

2,1

18,0

22,8

1,1

1,2
5,6

0
0,1

40,0
5,0

37,5
8,0

3,7
2,7

0
0
0

0
0
0,1

3,0
2,0
4,0

3,0
2,2
4,1

0
-0,2
0

18 Udisponert pr. 31.12.10 er ikke uten videre tilgjengelig for dette program i etterfølgende år. Vurderingen av
dette vil bl.a. henge sammen med om det er tidsforskyvninger i programmet som er årsak til mindreforbruk, og
om andre programmer av samme årsak har behov for midler noe tidligere.
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Program

NyVekst
Unge i fokus, inkludert
mentorordning for unge
Høyvekstprogrammet/annen
satsing på entreprenørskap
Inkubatorstipend
Kommunene som
førstelinjetjeneste i småskala
næringsutvikling
Tverrgående tema,
tjenesteutvikling, analyser,
profilering
Kultur og opplevelser
Storbyprosjektet
Regional omstilling
Kvinner i næringslivet inkl.
ekstrasatsing til kvinner og
entreprenørskap
Analyser, evalueringer,
profilering samt administrative
og operative kostnader knyttet
til program
Udisp./Prog. under utvikling
Total

Overført fra
2009
5,6

Annulleringer fra
tidligere år
0,7

Prioritert
fra ny
ramme
8,0

6,4

3,6

2,5
2,0

Tilsagn
2010
1,5

Udisponert
pr.
31.12.10 18
12,8

12,0

17,0

5,0

0,6
5,4

5,5
13,5

2,7
17,6

5,9
3,3

0

0

3,0

4,9

-1,9

3,0
0

0,2
0,8
0

4,0
0
8,0

2,2
2,5
8,0

5,0
-1,7
0

0,4

0,7

13,0

11,9

2,2

6,3
36,8

2,1
16,4

24,3
1,0
164,3

26,8
0
172,7

-2,5
9,4
44,8

Det er innenfor arbeidsmålet entreprenørskap et totalt forbruk av midler på nivå med det som er
budsjettert. Det er imidlertid et mindreforbruk på sentral ramme av NyVekst på 6,5 mill. kroner og
et merforbruk på Unge i fokus på 5 mill. kroner, noe som skyldes en tidsforskyvning på Ungesatsingen fra 2009. For NyVekst vises det til nærmere omtale i Detaljrapporter 2010. På
Inkubatorstipend er det også brukt mer midler enn målet for 2010. Dette skyldes i stor grad
annulleringer av tidligere års tilsagn.
Midlene under post 72 har regional begrunnelse, men bruken har uspesifisert geografisk
tilknytning. En relativt stor andel (43 %) av bevilgningen er geografisk uspesifisert. Dette er
fellesprosjekter som er fylkes- eller kommuneoverskridende, men med regional begrunnelse.
Nesten 70 % av prosjektene er karakterisert som innovasjon, og 82 % av innovasjonsprosjektene
er innovasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå. En uventet høy andel, 56 % av bevilgningene,
gikk til prosjekter som er karakterisert som kvinnerettet (38 % i 2009), mens 47 % av
bevilgningene er til prosjekter som er internasjonalt rettet. I 2008 var denne andelen 48 %.
Målgruppe Kvinner i næringslivet (ramme for 2010: 13 mill. kroner)
Rammene til programmet var 13,4 mill. kroner fra KRD (kap. 552, post 72) og 2,0 mill. kroner fra
NHD (kap. 2421, post 71). Forbruket var på 11,9 mill. kroner fra KRD og på 2,0 mill. kroner fra
NHDs ramme. Midlene har bl.a. gått til finansiering av Fyrtårn, Ledermentor, Årets gründerkvinne,
kunnskapsprosjekter, og delfinansiering av prosjekter innenfor reiseliv og NCE.
Det vises til nærmere omtale av dette programmet i Detaljrapporter 2010.
NyVekst 2010
NyVekst er rettet mot potensielle vekstbedrifter i distriktene, sone III og IV. Det kan gis tilskudd til
delvis dekning av nærmere spesifiserte driftskostnader til bedrifter som er yngre enn 5 år.
NyVekst ble startet i 2008. I 2009 ble det gitt tilsagn på 33,5 mill. kroner til i alt 47 NyVekstbedrifter. I 2010 ble det registrert søknader på i alt 67,5 mill. kroner. Av disse kunne Innovasjon
Norge etter kriteriene innvilge 29,3 mill. kroner til i alt 53 bedrifter.
Innvilgningsrammen for NyVekst har imidlertid ikke blitt utnyttet. Dette skyldes primært at det er
færre bedrifter med (stort) vekstpotensial i distriktene enn forventet. Dessuten viser det seg at
svært få bedrifter som er under 5 år har utviklet seg så langt at de har driftskostnader i en
størrelsesorden tilnærmet det som teoretisk kunne vært innvilget en bedrift pr. år, dvs. inntil 1/3
av 1 mill. Euro.
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Bedriften Innotech Solar AS i Narvik er et meget gledelig unntak. De er største tilsagnsmottaker i
NyVekst med vel 5,5 mill. kroner til sammen i 2009 og 2010, hvilket vil si at de har kunnet utnytte
tjenesten helt og fullt. Denne bedriften ble etablert i mars 2008 basert på en forretningside om å
lage ren energi av halvfabrikata (solceller) fra solcelleindustrien. Selskapet har nå over 40 ansatte.
Innovasjon Norge valgte både i 2009 og 2010, til tross for større rammer, å forsøke å opprettholde
kravet til vekst- og verdiskapingspotensial. Dette var krevende i den konjunktursituasjon Norge
befant seg i kjølvannet av finanskrisen.
NyVekst ble evaluert i 2010 (NIFU STEP – Rapport 26/2010) og er en relativt kritisk evaluering.
NIFU skriver at saksbehandlingen tyder på at Innovasjon Norge har fulgt opp retningslinjene for
tjenesten ved å gi tilsagn til bedrifter som tilfredsstiller formelle kriterier mht. selskapsstørrelse,
eierskap, selskapenes alder og kravet om finansiell medvirkning fra eierne. Evaluator mener
imidlertid at det kan reises spørsmål om kriteriene anvendes strengt nok mht. bedriftenes
vekstpotensial og gjennomføringsevne. Evaluator begrunner, utfra ulike forutsetninger, at det pr.
år trolig kun er 15 nye (høy)vekstbedrifter i sone III og IV i Norge pr. år.
Evaluator poengterer at NyVekst oppleves som en komplisert tjeneste med spesielle regler, samt at
det er utfordrende for Innovasjon Norges saksbehandlere å forholde seg til mange forskjellige
tjenester med ulike krav.
Innovasjon Norge har med grunnlag i evalueringen, og også egne erfaringer, besluttet å
avvikle/fase ut NyVekst fra og med 2011. NyVekst tilbys ikke til nye kunder men det følges opp
forpliktelser ift. eksisterende kunder. Formålet med tjenesten ivaretas i stor grad i den nye
innretningen av Etablerertilskudd som er implementert fra 2011.
Satsingen på kultur og opplevelsesnæringene
Det er bevilget 86,4 mill. kroner til kultur- og opplevelsesnæringene i 2010. I 2009 var
bevilgningen til sektoren 147 mill. kroner.
Av ressursinnsatsen i 2010 på til sammen 86,4 mill. kroner ble en stor andel brukt på etablerere,
kvinner og til bedrifts- og utviklingstiltak innen kultur og opplevelse. Bransjene omfatter i stor grad
film og spill samt aktiviteter knyttet til natur og kultur og utøvende kunstnere. Den største andelen
tilskudd har gått til utviklingstiltak i distriktene.
Innovasjon Norge avsatte en øremerket spisset satsing for kulturnæringene og kulturbasert
næringsliv på 8 mill. kroner for 2010. Det er utviklet en egen policy for disse midlene. Av de
landsdekkende midlene (med ramme 4 mill. kroner) ble det benyttet 3,7 mill. kroner mens det ble
brukt 2,9 mill. kroner av de distriktsrettede midlene (med ramme 4 mill. kroner). Nyskapende og
internasjonale prosjekter med overføringsverdi har vært prioritert, og flere prosjekter er igangsatt
for å øke forretningskompetansen samt nettverksbyggingen.
Det vises for øvrig til nærmere omtale i Detaljrapporter 2010.

Nasjonale tiltak for regional utvikling – Tiltak og prosjekter i Finnmark
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) bevilget i 2005 (mai og september) til sammen 60,37
mill. kroner til å gjennomføre tiltak og prosjekter i Finnmark. Arbeidet skulle baseres på en
handlingsplan med konkrete tiltak utarbeidet av en regional arbeidsgruppe ledet av daværende
regiondirektør i NHO-Finnmark Erling Fløtten. KRDs uttrykte målsetting var å skape varige
arbeidsplasser i 11 utvalgte kommuner i Finnmark.
Oppdraget med å gjennomføre arbeidet ble gitt til Innovasjon Norge. I ledermøte i Innovasjon
Norge ble oppdraget delegert til Innovasjon Norge Finnmark.
Det er laget årsrapport om arbeidet hvert år fra oppstartsåret og til og med for året 2008.
Årsrapportene viser at det vesentligste av midlene ble bevilget høsten 2005 og i 2006. Etter dette
har det kun blitt brukt restmidler som i hovedsak stammer fra prosjekter i handlingsplanen som
ikke har blitt noe av, og midler som er trukket tilbake (annulleringer).
Det er ikke gitt noen nye tilsagn i 2010. Det gjenstår ennå ca. 4,1 mill. kroner av den opprinnelige
bevilgningen, mye begrunnet i at det er foretatt annulleringer på tidligere tilsagn.
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Tilsagn 2005 – 2009, fordelt på innsatsområde (beløp i tusen kroner)
Budsjettramme

Tilsagn
2005

Tilsagn
2006

Tilsagn
2007

Tilsagn
2008

Tilsagn
2009

Restramme

24 600

14 050

7 577

250

660

2 670

-606

13 430

3 250

9 943

0

955

0

-718

Kompetanse
Kompetanse
(SIVA)

7 150

1 000

2 881

0

120

0

3 149

300

0

0

300

0

0

0

Frie midler

4 290

0

1 860

0

175

0

2 255

Frie midler (adm.)
Frie midler
(komm. nær.fond)

2 500

0

2 500

0

0

0

0

8 400

8 400

0

0

0

0

0

60 670

26 700

24 761

550

1 910

2 670

4 079

Satsingsområde
Marin sektor
Reiseliv, kultur,
opplevelser

Totalt
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4.5 Landbruks- og matdepartementets budsjettposter
LMD peker i oppdragsbrevet på at hovedmålet for landbruks- og matpolitikken er å opprettholde
levende landbruk over hele landet. Målet for landbruksrelatert næringsutvikling er å skape
lønnsomme arbeidsplasser og å bidra til bosetting og sysselsetting i hele landet.
Målet med bygdeutviklingsmidlene er todelt. For det ene kan midler gis som støtte til investeringer
med mål om å opprettholde et variert landbruk, gjennom å bidra til oppgraderinger og
modernisering av driftsapparatet, og derigjennom sikre rekruttering til næringen. Det kan videre
gis støtte til utvikling av alternativ næring med grunnlag i landbrukets materielle og menneskelige
ressurser. Det vises i oppdragsbrevet for øvrig til at Innovasjon Norge må bygge opp under en
målrettet satsing på regionale fortrinn.
Innovasjon Norge har lagt til grunn at tilskuddsmidler til landbruket er stilt til disposisjon gjennom
jordbruksforhandlingene, reindriftsavtalen og statsbudsjettet, for å bidra til å styrke økonomien i
næringen. Tilskuddsbruken skal være innrettet mot å ivareta den overordnede strategien for
landbruksrelatert næringsutvikling, som er å ”videreutvikle eksisterende og skape ny
næringsvirksomhet med økt lønnsomhet, ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige
og materielle ressurser.”
Investeringsprosjektene hos den enkelte aktør i tradisjonelt landbruk dreier seg ofte om
tradisjonelle investeringer i bygninger og utstyr i driften, hvor behovet for fornyelse gjerne er
hovedbegrunnelsen samtidig som den forventede avkastningen er moderat. Med utgangspunkt i
den policyen som er trukket opp for Innovasjon Norges øvrige tilskuddsmidler, vil det ofte være lite
aktuelt å bidra med tilskudd. Det er imidlertid for denne type prosjekter i landbruket fra
bevilgende myndigheter for BU-midlene forutsatt at tilskudd allikevel skal kunne bevilges.
Innovasjon Norge legger til grunn at prosjektene vi deltar i skal ha en landbrukspolitisk
tilfredsstillende begrunnelse, at tilskuddet virker utløsende på gjennomføringen, at prosjektet
bidrar til å forbedre økonomien i virksomheten og at de virksomheter som mottar støtte vurderes å
være varig lønnsomme.
Har så de virkemidler Innovasjon Norge tilbyr den effekten de skal ha?
Svaret på dette er ikke lett å gi, blant annet fordi det er vanskelig å måle. Evalueringer som med
jevne mellomrom gjøres av ulike tjenester gir imidlertid med få unntak et positivt bilde.
Evalueringen Econ Pöyry gjorde av Innovasjon Norge og Menons undersøkelse av Innovasjon
Norges rolle under finanskrisen går i samme retning.
Av det vi kan lese av kundeeffektundersøkelsene (etterundersøkelsene) – som er mest konsentrert
om finansieringstjenestene – har vi en god indikasjon på at finansieringstjenestene virker i tråd
med ambisjonene i oppdraget. Kundeffektundersøkelsene for de tjenester som er særlig relatert til
de aktiviteter som er støttet av LMD vises nedenfor.
Utvikling i indikatorer i Kundeeffektundersøkelsene (årgangene 2004, 2005 og 2006) –
Trebasert innovasjonsprogram:
Trebasert
innovasjonsprogram

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Høy og middels addisjonalitet

89

88

84

86

87

87

Stor betydning for overlevelse

44

33

29

54

53

50

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

44

43

29

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

75

50

33

73

79

72

Betydning for økt eksport.% økning

14

0

14

20

18

19

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

88

75

75

66

61

71

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

75

71

67

65

61

67

4

3,9

4,5

2,7

2,6

3,1

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

2004 og 2005 tall er for VSP-Skog
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Trebasert innovasjonsprogram har en negativ trend på alle indikatorer bortsett fra bidrag til
samarbeidspartnere. På de myke indikatorene er imidlertid skåren høyere enn for snittet av de
andre tjenestene, på de økonomiske indikatorene ligger det lavere.
Programmet er gjenstand for en egen evaluering i 2011, resultatene vil foreligge i løpet av 1.
halvår.
Utvikling i indikatorer i Kundeeffektundersøkelsene (årgangene 2004, 2005 og 2006) Fylkesvise BU-midler:
BU totalt

BU stipend

Gj.snitt alle tj.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Høy og middels addisjonalitet

81

83

81

80

92

88

86

87

87

Stor betydning for overlevelse

57

59

55

42

48

42

54

53

50

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

57

53

60

42

48

44

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

78

84

81

70

79

69

73

79

72

Betydning for økt eksport.% økning

6

4

6

9

3

6

20

18

19

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

-

46

65

-

70

72

66

61

71

Stor grad av bidrag til økt innovasjon
Gj. snitt antall samarbeidspartnere

-

53

70

-

64

50

65

61

67

2,2

2,2

2,7

3,1

3,3

3,2

2,7

2,6

3,1

BU-ordningen har få entydige positive trender i denne treårsperioden, men fra 2005- til 2006årgangen er det en positiv utvikling mht. kompetanse, innovasjon og samarbeid. Det vurderes som
svært viktig at nettopp BU-midlene – som ligger under snittet for alle tjenestene - har høye skår på
de myke indikatorene.
BU-stipendet skårer også høyest på de myke indikatorene – og positivt høyere enn for BU-midlene
samlet. Positiv trend er det også her på innovasjon og kompetanse de siste to årene.
Utvikling i indikatorer i Kundeeffektundersøkelsene (årgangene 2004, 2005 og 2006) –
VSP Mat:
VSP Mat
2004

2005

Gj.snitt alle tj.
2006

2004

2005

2006

87

87

Høy og middels addisjonalitet

88

93

89

86

Stor betydning for overlevelse

43

44

47

54

53

50

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

49

48

56

53

49

51

Betydning for økt omsetning.% økning.

70

84

40

73

79

72

18

19

61

71

Betydning for økt eksport.% økning

10

9

11

20

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

85

86

81

66

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

79

79

76

65

61

67

3,7

2,7

2,6

3,1

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

3

4

Utviklingen på VSP-Mat er positiv bare på overlevelse, ellers er det litt opp og ned. Skåren ligger
stort sett under snitt på de økonomiske indikatorer, mens den ligger over på de myke.
Utvikling i indikatorer i Kundeeffektundersøkelsene (førundersøkelsene for årgangene 2007, 2008
og 2009) – VSP Rein:
VSP-Rein
Høy og middels addisjonalitet
Stor betydning for overlevelse

Gj.snitt alle tj.

Førunde
rs 2007

Førunde
rs 2008

Førunde
rs 2009

Førunde
rs 2007

Førunde
rs 2008

Førunde
rs 2009

100

100

100

86

85

88

33

73

75

66

67

76

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

100

100

75

76

78

83

Betydning for økt omsetning.% økning.

67

82

50

77

73

75

Betydning for økt eksport.% økning
Stor grad av bidrag til økt kompetanse

-

-

-

29

57

69

4,1

3,4

1,0

3,2

3,3

3,1
75

Landbruks- og matdepartementet
VSP-Rein

Gj.snitt alle tj.

Førunde
rs 2007

Førunde
rs 2008

Førunde
rs 2009

Førunde
rs 2007

Førunde
rs 2008

Førunde
rs 2009

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

3,3

3,8

1,0

3,0

3,4

3,5

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

4,7

4,5

2,4

3,7

3,3

3,2

VSP-Rein har relativt få respondenter, og resultatene har, som vi ser, variert mye over tid. Vi er
100 % utløsende for prosjektene. Skåren på de myke indikatorene er relativt bra, men dog under
snittet.
NB: Skåren på samarbeid er her målt litt ulikt i disse årgangene, både som snitt og prosent.
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Ressursinnsats LMD - 2010
Kap 1149.50 Innlandet 2010
Det ble satt av 20 mill. kroner på LMDs budsjett for 2006 til oppfølging av prosjektet Innlandet
2010. Det var en forutsetning at midlene skulle fordeles over en periode på 3-4 år. Det er i 2010
bevilget 2,8 mill. kroner til ulike prosjekter.
Innlandet 2010 er et innovasjonsprosjekt som har til hensikt å oppnå økt bedriftsetablering og
nyskaping i innlandet. Midlene skal brukes innenfor de fire prioriterte handlingsområdene
landbruksbasert industri, bioenergi, landbruksbasert reiseliv og bioteknologi. Midlene skal ses i
sammenheng med andre satsinger i innlandet i regi av Innovasjon Norge (Arena og NCE), SIVA og
Forskningsrådet.

Kap 1149.71 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
Skog-, klima- og energitiltak (ramme for 2010: 17 mill. kroner – 10 mill. kroner = 7 mill.
kroner)
Rammen for 2010 var i utgangspunktet på 17 mill. kroner til bioenergiprosjekter. I supplerende
oppdragsbrev av 9.7.2010 foretok LMD en omfordeling av 10 mill. kroner av årets ramme fra
Innovasjon Norge til SLF. Av en disponibel19 ramme på 12,8 mill. kroner ble det gitt tilsagn til
kunder på 12,6 mill. kroner. Det meste av dette ble brukt til utvikling og investeringer i
flisproduksjon.
Se for øvrig kommentarene under avsnittet om Bioenergiprogrammet, under kap. 1150.50.
Trebasert innovasjonsprogram (ramme for 2010: 34 mill. kroner)
Det er i 2010 gitt tilsagn om 30,6 mill. kroner fra Trebasert innovasjonsprogram.
Trebasert innovasjonsprogram skal bidra til målsettingen om å øke trebruken og derigjennom økt
avvirkning i norske skoger. Hovedfokuset i 2010 har vært utvikling av byggløsninger og utvikling
av leverandører inn i byggmarkedet. Nye byggkonsept innenfor landbruksbygg, forretningsbygg,
nye energiløsninger i bolighus, fleretasjehus og massivtre har vært de viktigste områdene.
Potensialet for økt trebruk antas å være størst innenfor disse segmentene. Effektivisering av
produksjonen gjennom industrialiserte prosesser har også vært viktig for å sikre effektivitet og
konkurransedyktighet.
Trebasert innovasjonsprogram har hatt noen færre saker i 2010 i forhold til 2009. Dette skyldes at
en i 2009 hadde ekstraordinære tiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke. Selv om
programmet har hatt disponible midler til flere prosjekter enn de som er innvilget har en valgt å
prioritere prosjektene relativt sterkt for å treffe kjerneområdet i programmet. Dette vil på sikt gi
størst effekt i forhold til målsettingene til programmet.
Programmet har også i år arbeidet med å videreutvikle det regionale drivernettverket. I samarbeid
med næringen og det regionale partnerskapet er det nå etablert ”driverfunksjoner” innenfor
treområdet i 13 fylker fordelt på 8 regioner. Programmet bidrar til å koordinere prosjektene, og
bistår med nødvendig faglig støtte. Disse prosjektene arbeider proaktivt mot byggnæringen for å
stimulere trebedrifter til nytenking og videreutvikling.

19 Omfatter også udisponerte midler fra 2009.
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Kap 1150.50 Til gjennomføring av jordbruksavtalen (ramme for 2010: 137 mill.
kroner, ekskl. fylkesvise bygdeutviklingsmidler)
Det er gitt følgende tilsagn fra Innovasjon Norge i 2010:
Tilsagn i mill. kroner
Verdiskapingsprogram for matproduksjon
57,9
Sentrale BU-midler
10,8
Utviklingsprogram for grønt reiseliv
20,7
Bioenergiprogrammet
59,0
Inn på tunet
9,0
e-sporing
4,0
Innlandet 2010
2,8
20
2,0
Administrasjon av ordninger under LUF
Fylkesvise BU-midler

Se eget avsnitt nedenfor

Kap 1150.50 Fylkesvise BU-midler - IN (ramme for tilskudd: 341,3 mill. kroner,
låneramme for rentestøtte: 966,7 mill. kroner)
Det er gitt følgende tilsagn fra Innovasjon Norge i 2010:
Tilskudd tradisjonelt jord- og
hagebruk
Tilskudd utviklingstiltak/ nye
næringer
Lånebeløp for rentestøtte,
tradisjonelt jord- og hagebruk
Lånebeløp for rentestøtte,
utviklingstiltak / nye næringer

308,8 mill. kroner
100,7 mill. kroner
949,3 mill. kroner
78,2 mill. kroner

I tillegg er det innvilget 26,5 mill. kroner i risikolån til landbruket i 2010. Det er gjort
tapsfondsavsetninger fra BU-midlene på totalt 4,3 mill. kroner for å møte eventuelle framtidige tap
på disse risikolånene.
Investeringsviljen i landbruket er stor, noe som merkes ved stor etterspørsel etter både lån og
tilskudd innen det tradisjonelle landbruket. Det er også betydelig etterspørsel etter finansiering av
næringsutviklingsprosjekter knyttet til tilleggsnæringer som grønt reiseliv, lokalprodusert mat,
grønn omsorg / Inn på tunet og bioenergi, men etterspørselen varierer mellom fylker/regioner.
Bygdeutviklingsmidlene er ulike tilskuddsordninger med formål å legge til rette for næringsutvikling
som danner grunnlag for langsiktig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets
ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede
BU-midler/tilskudd til:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablererstipend
Bedriftsutvikling
Investeringer
Generasjonsskifte
Andre tiltak

Det er gjennom fylkesvise strategier fastsatt regionale retningslinjer for hvor store tilskudd en kan
få.

Kap 1150.50 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (ramme for 2010: 60
mill. kroner)
Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP-Mat) skal legge til rette for utvikling og produksjon av
norske matvarer. Formålet er å styrke konkurransekraften og øke lønnsomheten for både
primærprodusenten i landbruket og resten av verdikjeden. Det fokuseres på markedet og de
muligheter det gir til å ta ut en større fortjeneste for produsentene.
20 LUF = Landbrukets utviklingsfond.
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Det er fra 2009 etablert et tilbud om vekstkapital til bedrifter som ønsker å vokse. Det er nedsatt
en egen prosjektgruppe som kvalitetsikrer alle søknadene om vekstmidler. I 2010 ble det gitt 7
bevilgninger på totalt 5,75 mill. kroner mot hhv. 6 bevilgninger og 5,07 mill. kroner i 2009.
Innovasjon Norge har hatt en sentral rolle de store i mat- og profileringsarrangementene
Internationale Grüne Woche - IGW (Berlin, januar 2010) og Matstreif (Oslo, september/oktober
2010).
I 2009 ble det i regi av Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge satt i gang et
omfattende arbeid for å få vurdert en eventuell videreføring av matsatsingen. Arbeidet munnet ut i
rapporten “VSP-Mat etter 2010?”, som anbefalte at satsingen skulle videreføres i et nytt program
“Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra norsk landbruk”. Jordbruksforhandlingene 2010
sluttet seg til denne anbefalingen. Programmet skal bestå av tre deler, omdømme-, kompetanseog bedriftsfinansieringsdel. Det ble høsten 2010 opprettet en egen styringsgruppe for det nye
programmet med representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Kap 1150.50 Sentrale bygdeutviklingsmidler (ramme for 2010: 8 mill. kroner)
Sentrale bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er bedriftsovergripende utviklingsmidler for å fremme
utvikling innen f.eks. en bransje eller en bestemt landbruksproduksjon. Midlene disponeres av
Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag.
Innovasjon Norge fikk for 2010 en ramme på 8 mill. kroner som sentrale BU-midler. 1 mill. kroner
ble fordelt til konfliktforebyggende tiltak disponert av Innovasjon Norge, mens resten av midlene er
besluttet av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag.
Utover dette var det disponible midler fra annulleringer av tidligere års tilsagn og tidligere
ubenyttede rammer.
Disponible midler, innvilget og utbetalt i 2010, ansvar pr. 31.12.2010.
Oppstillingen nedenfor viser disponible midler for 2010:
Tildeling 2010

Overført fra 2009

8 000 000

3 383 298

Inndratt fra
tidligere år
945 092

Til disposisjon 2010
12 328 390

Oppstillingen nedenfor viser en sammenstilling av tilsagn, utbetalinger og ansvar pr. 31.12.2010.
Ansvar pr 01.01.10

Tilsagn

22 116 420

10 776 600

Inndratt fra
tidligere år
945 092

Utbetalt

Ansvar pr 31.12.10

11 225 242

20 722 686

Kap 1150.50 Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv (ramme for 2010: 18 mill.
kroner)
Ordningen ble etablert som eget program ved jordbruksforhandlingene 2006 og var tidligere en del
av de sentrale bygdeutviklingsmidlene. Programmet skal bidra til å videreutvikle de ressurser som
gården og bygda rår over. Med grønt reiseliv menes her at bruken av natur- og kulturressurser skal
skje på en bærekraftig måte, og at utviklingen av reiselivsproduktet i stor grad skal bygge på lokal
kultur og tradisjoner kombinert med kunnskap om markedet. Hovedmålet for programmet er økt
verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på aktivitetsbaserte naturopplevelser, lokal
mat og kultur.
Det ble bevilget prosjektmidler til totalt 10 prosjekter, og det er igangsatt flere spennende
utviklingsprosjekter, både av regional og nasjonal art. Markedsføringsprosjektene og
temaprosjektene er i 2010 videreført med godt resultat.
Av disponibel ramme på 21 mill. kroner bestående av den fastsatte rammen for 2010 på 18 mill.
kroner samt overførte ubenyttet ramme fra 2009 på 3 mill. kroner, er det bevilget 20,7 mill.
kroner. Ubenyttede midler på 0,3 mill. kroner overføres til 2011.
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Kap 1150.50 Bioenergiprogrammet (ramme for 2010: 39 mill. kroner)
Formålet med Bioenergiprogrammet er å videreutvikle bioenergi som forretningsområde for jordog skogbruksnæringen. Programmet skal stimulere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form
av brensel eller ferdig varme.
I 2010 er det over jordbruksavtalen stilt til disposisjon 39 mill. kroner. I tillegg er det bevilget 17
mill. kroner over statsbudsjett. Etter en midtveisevaluering av LMD, ble 10 mill. kroner overført
Statens landbruksforvaltning (SLF) i begynnelsen av juli, slik at tilgjengelig ramme for Innovasjon
Norge ble 46 mill. kroner. I tillegg er 33,8 mill. kroner overført fra tidligere år, og 5,8 mill. kroner
er inndratt av tidligere års tilsagn.
Det er gitt følgende tilsagn fra Innovasjon Norge i 2010 (tall fra 2009 er tatt med for å vise
utviklingen):
Prosjekttype

Antall saker
2009

Netto tilsagn (1000
kr)

2010

2009

2010

1

1

3 500

3 500

Biogass

11

9

6 309

4 017

Brenselproduksjon

40

26

16 041

12 698

Forprosjekt

15

15

1 612

1 604

Forstudie

21

Gårdsvarmeanlegg næring

56

Gårdsvarmeanlegg bolig

88

56

Kompetanse og utredning

22

13

2 194

2 118

Varmeanlegg

17

15

18 286

15 483

1

3

520

1 721

64 265

69 407

Administrasjon

Veksthus
Totalt

272

11
110

259

Energimengde
GWh
2009

2010

1,3

2,3

727

422

12 256

25 744

8,7

16,3

2 820

2 100

3,6

2,3

16,5

12,1
3,9

28,8

36,9

Bioenergiprogrammet har i 2010 hatt en sterk økning i aktiviteten, spesielt innenfor utbygging av
gårdsvarmeanlegg i næring. Både vinteren 2009-2010 og førjulsvinteren 2010 har vært svært
kalde, og energiprisene har vært høye. Det forventes stor etterspørsel etter programmets tjenester
også i 2011.
Programmet er i seg selv en miljøsatsing og alle prosjekter som støttes er miljørettet. Gjennom
investeringsstøtte til varmeanlegg gitt i 2010 har programmet bidratt til etablering av snaut 36,9
GWh i årlig varmeproduksjon fra CO2 nøytral bioenergi. Videre er det bidratt til betydelig økt
flisproduksjon til disse anleggene, til andre anlegg og til eksport. Flis bidrar i stor grad til reduksjon
i brenning av fyringsolje, men dels også til redusert bruk av strøm.
Programmet inngår i kundeeffektundersøkelsen som er gjennomført i 2009.
Kundeeffektundersøkelsen viser høyere addisjonalitet, dvs. er mer utløsende enn gjennomsnittet
for Innovasjon Norge. Undersøkelsen viser samtidig lavere score enn gjennomsnittet på viktighet
for overlevelse, lønnsomhet, konkurranseevne og økt omsetning.
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Kap 1150.50 Inn på tunet (ramme for 2010: 9 mill. kroner – opprinnelig 8 mill.
kroner, samt tilført 1 mill. kroner fra KRD)
Inn på tunet er tilrettelagte tjenestetilbud på gårdsbruk, og omfatter tilbud til alle aldersgrupper.
Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og
sosialsektor i kommunen.
I 2010 ble ”Inn på tunet-løftet” etablert som et samarbeid som en 3-årig satsing mellom
Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Målet med satsingen
er å stimulere etterspørselssiden, slik at Inn på tunet skal bli en naturlig del av et variert og
kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunene, og bidra til økt næringsutvikling i landbruket. Hele
rammen på 9 mill. kroner ble disponert.

Kap 1150.50 E-sporing (ramme: 4 mill. kroner)
Formålet med e-sporing er å utvikle elektroniske sporingssystemer i den landbruksbaserte
matvarekjeden, bl.a. ut fra mattrygghetshensyn. Midlene for 2010 er fordelt til landbrukspilotene
på kjøtt, grønt, og melk. Pilotene har et nært samarbeid med utviklingsarbeidet i esporingssekretariatet. Kjøtt- og grøntpilotene har vist god framdrift. Disse pilotene forventes å
kunne vise gode resultater ved utgangen av året. Melkepiloten som startet hovedprosjekt i vår, vil
vare ca. 2 år, avhengig av videre finansiering. Det er noe uklart i hvilken grad bedriftene vil
implementere sporingsløsningen etter pilotfasen.

Kap 1151.51 Verdiskapingsprogrammet for reindrift (ramme for 2010: 7,7 mill.
kroner)
Formålet med verdiskapingsprogrammet for rein (VSP-Rein) er å øke verdiskapingen i næringen,
slik at det kommer reineierne til gode. Verdiskapingsprogrammet for reindrift ble etablert i 2001,
som en del av reindriftsavtalen mellom staten v/Landbruks- og Matdepartementet og reindriften
v/bransjeorganisasjonen NRL. Programmidlene avsettes årlig over reindriftsavtalen. Programmet er
bedriftsrettet, med fokus på utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter og nyetableringer.
I tillegg til årets ramme ble det overført 2,8 mill. kroner fra 2009 og tilbakeført 2,5 mill. kroner
annullert av tidligere års bevilgninger, slik at disponibel ramme for 2010 var 13 mill. kroner. Det
ble i 2010 bevilget 12,4 mill. kroner fra programmet.
I programmet er fokuset nå i større grad flyttet over på oppfølging av reineiereide
foredlingsforetak, mot tidligere nyetablering av slike foretak. Om lag halvparten av tildelte midler
gikk til etablering av fire nye foredlingsanlegg, den andre halvparten gikk til tilleggsinvesteringer,
kompetansehevende tiltak og markedsarbeid til etablerte VSP-Rein-bedrifter. I samsvar med
programmets reviderte strategi vil markedsaktiviteter bli høyt prioritert framover. Nyetableringer
vil bare unntaksvis bli prioritert, og bare dersom nyetableringene innebærer en betydelig grad av
nyskaping. Tre av seks FRAM-Rein-samlinger ble gjennomført i 2010, et viktig bidrag både for
kompetanseheving, økonomistyring og nettverksbygging blant foredlingsbedriftene i hele landet.

Kap 1151.51 Konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og jordbruk (ramme
for 2010: 1,4 mill. kroner)
Innovasjon Norge har i 2010 gitt tilsagn om knapt 1,4 mill. kroner fra ordningen. Det vises til egen
rapport om ordningen i heftet med detaljrapporter.

Klagesaksbehandling - BU-midler, VSP-Mat og VSP-Rein
Hovedstyret i Innovasjon Norge har delegert beslutningsfullmakt i klager over vedtak i BU-saker til
en BU-klagenemnd. Innovasjon Norges klagenemnd (for BU-saker og VSP-Mat) består av tre
medlemmer fra Innovasjon Norges hovedstyre og to eksterne medlemmer fra hhv. Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag. Ved årsskiftet hadde klagenemnda følgende
sammensetning:
Jørand Ødegård Lunde, leder
Reidar Bye
Jan Løkling
Anders Huus
Jorunn Haugland Støen
Klagenemnda for VSP-Reindrift besto av:
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Jørand Ødegård Lunde, leder
Reidar Bye
Jan Løkling
Johan Mathis Turi
Laura Jåma Renfjell
Det er i 2010 behandlet 42 klagesaker. Vel 60 % av klagesakene gjelder klage på vedtak
vedrørende investering i driftsbygning innen tradisjonelt landbruk. Dette gjenspeiler til en viss grad
den store søknadspågangen i forhold til tilgjengelige midler innen tradisjonelt landbruk.
En nærmere gjennomgang av "klagegrunnlaget" viser at over 40 % av klagene gjelder manglende
prioritering (søknaden/tiltaket er ikke prioritert / for lavt prioritert for støtte). I nær 40 % av
sakene er søknaden avslått pga. at vilkår fastsatt i BU-forskriften ikke er oppfylt (manglende
lønnsomhet, prosjektet er igangsatt/gjennomført før søknad er avgjort). I vel 10 % av klagesakene
gjelder klagen utmåling av støtte.
Antall klagesaker i 2010 er 40 % høyere enn i 2009 (30 saker), men nær nivået i 2008 (48 saker).
Alle klagesakene er behandlet i klagenemnda.
Innovasjon Norge og forsøksregionene Nord-Gudbrandsdal og Valdres fikk i 2009 tildelt 150 mill.
kroner i ekstraordinære midler (BU-tilskudd) og 300 mill. kroner i økt låneramme for rentestøtte.
Dette medførte at fylkene kunne innvilge betydelig flere søknader, og var trolig en medvirkende
grunn til nedgangen i antall klager i 2009.
Omgjøringsprosenten var ca. 7 %, noe som var lavere enn forrige år (ca. 13 %). Når antall saker
blir relativt lavt vil omgjøring av bare et fåtall saker medføre høy omgjøringsprosent.
Det ble i 2010 behandlet to saker i klagenemnda for VSP-Reindrift. Én klage ble gitt medhold, og
én klage ble avslått.
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4.6 Fiskeri- og kystdepartementets budsjettposter
Oppdragsbrevet for 2010 viser til fiskeripolitiske retningslinjer fastsatt 9. januar 2009.
Retningslinjene er utformet for å sikre at virkemiddelbruken overfor marin sektor blir i samsvar
med gjeldende fiskeripolitiske målsettinger. Formålet er å sikre en lønnsom og langsiktig
bærekraftig marin næring og verdiskaping for hele samfunnet. Innovasjon Norge skal arbeide for å
realisere det langsiktige verdiskapingspotensialet i de marine næringene ved å bidra til å utvikle:
Markedsorienterte og bærekraftige verdikjeder
Nyskapende og internasjonalt ledende produkter
Nyskapende og internasjonalt ledende produksjonsprosesser
Innovasjon Norge skal bidra til å følge opp relevante deler av regjeringens strategier og langsiktige
mål for fiskeri- og kystpolitikken. Videre bes det om at Innovasjon Norge utviser forsiktighet med
bevilgninger som kan forsterke overkapasitet i relevante deler av flåte, industri og akvakultur.
Innovasjon Norge har et nært samarbeid med Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond, men Innovasjon Norge har en mer spisset strategi mot markedsorientering. De
viktigste samarbeidspartnerne i utvikling og gjennomføring av programmer innenfor marint område
er næringens organisasjoner, Eksportutvalget for fisk, Forskningsrådet, Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond og fylkeskommunene. I operasjonaliseringen er det et nært
samarbeid med bedriftene.

Kap 2415.50 Ekstraordinære tiltak i forbindelse med finanskrisen
I forbindelse med Regjeringens tiltakspakke for 2009 ble Innovasjon Norge tilført økte rammer,
herunder en garantiramme med bevilgning på kap. 2415 post 50 på 175 mill. kroner og en økning
av Marint verdiskapingsprogram (MVP) på 20 mill. kroner. Samtidig ga Fiskeri- og
kystdepartementet sitt samtykke til at Innovasjon Norge i 2009 hadde fullmakt til å gi tilsagn om
garantier knyttet til garantiavtaler for fiskesalgslagene. Det ble senere, etter behandling i
Stortinget i november 2009, bevilget midler til likviditetslån gjeldende for 2009. Året 2010 var i
forhold til dette et normalår med nedtrapping av de ekstraordinære tiltakene, tilbake til tidligere
års nivå på marine bedrifters anvendelse av låneordninger og tilskudd og tilbake til tidligere års
ramme for MVP på 65 mill. kroner.
Likviditetslån: Likviditetslåneordningen opphørte pr. 31.12.2009, i den forstand at det ikke ble gitt
nye tilsagn senere.
Garantiordningene: Garantiordningene med fiskesalgslagene er gitt til Norges Råfisklag og Norges
Sildesalgslag og med et maksimalt garantiansvar på Innovasjon Norges hånd 292,5 mill. kroner.
Det er i oppdragsbrevet forutsatt at disse avsluttes i løpet av 2011.

Kap 2415.75 Marint verdiskapingsprogram (ramme for 2010: 65 mill. kroner)
Rammen fra Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 var på 65 mill. kroner. Innovasjon Norge har
totalt bevilget 62 mill. kroner til de ulike verktøyene i MVP i 2010. Fiskeri- og kystdepartementet
stilte til disposisjon en ramme for 2010 på 5 mill. kroner til operasjonalisering av MVP. I tillegg
dekkes gjennomføringskostnader i forbindelse med utvidelse av MVP av den samlede rammen.
Driften er desentralisert; prosjektledere for MVP-verktøyene er medarbeidere ved Innovasjon
Norges distriktskontorer og kontorer i utlandet. Innovasjon Norges kontorer som er sterkt involvert
i drift av MVP, er Finnmark, Troms, Møre og Romsdal, Hordaland, Warszawa, Toronto og Paris.
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Utvikling i indikatorer i Kundeeffektundersøkelsene (årgangene 2004, 2005 og 2006) –
Marint innovasjonsprogram:
Tjeneste

Marint innov.pr
Førunders
2007

Førunders
2008

Høy og middels addisjonalitet

87

94

Stor betydning for overlevelse

43

Stor betydning for lønnsomhetsutvikling

71

Betydning for økt omsetning.% økning.

69

Gj.snitt alle tj.

Førunders
2009

Førunders
2007

Førunders
2008

Førunders
2009

96

86

85

88

53

73

66

67

76

69

89

76

78

84

61

70

77

73

75

Betydning for økt eksport.% økning

67

77

96

29

57

69

Stor grad av bidrag til økt kompetanse

5,0

5,3

5,1

3,2

3,3

3,1

Stor grad av bidrag til økt innovasjon

4,6

4,5

5,4

3,0

3,4

3,5

Gj. snitt antall samarbeidspartnere

4,8

4,1

4,6

3,7

3,3

3,2

På Marint innovasjonsprogram har vi brukt data fra førundersøkelser, dvs. ett år etter at tilsagn er
gitt. Vi ser en positiv utvikling fra 2007-2009 når det gjelder addisjonalitet, overlevelse,
lønnsomhet, eksport og innovasjon.
Skåren er lavere på økonomiske indikatorer, dog betydelig høyere på eksport. En positiv utvikling
har det vært på kompetanse fra 2007 til 2008.

84

Utenriksdepartementet

4.7 Utenriksdepartementet
Kap. 116.74 De norske samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria
Innovasjon Norge inngikk i 2007 avtale med Utenriksdepartementet om å forvalte de norske
samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania. Samarbeidsprogrammene er på henholdsvis
20 mill. EUR til Bulgaria og 48 mill. EUR til Romania. Den finansielle rammen var fullt utnyttet ved
fristens utløp 30. april 2009. Gjennomføringsperioden utløper 30. april 2011.
Norges økonomiske forpliktelser overfor de nye EU-landene Romania og Bulgaria følger av EØSavtalen. Det er en klar målsetting at det skal fremgå at det er merverdi i at Norge effektivt
forvalter midlene, og at programmene fremmer kulturelt, sosialt, politisk og økonomisk samarbeid
mellom landene.
Alle prosjekter som mottar støtte, er offentliggjort på samarbeidsprogrammenes hjemmeside
www.norwaygrants.org.
Samarbeidet med rumenske og bulgarske myndigheter har vært godt og videreføres i
gjennomføringsperioden.
Finanskrisen har hatt en negativ innvirkning på bedrifters og institusjoners mulighet til å sikre
egenfinansiering. Finanskrisen har ledet til at enkelte prosjekter har fått problemer underveis og
noen prosjekter vil ikke la seg gjennomføre som forutsatt.
Man er godt fornøyd med den bilaterale samarbeidsmodellen både på norsk side og i Romania og i
Bulgaria. Så lenge forhandlingene om EØS-finansieringsordningene for 2009-2014 pågår, er det
usikkert om Innovasjon Norge vil bli bedt om å påta seg nye oppgaver i neste fase. Innovasjon
Norge har i en arbeidsgruppe med NHD og UD utarbeidet forslag til et Green Industry Innovationprogram, som kan inngå i finansieringsmekanismen Norway Grants 2009-2011. Innovasjon Norge
skal forvalte et fond for anstendig arbeid og trepartsdialog
Ved utgangen av 2010 hadde Innovasjon Norge utbetalt totalt ca. 320 mill. kroner til prosjekter i
Romania og Bulgaria.
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4.8 Administrasjons- og gjennomføringskostnader
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunalog regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,
Hedmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og KS avga en rapport i mai 2010 vedrørende
tilskuddet til bedriftsutvikling og administrasjon i Innovasjon Norge, kapittel 2421, post 70. Til
denne rapporten ble det laget en tabell som viste gjennomføringskostnader fordelt på ulike
ordninger, program, aktiviteter eller prosjekt. Samme tabell er utarbeidet for 2010.
Direkte prosjektkostnader (DPK) er kostnader som er direkte henførbare til ulike prosjekter. Dette
gjelder alle typer fakturerte kostnader som kan allokeres til et prosjekt. Den største delen av
prosjektkostnadene er relatert til reiselivsprosjekter, Expo 2010, tilskuddsfinansierte prosjekter og
messer.
Gjennomføringskostnader består av lønn og sosiale avgifter, med påslag av direkte kostnader som
kontorkostnader, telefon, mv., samt overheadkostnader. De største gjennomføringskostnadene er
knyttet til reiseliv, lånevirksomheten, proaktivt og generelt kundearbeid samt forvaltning av
tilskuddsordninger.
Innovasjon Norge fikk en kraftig reduksjon på post 70 i statsbudsjettet for 2011, som medførte
omstilling og nedbemanning. Omstillingskostnader er i henhold til regnskapsregelverket avsatt i
2010 med 69 mill. kroner. Omstillingskostnadene består av lønn og sosiale kostnader i
oppsigelsestid mv., vartpenger, avsetning til advokathonorar og rådgivning i Norge og berørte
land, karriererådgivning, nedleggelse av utekontor, hjemflytting av utsendinger og nødvendige
endringer i lokaler.
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Gjennomføringskostnader 2010
(beløp i mill. kroner)
Program/aktivitet/prosjekt
Reiseliv

Gjennomføring

DPK

Herav
post 70

Sum

227

95

322

Lånevirksomheten

8

172

180

Forvaltning av tilskudd

2

102

104

104

Kundekontakt
Omstilling

14

66
69

81
69

81
20

Expo 2010

53

10

62

Tilskuddsfinansierte prosjekter

41

2

43

Større brukerbetalte prosjekter

10

25

35

1

34

35

35

24
9

9
25

33
33

25
33

Enkel informasjon til kunder
Innovasjon/Utvikling Reiseliv
Virksomhetsstyring og styringsarb. eiere
Programmet Internasjonal vekst

6

25

31

23

6

29

2

Hjemhentingsprosjekter
Næringslivsdelegasjoner/samarbeidsprosjekter med
utenrikstjenesten

4

24

28

26

8

20

28

23

Organisasjonsutvikling

4

22

26

26

OFU/IFU

4

21

25

Messer

Nettverk, profilering og øvrige programmer

8

12

21

11
12

8
6

19
18

Norad

6

11

16

Forretningsplan- og budsjettprosessen

1

16

16

Marint verdiskapningsprogram

6

8

14

Romania/Bulgaria fond

3

11

14

Design-programmet
Innspill politikkutforming

1
3

12
9

13
12

12

Strategiutvikling

3

8

11

11

Nettverksbygging

2

7

10

10

Kvinner i fokus

4

6

10

NCE - Norwegian Centres of Expertise

4

5

9

Prosjekter/oppdrag/oppgaver fylkeskommunale midler
Enterprise Europe Network/Innoway

2
1

7
8

9
9

Arena-programmet

1

8

9

Regionale sektormøter/sektorsatsing

2

7

9

Utvikle tjenesteportefølje

0

9

9

Mobiliseringsprogrammer

2

5

8

Matstreif
Intsok

6
2

1
5

7
7

Bioenergiprogrammet

1

6

7

Regional omstilling

1

6

7

Trebasert innovasjonsprogram

3

3

6

Råd om beskyttelse og omsetning av imm.verdier

1

5

6

6

Tverrgående team
Høyvekstprogrammet

1
2

6
3

6
5

6

Nordvest-Russland/Øst-Europa, investeringsfond

1

4

5

SkatteFunn

0

5

5

FUNK

2

3

5

Omdømmeprogrammet

2

2

4

Nasjonalt etablererstipend
Diverse mindre

0
5

4
1

4
6

3

537

944

1481

455

Landbruk - VSP Mat
Kompetanseprogrammet

Sum

16

2,45

9

5
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5. UTVIKLING AV TJENESTEPORTEFØLJEN
Innovasjon Norge har satt seg som mål at vi til enhver tid skal ha de tjenester, programmer og
satsinger som er nødvendig for å utløse bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv.
Tjenesteporteføljen skal oppleves av våre kunder, oppdragsgivere og ansatte som velbegrunnet,
tydelig og brukervennlig.
De overordnede strategier og planer vil hvert år være med å legge rammene for å vurdere
endringer og prioriteringer i oppgaver og tjenesteporteføljen.

5.1 Utvikling og styring av tjenesteporteføljen
5.1.1. Systematisk og løpende vurdering av tjenesteporteføljen
I 2010 arbeidet vi videre med våre systemer og arbeidsprosesser knyttet til utvikling og forvaltning
av Innovasjon Norges tjenesteportefølje, med et mål om å forenkle kundenes tilgang til vår
tjenesteportefølje.
Innovasjon Norges foretar en løpende og kontinuerlig vurdering av tjenesteporteføljen. Til grunn
for dette arbeidet ligger følgende ”10 grunnsteiner”:
Én tjenesteportefølje – én felles struktur
Tjenesteporteføljen er bygd opp av en basisstruktur med tre nivåer (satsinger, programmer og
tjenester), og fem tjenestetyper (finansierings-, nettverks-, profilerings-, rådgivnings- og
kompetansetjenester). Tjenesteporteføljen er beskrevet og kvalitetssikret etter felles mal.
Klarlagte roller og ansvar; tjeneste-, program, og satsingsansvarlig
Én person er dedikert rollen som hhv. tjeneste-, program, og satsingsansvarlig. Oversikten
fremkommer i InBusiness. Ansvar og oppgaver knyttet til rollen er beskrevet. Våre ansatte
oppfordres til å kontakte den enkelte tjenesteansvarlige dersom noe skulle være uklart ift.
tjenesten, programmet eller satsingen.
Overordnet helhetsansvar er dedikert en person som tjenesteporteføljeansvarlig
Én person er dedikert rollen som tjenesteporteføljeansvarlig, og har det overordnede ansvaret for
tjenesteporteføljen. Ansvar og oppgaver knyttet til rollen er beskrevet.
Enkel formidling til alle Innovasjon Norges ansatte gjennom ”InBusiness”
I Innovasjon Norges tjenesteporteføljesystem, InBusiness, presenteres vår samlede portefølje på
en enkel og oversiktlig måte basert på fastsatt struktur. Gjennom
InBusiness er tjenesteporteføljen tilgjengelig for all ansatte over hele verden (norsk og engelsk
versjon).
InBusiness støtter hele vår forretningsprosess. Den er et daglig verktøy for levering av
programmer og tjenester, og for å identifisere muligheter basert på vår samlede tjenesteportefølje.
Gjennom InBusiness har vi et godt utgangspunkt for å vurdere behov for utvikling og avvikling av
tjenester og programmer og for å foreta evalueringer.
Enhetlig ekstern kunde kommunikasjon
InBusiness gir felles referansegrunnlag og terminologi, og gir økt konsistens utad for
kommunikasjon av våre tjenester. InBusiness er i dag utgangspunktet for formidling av
informasjon om tjenester på innovasjonnorge.no og på den offentlige portalen Bedriftshjelp.no.
Kunde- og markedsdrevet tjenesteutvikling gjennom samhandling - Team
tjenesteutvikling
Det er etablert et strategisk tverrgående team for tjenesteutvikling og porteføljestyring (team
tjenesteutvikling) med representanter fra divisjon Norge og divisjon utland, samt medarbeidere
som arbeider med strategi og evalueringer.
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Teamet sikrer en effektiv forvaltning av Innovasjon Norges samlede tjenesteportefølje, en
involverende kunde- og markedsdrevet prosess for utvikling og avvikling, og bidrar til en effektiv
implementering av nye tjenester i kundeporten.
Team tjenesteutvikling arbeider for en helhetlig, strategisk og involverende porteføljeforvaltning i
tråd med forretningsprosessen.
En enkel kanal for innspill og tilbakemeldinger fra ansatte på tjenesteporteføljen
Løpende tilbakemeldinger fra våre ansatte i kundeport og fagavdelinger om behov for endringer i
tjenesteporteføljen (nye behov, forbedringer, avvikling) er en viktig ressurs. I 2010 har vi hatt en
web-basert kommentar/forslagskasse som alle medarbeidere kan bruke til å gi innspill. I 2011
overtas dette av Innovasjon Norges blogg (InDiscussion) med egne diskusjonsgrupper. Det
gjennomføres ”mobiliserings- og tilbakemeldingskampanjer” to ganger årlig for å sikre
engasjement og innspill.
Kundenes stemme – Evalueringer, kundeeffektundersøkelser og
kundeserviceundersøkelser
Kundeeffektundersøkelser, kundeserviceundersøkselser og evalueringer av program/tjenester er
viktige kilder for å vurdere status og forbedringstiltak ift. målet om en tydelig, velbegrunnet og
brukervennlig tjenesteportefølje. Vurderinger og konklusjoner fra disse inngår i vårt løpende
utviklingsarbeid. Det er fortsatt et potensial for en sterkere bruk av disse undersøkelsene i vår
utvikling og forvaltning av tjenesteporteføljen.
En felles utviklingsprosess: Utvikle tjenester
Delprosessen Utvikle tjenesteporteføljen i INprocess beskriver hvorledes vi skal analysere
endringsbehov, hvorledes vi skal utvikle, videreutvikle, videreføre og avvikle tjenester, samt
hvorledes vi skal prioritere, dimensjonere og beslutte tjenesteporteføljen.
Vår utviklingsprosess er beskrevet gjennom følgende faser:

Prosessen beskriver hvordan vi beveger oss gjennom de ulike fasene, hvem som er ansvarlig, hva
som er de mest kritiske spørsmålene (stop/go-kriterier) og hva som skal være output.
Idégenerering skal være en gjennomgående aktivitet i alle fasene.
Utvikling av ny tjeneste kan starte på ulike måter:
Strategiske føringer satt av styret eller ledergruppen
Nye ideer oppstår i vår organisasjon, som følge av et identifisert kundebehov
Oppdrag kommer fra våre eiere og oppdragsgivere
Ny kunnskap som følge av bl.a. evalueringer, analyser og utredninger (egne, nasjonale,
internasjonale (EU))
Samhandling vurderes som den viktigste kilden for bedrifters innovasjonsaktivitet og for våre egne
utviklingsaktiviteter. De ulike divisjoners roller i utviklingsprosessen er derfor beskrevet med vekt
på rollene til kunde-, leveranse- og tjenesteansvarlig og rollen til tjenesteporteføljeansvarlig.
For at tjenesteporteføljen skal oppleves som tydelig, velbegrunnet og brukervennlig er det viktig at
vi også evner å avvikle tjenester og programmer. Videre bør ikke nødvendigvis en god utviklingsidé
eller et nytt oppdrag føre til etablering av en ny tjeneste. Ofte kan nye formål og kundebehov
bygges inn i eksisterende tjenester/programmer.
Alle programmer og tjenester skal gjennomgås årlig mht. om begrunnelsen for
tjenesten/programmet fortsatt er til stede, f.eks. knyttet til kundebehov markeds- og systemsvikt.
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Innovasjon Norges ledelse fastsetter tjenesteporteføljen en gang pr. år.
Sterkt lederfokus - ”Vi er det vi leverer”
Utvikling og forvaltning av den samlede tjenesteporteføljen er tydelig forankret i Innovasjon
Norges ledergruppe. Team tjenesteutvikling ledes av divisjonsdirektør for Divisjon Tjenester og
Programmer (TP), som igangsetter/stopper utviklingsprosjekter og godkjenner nye tjenester.
Samlet portefølje besluttes én gang i året av toppledergruppen. Samtidig diskuteres vår samlede
forvaltning og styring av tjenesteporteføljen.
Ovennevnte ti grunnsteiner inngår som drifts- og utviklingsområder i vår balanserte målstyring.

5.1.2. Et utdrag resultater fra evalueringer og undersøkelser i 2010
Evaluering av Innovasjon Norge (Econ Pöyry m.fl.)
Evalueringen av Innovasjon Norges første fem år inneholdt flere kommentarer og vurderinger
knyttet til tjenesteporteføljen. Noen hovedbudskap fra denne er:
Tjenestetilbudet oppleves som uoversiktlig av bedriftene……
Tilbakemeldinger tyder på at mange bedrifter har problemer med å forstå hvilke tjenester
Innovasjon Norge faktisk tilbyr eller at de ikke vet at Innovasjon Norge har de tjenestene de
har behov for.
o Uten veiledning opplevde bedrifter antall programmer og tjenester som uoversiktlig.
Flere antyder en tjeneste som hjelper dem å orientere seg i tilbudet.
o Flere pekte på at selv om tilbudet inneholdt ”det meste” var det ikke opplagt hva en
kunne søke på.
… men tjenesteporteføljen er stort sett tilpasset bedriftenes behov.
Innovasjon Norges virkemiddelportefølje innen finansiering, kompetanseutvikling, nettverk,
rådgivning og profilering dekker de viktigste typer av behov for offentlige tilbud bedriftene kan
tenkes å ha.
o

Bedriftene er godt fornøyd med tjenestene. Om lag ¾ er alt i alt svært fornøyd eller
ganske fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de har benyttet.

o

Om lag 80 prosent av bedriftene mener Innovasjon Norge dekker deres behov.

o

Under 20 prosent av respondentene har svart ja på om det er tjenester de har behov
for som Innovasjon Norge ikke dekker i dag. Etterlysningen etter andre tjenester
nevner stikkord på tjenester som faktisk finnes i Innovasjon Norges
virkemiddelportefølje.
-

o

Innspill går i retning av såkornkapital, mer risikovillig kapital og andre
finansielle tilbud.
Bedriftene nevner også ulike nettverkstjenester, kompetansetjenester og hjelp
til markedsarbeid og markedsanalyser.

Ingenting i svarene fra evalueringens spørreundersøkelse tyder på at bedriftene
etterlyser nye typer tjenester.

Våre Innovasjon Norge-medarbeidere er både kritiske og positive.
Nesten halvparten av de spurte Innovasjon Norge-medarbeidere sier seg enig i
o
o
o

at tjenester og programmer er uoversiktlige og fragmenterte,
at de ikke har kapasitet til å være proaktive overfor bedriftene og
at de har liten tid til å drive rådgivning og veiledning.

Til tross for at tjenestene oppleves som fragmenterte og uoversiktlige av de ansatte, synes
Innovasjon Norge-medarbeidere likevel
o

at Innovasjon Norge har et helhetlig tilbud til bedriftene
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o
o
o

at Innovasjon Norges tjenester i svært stor eller ganske stor grad dekker den
bistanden som kunden har behov for (over 80 %)
at det er lett å kople bedriftene til de rette programmene
at det ikke er vanskelig å sette sammen et helhetlig tilbud

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2010 og kundeserviceundersøkelsene:
Våre medarbeideres kunnskap om Innovasjon Norges tjenesteportefølje
Vår klimaundersøkelse (2010) viste at 85 % av våre medarbeidere var enig i påstanden ”Jeg
har tilstrekkelig med kunnskap om Innovasjon Norges satsinger, programmer og tjenester til å
gjøre en god jobb”. Kun 5 % var uenig. Det er et mål å øke kunnskapen ytterligere.
Våre kunders opplevde service (hvordan vi leverer tjenestene)
Vår kundeserviceundersøkelse (SU) omfatter alle kunder som fikk tilsagn/avslag eller fikk
levert ikke-finansiell tjeneste. 75 % av disse opplever å ha fått nyttig informasjon om hva
Innovasjon Norge tilbyr, 59 % fikk tilgang til kompetanse som vår tilpasset sine behov og 60 %
fikk tilgang til tjenester/programmer/aktiviteter som var tilpasset til sine behov. Det er et mål
å øke disse andelene ytterligere for utvalgte deler av målgruppen.
Våre oppnådde resultater (effekten av det vi leverer)
Våre kundeeffektundersøkelser (KEU) gjennomføres av eksterne evaluatorer ett og fire år etter
tilsagnsåret. Disse gir informasjon om den effekt de ulike tjenestene har på et sett ulike
indikatorer som addisjonalitet, samarbeid, kompetanse, innovasjon, overlevelse, lønnsomhet,
konkurranseevnen, omsetning og eksport. Det vises til egen omtale av de enkelte års
kundeeffektundersøkelser for detaljer.
InBusiness (IT system) tilfredshetsundersøkelsen 2010:
Vårt interne tjenesteporteføljesystem ”InBusiness” har som mål å tilrettelegge for en enkel
formidling av tjenesteporteføljen og derigjennom våre medarbeidere til å bli mer effektive i
hverdagen.
Årets resultater av IT-system-tilfredshetsundersøkelsen viser at ”InBusiness” i stor grad oppfyller
dette. InBusiness ligger jevnt over på et meget høyt nivå på alle kriterier, høyere enn øvrige ITsystemer. Det trekkes spesielt frem at ”InBusiness" støtter forretningsprosessen på en god måte,
og hjelper medarbeiderne til å bli mer effektiv i hverdagen. Våre medarbeidere er klare på at de
ser nytten av systemet.

5.2 Endringer i tjenesteporteføljen f.o.m. 2011
Ved inngangen til 2011 har Innovasjon Norge 26 programmer og 34 enkelttjenester. Endringene i
porteføljen 2008 - 2011 innebærer en forenkling og reduksjon i totalt antall satsinger, programmer
og tjenester.
2011

2010

2009

2008

6

9

9

14

Programmer

26

27

28

24

Tjenester

34

37

42

48

Total

66

73

79

86

Satsinger

Våre tjenester fordeler seg på de fem tjenestetyper (pr 1.1.2011)
8 Finansielle tjenester
8 Kompetansetjenester
4 Nettverkstjenester
4 Profileringstjenester
10 Rådgivningstjenester
Vi har få sektorspesifikke programmer og tjenester:
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Av 26 programmer er 11 sektorspesifikke: 5 innen landbruk, 3 innen reiseliv, 1 innen marin,
1 innen maritim og 1 innen miljøteknologi.
Internasjonale markedskampanjer innen reiseliv er den eneste tjenesten som er
sektorspesifikk.

5.2.1. Satsinger
Som en følge av at Innovasjon Norge har redusert sin bemanning med 100 årsverk har vi funnet
det nødvendig å omorganisere vårt arbeid innen IKT, kulturnæringene, maritim og olje & gass
leverandørindustri. Arbeidet inn mot kulturnæringene og IKT vil ikke lenger være egne satsinger.
Samtidig vil vårt arbeid inn mot olje gass og maritim (offshore) ses i sammenheng. Fra 2011
består Innovasjon Norges satsinger av 6 prioriterte sektorer;







Energi og miljø
Helse
Landbruk
Marin
Maritim, Olje og gass
Reiseliv

Alle gode innovasjonsprosjekter fra IKT-sektoren og kulturnæringene kan søke alle våre tjenester
som før. Vi forsterker IKT-innsatsen i alle sektorene, med særlig vekt på miljøteknologi, helse,
reiseliv, olje & gass, osv. Vi styrker vårt fokus på anvendelsen av IKT og den verdiskapingen det vil
gi. Vi reduserer vårt ambisjonsnivå inn mot kulturnæringene og velger å se arbeidet innen
kulturnæringene og reiselivsopplevelser mer i sammenheng. I 2011 vil vi se vårt arbeid inn mot
olje & gass-leverandørindustri i sammenheng med arbeidet innen maritim offshore og derigjennom
utløse synergieffekter.

5.2.2. Programmer
Nye og endrede programmer
Miljøteknologiordningen (tilskuddsordning)
Ordningen ble innlemmet i tjenesteporteføljen i 2010 og vil fra 2011 implementeres i full skala.
Formålet er å stimulere til flere miljøteknologiprosjekter. Målgruppen er små, mellomstore og store
bedrifter i hele landet som skal igangsette eller er i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter
innen miljøteknologi.
Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk
Nytt program som erstatter Verdiskapingsprogram for matproduksjon. Dette vil bestå av tre deler;
Lokalmatprogrammet, kompetansetilbud og omdømmebygging.
Avvikling av programmer
BIT-programmet
Programmet ble i 2010 videreutviklet med sikte på å legge til rette for et bedre tilbud innen
tjenesteinnovasjon og innovasjon i tjenesteytende næringer. I 2011 avvikles programmet. Verktøy
som har vært benyttet i programmet tas imidlertid med videre i arbeidet med Innovasjon i
tjenester.
Verdiskapingsprogram for matproduksjon
VSP Mat ble avsluttet ved utgangen av 2010. Erstattes av et nytt program, Utviklingsprogram for
matspesialiteter fra norsk landbruk.
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5.2.3 Tjenester
Nye og endrede tjenester
Mentorordning for etablerere (endret)
Tjenesten ble ferdig utviklet i 2010, og implementeres i full drift i 2011. Tjenesten er et resultat av
Mentorpilotene, og er et tilbud om rådgivning for etablerere tilpasset etter behov og fase. Formålet
er at flere bedrifter overlever og vokser gjennom oppfølging og veiledning fra en erfaren rådgiver.
Etablerertilskudd (endret)
Etablerertilskudd er en videreutvikling av etablererstipend, og tar i bruk et større handlingsrom
innenfor denne ordningen. Etablerertilskudd er i større grad enn tidligere rettet mot bedrifter og
mot utviklings- og markedsintroduksjonsfasen.
Avvikling av tjenester
NyVekst
NIFU STEP gjennomførte i 2010 en evaluering av tjenesten NyVekst. Evalueringen viste at det er
store utfordringer når det gjelder å utvikle virkemidler spesielt for vekstbedrifter i distriktene, og
evalueringen er på mange områder kritisk til NyVekst. Innovasjon Norge faser ut NyVekst som
egen tjeneste fra 2011 og tilbyr ikke denne til nye kunder, men følger opp forpliktelser ift.
eksisterende kunder. Formålet med NyVekst blir i stor grad ivaretatt gjennom det nye
etablerertilskuddet.
eMarketServices
Innovasjon Norge har avsluttet sitt engasjement som sekretariat for denne portalen, og tjenesten
profileres derfor ikke lenger som en del av vår portefølje.
Taste of Norway
Tjenesten har hatt som formål å profilere norsk mat, norske råvarer og norsk kokkekunst i
forbindelse med private og offentlige arrangementer i Norge og i utlandet. Tjenesten avvikles som
tjeneste i vår portefølje fra 2011.

5.2.4 Forenkling av tjenesteporteføljen i 2011
I 2011 vil utviklingsarbeidet handle om å forenkle Innovasjon Norges samlede tjenestetilbud - for
våre kunder og våre medarbeidere. Mulighetene for en ytterligere avvikling, sammenslåing og
”pakketering” av tjenester/programmer vil gjennomgås. Arbeidet vil omfatte reduksjon i antall
tjenester/programmer, en enklere kommunikasjon av tjenesteporteføljen, enklere tilgang for
kundene via internett, mv. Arbeidet vil være en direkte oppfølging av Innovasjon Norgeevalueringen og en naturlig forlengelse av det løpende forenklingsarbeidet.
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6. NYTT EIERSKAP OG SAMARBEID MED ANDRE
AKTØRER
Nytt eierskap
Fra 1. januar 2010 er alle fylkeskommunene kommet inn som medeiere i Innovasjon Norge ved
siden av staten. Loven ble endret den 9. januar 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010. Delt
eierskap i Innovasjon Norge innebar også endringer i selskapets vedtekter. Vedtektsendringene ble
vedtatt i foretaksmøte 19. desember 2009. Eieravtale mellom Staten og fylkeskommunene ble
inngått 24. mars 2010.
Etter innstilling fra en valgkomite ble det i ordinært foretaksmøte 15. juni 2010, oppnevnt åtte nye
medlemmer til hovedstyret i Innovasjon Norge.
Eieravtalen fastsetter at det skal etableres et samarbeidsforum. For å forberede møtene er det satt
sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter for eiere og oppdragsgivere. Innovasjon
Norge er tillagt den koordinerende sekretariatfunksjonen. Forumet skal legge til rette for en
langsiktig strategisk utvikling av selskapet og en forsterket politisk dialog mellom Staten og
fylkeskommunene vedrørende Innovasjon Norge. Politisk ledelse i Nærings- og
handelsdepartementet og øvrige oppdragsgivende departementer, møter to ganger i året politisk
ledelse i fylkeskommunene. Første møte i Samarbeidsforumet ble avholdt 25. november 2010. I
dette første møtet presenterte eiere og oppdragsgivere sine forventninger til samarbeidsforumet,
og diskuterte strategiske utfordringer for selskapet i tiden fremover. Neste møte arrangeres i
Stavanger 30. mars 2011.
For å ivareta endringer ved ny eierstruktur, ble valg av nye regionale styrer i Innovasjon Norge for
perioden 1.1.2010 - 31.12.2011 utsatt høsten 2009. Hovedstyret har fastsatt retningslinjer for
regionale valgstyrer og oppnevnt medlemmer av valgkomiteene. Nye regionale styrer ble oppnevnt
av hovedstyret i møter den 18. august og 21. september. To medlemmer av styrene ble valgt av
de respektive fylkeskommuner.
Samarbeid med andre aktører og regionalt samspill
Regionalt samspill er også ett av arbeidsmålene, delmål 4 - “Innovasjon Norge skal bidra til
næringsutvikling basert på regionale forutsetninger” (se kapittel 3 om delmålsrapportering), men
omtales i denne rapporten som del av nytt eierskap og samarbeid med andre aktører (ref.
oppdragsbrev fra NHD for 2010).
De regionale partnerskapene som det vises til i målformuleringen over kan være både strategiske
partnerskap som bistår i utviklingen av regionale utviklingspolitiske planer og strategier, og
operative partnerskap som har en rolle i gjennomføring av disse. Ved siden av fylkeskommunene
som leder og ansvarlig for den regionale utviklingspolitikken og Innovasjon Norge, består de
strategiske partnerskapene normalt av Fylkesmannens landbruksavdeling, NAV, regionale FoUmiljøer og NHO og LO. De operative partnerskapene tilpasses oppgavene som skal løses.
Innovasjon Norge bidrar på strategisk nivå med innsikt i internasjonale og nasjonale trender og
utviklingstrekk, formidling av nasjonale satsinger og prioriteringer, og med inngående kunnskap
om utfordringer og muligheter, styrker og svakheter i regionenes næringsliv. Ved å se disse
elementene i sammenheng kan vi sammen med det øvrige partnerskapet bidra til en
politikkutforming på regionalt nivå, som både legger til rette for næringsutvikling basert på
regionenes egne forutsetninger, og bidra til at det blir konsistens og kraft i den samlede
ressursbruken.
Virksomheten i 2010 bidro til ytterligere å styrke samarbeidet mellom Innovasjon Norges
distriktskontorer og de regionale partnerskapene. Dette var første året med fylkeskommunalt
eierskap til Innovasjon Norge. Det har gitt en tilleggsdimensjon til dialogen med fylkeskommunene,
både gjennom den nye eierdialogen med de fylkeskommunale eierne som gruppe, men også som
følge av at fylkeskommunene som oppdragsgivere er blitt mer bevisste på de mulighetene det gir å
kunne trekke på hele bredden av selskapets kompetanse og tjenestespekter i realiseringen av den
regionale innovasjons- og næringspolitikken. Distriktskontorene brukte i 2010 mer enn 7 000 timer
på å gi innspill til regional politikkutforming.
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Som redegjort for i årsrapporten for 2009, er det store forskjeller i hvordan samspillet i de
regionale partnerskapene er organisert og hva som vektlegges. Innovasjon Norge og KS deler
oppfatningen av at det vil kunne være formålstjenlig for både fylkeskommunene og Innovasjon
Norge om organiseringen og gjennomføringen av de regionale planprosessene og Innovasjon
Norges leveranser inn i disse prosessene kan standardiseres i noe større grad. Innovasjon Norge
startet derfor i 2010 et arbeid hvor vi gjennom en nær dialog med fylkeskommunene vil kartlegge
mulighetene for:
Mer standardiserte regionale planprosesser, både når det gjelder tidsplan og Innovasjon
Norges involvering og rolle
Mer relevante, forutsigbare og standardiserte kunnskapsleveranser fra Innovasjon Norge
Mer standardiserte og koordinerte oppdrag fra fylkeskommunene til Innovasjon Norge
Mer konsistente strategier for Innovasjon Norges bedriftsrettede virksomhet og
fylkeskommunenes tilretteleggende virksomhet
Mer strategisk samarbeid på tvers av fylkesgrenser
Mer effektiv ressursbruk
Høsten 2010 ble det første Samarbeidsforum for Innovasjon Norge gjennomført. Forumet er et nytt
organ som er etablert som en del av rammeverket knyttet til fylkeskommunenes deleierskap til
selskapet. Forumet samler alle selskapets oppdragsgivere representert ved fortrinnsvis statsråder
og fylkesordførere/fylkesrådsledere. Dets hovedoppgave er å forankre Innovasjon Norges
strategiske retning og gi rammer for Innovasjon Norges virksomhet. Målet er å bedre
koordineringen og samordningen mellom Innovasjon Norges ulike oppdragsgivere og mellom det
regionale, nasjonale og internasjonale nivået i Innovasjon Norge. I det første møtet bekreftet
samtlige fylkeskommuner at de har et godt samarbeid med Innovasjon Norges distriktskontorer, og
at de har forventninger til en styrket dialog og et styrket samarbeid med Innovasjon Norge som
følge av sin inntreden på eiersiden i selskapet.
Utvikling av en velfungerende førstelinjetjeneste for etablerere og småskala næringsliv var et
prioritert samarbeidsområde i 2010. Samtlige distriktskontor og partnerskap har vært opptatt av å
styrke samarbeidet med og kompetansen til kommuner som har ønsket å prioritere sitt næringsrettede arbeid og utvikle sin rolle som førstelinje. Noen regioner har gått foran og vist veg over
lang tid og er kommet svært langt, mens andre først har tatt tak i denne oppgaven den seneste
tiden.
Norges forskningsråd og SIVA er også sentrale samarbeidspartnere på den regionale arenaen.
Høsten 2010 inngikk de tre institusjonene en egen avtale om samarbeidet på regionalt nivå.
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har hatt en tilsvarende avtale siden 2007. Nå er også SIVA
en del av denne. Avtalen legger til rette for et samarbeid inn mot fylkeskommunene og det
regionale partnerskapet og de strategiske prosessene i regi av fylkeskommunene. I tillegg er den
selvfølgelig inngått med sikte på et best mulig kunderettet samarbeid der dette er naturlig. Her
står naturlig nok samarbeidet om utvikling av regionale innovasjonssystemer og klynger sentralt.
Det omfatter de felles klyngeprogrammene NCE og Arena, Forskningsrådets VRI-program
(Virkemidler for regional innovasjon), regionale forskingsfond og SIVAs regionale infrastruktur
(forsknings- og kunnskapsparker, inkubatorer, næringshager). Forskningsrådets regionale
representanter har alle kontorfellesskap med Innovasjon Norges distriktskontorer.
De fleste distriktskontorene samarbeider med regionale banker og andre i partnerskapet om å
utvikle kunnskapen om næringslivet i sin region Dette gjøres bl.a. gjennom utgivelse av regionale
konjunkturbarometre. Disse både rapporterer om tilstanden i næringslivet og analyserer
framtidsutsikter.
For øvrig vises til omtalen under arbeidsområde 5C vedr. Innovasjon Norge som kunnskapsbygger
og premissgiver, se kapittel 3.5 Generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til
hovedmålet.
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7. Årsrapport for samfunnsansvar – CSR
1. Strategi og analyse
1.1 Administrerende direktørs uttalelse
Innovasjon Norge har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom
næringsutvikling i hele landet. Dette gjør vi gjennom å utløse bærekraftige innovasjoner som gir
økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi er av den oppfatning at bedrifter som gjør
samfunnsansvar til en integrert del av sin virksomhet, vil være mer robust i den stadig sterkere
globale konkurransen. Et næringsliv som tar samfunnsansvar på alvor vil i tillegg tiltrekke seg den
beste kompetansen og styrke sitt omdømme og være i forkant av fremtidige reguleringer og krav.
Næringslivet har gjennom samfunnsansvar, innovasjon og vekst vært en viktig driver for
velstandsutviklingen i Norge. Innovasjon Norge er opptatt av at bedrifter skal fortsette å ta ansvar
for hvordan deres virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, og gjennom innovasjon og
ansvarlig drift bidra til å løse også vår tids samfunns- og miljøutfordringer.
Vi har kontorer i alle landets fylker og i over 30 land med spisskompetanse om næringslivets behov
og de utfordringer de møter i ulike markeder. Samfunnsansvar gjøres i større grad til en integrert
del av alt Innovasjon Norge leverer. Gjennom vår kompetanse kan vi gjøre norsk næringsliv bedre
rustet til å møte økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer både nasjonalt og
internasjonalt.
Samfunnsansvar er et felt i rask utvikling. I den sammenheng er det behov for en felles plattform
for kunnskapsutveksling, nettverk og erfaringsdeling. Innovasjon Norge har siden 2009 vært
medlem av UN Global Compact og leverer hvert år en rapport hvor vi redegjør for våre aktiviteter i
henhold til Global Compacts prinsipper. Sammen med initiativ som Global Reporting Initiative,
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og den nye veiledende standarden for
samfunnsansvar, ISO 26000, representerer dette en felles referanseramme og en felles global
plattform for næringslivets samfunnsansvar.
1.2 Sentrale fokusområder, risikofaktorer og muligheter
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk næringsutvikling i hele landet.
Innovasjon Norge forventer at norske bedrifter tar ansvar for hvordan virksomheten påvirker
samfunn og miljø og at de gjennom innovasjon og ansvarlig drift arbeider for å løse gjeldende
samfunns- og miljøutfordringer. Dette bidrar til en bærekraftig utvikling og et næringsliv med
attraktive arbeidsplasser.
Innovasjon Norge har et ansvar for å få norsk næringsliv til å vie større oppmerksomhet til sitt
samfunnsansvar. Vi har et spesielt ansvar for å stimulere små og mellomstore bedrifter til å
integrere samfunnsansvar i sin virksomhet. Vår kompetanse og vår brede kontaktflate mot disse
bedriftene gjør oss godt i stand til å være en pådriver overfor bedriftene og til å være med å sette
agendaen på området i Norge.
Arbeidet med samfunnsansvar i Innovasjon Norge ble i 2010 organisert i et eget strategisk
tverrgående team, bestående av representanter fra alle divisjonene. I tillegg har vi en koordinator
for arbeidet. På bakgrunn av budsjettsituasjonen for det kommende året vil organiseringen i 2011
bli endret.
Viktigste aktiviteter i 2010:
Vi utviklet i 2010 en ny strategisk innretning for vårt arbeid med samfunnsansvar
Dreining fra mobiliseringsaktiviteter og intern kompetansebygging til fokus på å løfte norsk
næringsliv til aktivt nivå i sitt arbeid med samfunnsansvar. Vi har valgt å styre vår arbeid mot 3
prioriterte innsatsområder; miljø, import fra lavkostland og etiske retningslinjer
Viktige føringer:
Stortingsmelding nr. 10 om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi legger føringer for
Innovasjon Norges arbeid med samfunnsansvar. Gjennom stortingsmeldingen vektlegger
regjeringen Innovasjon Norges ansvar og rolle i å løfte arbeidet med samfunnsansvar ut til bredden
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av norsk næringsliv. Gjennom Innovasjon Norges tjenester skal små og mellomstore bedrifter
stimuleres til å integrere samfunnsansvar i sin virksomhet.
Innovasjon Norge mottar gjennom årlige oppdragsbrev styringssignaler fra sine eiere. Nærings- og
handelsdepartementet fremhever i sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2010 at Regjeringen
legger til grunn at bærekraft skal være gjennomgående i Innovasjon Norges arbeid og dermed
bidra til den tre-delte bunnlinja: økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft. Selskapet skal som
ledd i oppfølgingen av stortingsmelding nr. 10 om næringslivets samfunnsansvar i en global
økonomi, bidra til å styrke arbeidet med bedrifters samfunnsansvar, både internt i selskapet og hos
våre kunder. Arbeidet skal integreres i Innovasjon Norges tjenester, og det skal arbeides for å
utvikle nye tjenester for å dekke næringslivets behov i arbeidet med samfunnsansvar. Dette
innebærer også samarbeid med næringsorganisasjoner og relevante samarbeidspartnere.
Innovasjon Norge har siden juni 2009 vært medlem av UN Global Compact. Dette innebærer blant
annet at vi årlig leverer en ”Communication on Progress”. Her gjør vi rede for de initiativ og tiltak
vi har iverksatt gjennom året for å etterleve Global Compacts prinsipper innenfor områdene:

2. Organisasjonens profil
Navn:
Innovasjon Norge
Representasjon/kontorstruktur:
Innovasjon Norge er representert med konto i alle landets fylker og i over 30 land:

Selskapsform og eierskapsstruktur:
Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap. Dette innebærer at staten er eneeier.
Administrativt har selskapet ligget under Nærings- og handelsdepartementet. Fra og med 1.1.2010
fikk fylkeskommunene en eierandel på 49 %. Utover dette gir Kommunal- og
regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og
Utenriksdepartementet oppdrag til Innovasjon Norge gjennom årlige oppdragsbrev. Eierrollen
utøves gjennom foretaksmøtet i tillegg til at bevilgende myndigheter kan gi føringer gjennom
tilsagnsbrev. Ansvaret for strategiske og faglige prioriteringer ligger hos styret. I forbindelser med
eierreformen er det opprettet et Samarbeidsforum for Innovasjon Norge, hvor politisk ledelse i
Nærings- og handelsdepartementet, fylkeskommunene og oppdragsgivende departement møtes for
å diskutere strategisk retning for selskapet.

3. Rammer for rapporten
Generelt:
Innovasjon Norge rapporterer på sitt arbeid med samfunnsansvar årlig med et eget kapittel i
årsrapporten. I tillegg rapporteres det kvartalsvis til ledelsen og styret.
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Forrige rapport, rapportering på samfunnsansvar 2009, ble publisert som del av den øvrige
årsrapporteringen til våre eiere i mars 2010. Samfunnsansvarsrapporten for 2009 ble våren 2010
også for første gang levert som Communcation on Progress til UN Global Compact.
For ytterligere informasjon knyttet til innholdet i denne rapporten kontakt:
Trude Andersen

Tlf: 48298026
Mail: truan@innovasjonnorge.no

Hilde Jacobsen

Tlf: 22002767
Mail: hijac@innovasjonnorge.no

Rapporteringsomfang:
Innovasjon Norges årsrapport for samfunnsansvar dekker et utvalg av områder ved vår virksomhet
innenfor områdene sosiale, økonomiske og miljømessige forhold med utgangspunkt i Global
Compacts 10 prinsipper og bygger på Global Reporting Initiative.
Samfunnsansvar som område favner bredt og Innovasjon Norge har som mål at vårt arbeid med
samfunnsansvar skal inngå som en integrert del av vår virksomhet. Noen temaer som faller inn
under paraplyen samfunnsansvar er omtalt andre steder i årsrapporten. Dette er temaer som;
Kvinner i næringslivet
Miljøteknologiordningen
Omdømmeprogrammet
Klynger og nettverk
Bærekraftig reiseliv (noen aktiviteter er omtalt i dette kapittelet)
Samarbeidsprogrammene for Romania og Bulgaria
For utfyllende års rapportering, gå til gml.innovasjonnorge.no/Om-oss/Arsrapporter/
Høsten 2010 gjennomførte Innovasjon Norges strategiske team for samfunnsansvar, en
planprosess. Resultatet av denne prosessen er en strategisk innretning med et fremtidsbilde og 3
målområder for Innovasjon Norges innsats på samfunnsansvar. Prosessen og valg av målområdet
er forankret og vedtatt i toppledelsen. Strategisk team hadde representanter for alle divisjoner i
organisasjonen. De tre målområdene som skal prioriteres i vårt arbeid med samfunnsansvar er:
Holde orden i eget hus
Øke samfunnsansvar blant våre kunder
Ekstern kommunikasjon
I tilknytning til hvert område er det formulert prioriterte tiltak/mål.
GRI har utviklet retningslinjer for definering av rapporteringsnivå (se figur under). Innovasjon
Norge har en ambisjon om å rapportere på C (+) nivå. Dette vil si at det rapporteres på minimum
10 kjerneindikatorer og minimum 1 indikator innen hvert av de tre områdene sosiale, miljømessige
og økonomiske indikatorer. Rapporten for 2010 har vi selv definert som nivå C.
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De viktigste endringene fra 2009 rapporten er at det refereres direkte til et utvalg GRI indikatorer.
En egen GRI indeks er dessuten vedlagt rapporten og noen av indikatorene refererer til områder
som omtales andre steder i årsrapporten enn i kapittelet om samfunnsansvar. Rapporten er bygget
opp i henhold til de overordnede områdene som skisseres av GRI.

4. Virksomhetsstyring, forpliktelse og engasjement
Styringsstruktur:
Innovasjon Norges virksomheter er organisert med følgende divisjoner:

I 2010 bestod Innovasjon Norges hovedstyre av følgende medlemmer:
Reidar Sandal
Styreleder
Bente Rathe
Nestleder
Anne Breiby
Styremedlem
Roar Flåthen
Styremedlem
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Tone Lindberg
Jan Løkling
Jørand Ødegård Lunde
Reidar Bye
Hanne Refsholt
Rolf Almklov
Toini H. A. Ness

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Valgt av ansatte
Valgt av ansatte

Styrende prinsipper:
Innovasjon Norge har utformet et eget prinsippnotat for samfunnsansvar. I dette notatet defineres
hva vi mener med samfunnsansvar i næringslivet og våre forventninger til våre kunder
tydeliggjøres. Prinsippnotatet er behandlet i styret. Innovasjon Norge anser følgende områder som
å ha spesiell betydning:
Menneskerettigheter
Korrupsjon
Miljø
Arbeidsforhold
Leverandørskjeder
Lokalsamfunn
Engasjement i Internasjonale standarder og initiativ
Innovasjon Norge er medlem av Transparency International, UN Global Compact og CSR Norge. I
tillegg har vi i 2010 vært aktive bidragsytere i arbeidet med å fremme standarden ISO 26000,
blant annet i oversettelse til norsk. ISO 26000 er en veiledende standard om samfunnsansvar. Det
vil si at den ikke er sertifiserbar, men skal fungerer som et informativt og praktiske verktøy for alle
bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sitt arbeid med samfunnsansvar. Innovasjon
Norge samarbeider med Standard Norge om å gjøre standarden kjent for vår målgruppe. ISO
26000 blir brukt i et kompetansetilbud i regi av oss på Nordvestlandet. Vi samarbeider med
Initiativ for Etisk Handel om ansvarlighet i leverandørkjeden.
Interessenter:
Innovasjon Norge har følgende prosesser for å ivareta synspunkter og innspill fra interessenter;
Det gjennomføres kvartalsvise undersøkelser blant alle kunder som har mottatt støtte fra
Innovasjon Norge (serviceundersøkelsen er nærmere omtalt senere i rapporten)
Det gjennomføres effektundersøkelser blant et utvalg av våre kunder (førundersøkelser og
etterundersøkelser)
Hvert annet år gjennomføres undersøkelsen ”Innovasjon Norge som kunnskapsleverandør”,
hvor fylkeskommunen, fylkesmannens landbruksavdeling og oppdragsgivende
departementer blir spurt om hvordan de vurderer Innovasjon Norge som pådriver,
kunnskapsaktør og relevant rådgiver for politikkutformingen.
Vi har jevnlige dialogmøter med våre eiere
Alle ansatte i Innovasjon Norge gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse og det
er opprettet en intern-blogg

5. Styringsprinsipper og aktivitetsindikatorer
Innovasjon Norges samfunnsrapportering bygger på til Global Reporting Initiatives (GRI)
standarder for rapportering. Dette innebærer at aktivitetsindikatorene deles inn i tre kategorier,
økonomiske, sosiale og miljømessige indikatorer. Våre aktiviteter for 2010 vil bli rapportert på i
henhold til denne inndelingen.
5.1 Økonomiske indikatorer
5.1.1 Mål og aktiviteter
Innovasjon Norge har som mål å vurdere samfunnsansvar i alle. I 2010 utarbeidet og piloterte vi
en ny metodikk for vurdering av samfunnsansvar i våre finansieringssaker. Piloter er gjennomført i
Sogn og Fjordane, Hedmark og Agder.
Samfunnsansvar i våre kontrakts- og avtalemaler:
Innovasjon Norge er underlagt offentlighetsloven og regler om offentlige anskaffelser.
Virksomheten utøves i samsvar med disse lovene, samt i samsvar med internasjonale regler,
traktater og konvensjoner som berører virksomheten. I forbindelse med miljøsertifiseringen ble det
utarbeidet en ny innkjøpspolitikk som beskriver hvordan man skal ta miljøhensyn i alle innkjøp.
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Alle utlysninger ved anskaffelser skal som et ledd i dette ha et eget punkt om miljø. Dette punktet
skal beskrive hvorvidt leverandøren er miljøsertifisert, er i gang med sertifisering, eller inneholde
en beskrivelse av miljøprofil. I tillegg inneholder alle utlysninger et punkt rundt oppfølging av ILO
og FNs konvensjoner om barnearbeid. De tilbydere som ikke kan dokumentere dette blir avvist.
Mål:
Stille krav om etikk, samfunnsansvar og miljø i anskaffelser minst i tråd med DIFI sine
anbefalinger
Innføre formulering om etikk, samfunnsansvar og miljø i alle relevante kontrakter med
kunder, samarbeidspartnere og leverandører
Vi utviklet i 2010 en standardformulering om samfunnsansvar i alle kontrakts- og avtalemaler.
Denne skal implementeres i 2011.
5.2 Miljøindikatorer
5.2.1 Mål og aktiviteter
Ytre miljø:
Bærekraftig reiseliv 2015
Bærekraftig reiseliv 2015 er et sentralt prosjekt i Norges satsing på økt bærekraft og
samfunnsansvar i norsk reiseliv. Prosjektet er forankret i Norges overordnede reiselivsstrategi
Verdifulle opplevelser, fra 2007
Fra handlingsplanen er følgende tiltak utviklet og lansert:
Green Travel, en navigasjon som leder brukerne til de miljøsertifiserte bedrifter (pt 251
virksomheter) på www.visitnorway.com – utviklet i et tett samarbeid med
miljøsertifiseringsordningene (Stiftelsen Miljømerket, Miljøfyrtårn, Norsk Økoturisme,
Standard Norge, Blått Flagg). Tiltaket gjør miljøsertifiseringene mer tilgjengelige og
motiverer samtidig reiselivsbedrifter til å sertifisere seg.
Lederutviklingsprogram for bærekraftig reiseliv – tilbys sammen med øvrige
kompetanseutviklingsprogram til reiselivet.
Holde orden i eget hus
Mål frem mot 2013:
Miljøfyrtårnsertifisering på hovedkontoret og distriktskontorene
”Som - om sertifisering” på 30 % av utekontorene, alternativt å delta i lokal
sertifiseringsordning tilsvarende Miljøfyrtårn
Innovasjon Norges hovedkontor er sertifisert som miljøfyrtårn. Det har gjennom 2010 også pågått
et arbeid med å få sertifisert samtlige distriktskontorer. Dette arbeidet fortsetter frem mot 2013. Vi
har som mål å få på plass en ”som om” sertifisering for våre kontorer i utlandet.
Andre aktiviteter i 2010:
Grønn uke ved hovedkontoret: Våren 2010 ble det arrangert Grønn uke ved hovedkontoret.
Arrangementet var en del av arbeidet med å bli resertifisert som miljøfyrtårn. Målet var å
bidra til å øke kompetansen og interessen blant Innovasjon Norges ansatte om
miljøspørsmål.
Et av kravene for å forbli sertifisert som Miljøfyrtårn er at det årlig utarbeides en
miljørapport. For mer informasjon om vår rapportering på sentrale miljøindikatorer som
håndtering av avfall energiforbruk, vannforbruk, papirforbruk og resirkulering se
www.miljofyrtarn.no
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5.3 Sosiale indikatorer
5.3.1 Mål og aktiviteter
Interne forhold
Lønns- og arbeidsforhold
Lønn, pensjon og andre betingelser er for alle ansatte i Norge regulert gjennom overenskomster
mellom Innovasjon Norge og organisasjonene tilsluttet LO, YS og SAN. I tillegg er det inngått flere
særavtaler som regulerer ansettelses- og arbeidsforhold i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er
videre medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. Det eksisterer en særavtale mellom selskapet
og arbeidstakerorganisasjonene om lønnssystem. Det legger til rette for gjennomføring av vår
lønnspolitikk, bruk av insentiver og for medarbeidernes personlige utvikling og karriere.
Lønn fastsettes etter følgende tre faktorer:
Den enkelte stillingens innhold
Stillingsinnehaverens ytelse
Lønnsnivået i markedet for øvrig
Stillingssystemet er inndelt i seks stillingsnivåer og er utformet med to alternative karriereveier, en
administrativ og en faglig.
I 2010 var det 269 registrerte organiserte i fagforeninger, en økning på 30 fra året før.
Lokalt ansatte ved våre kontorer utenfor Norge har kontrakter og arbeidsforhold i tråd med lokalt
lønnsnivå og arbeidslovgivning. Innovasjon Norge etterstreber å fremstå som en attraktiv
arbeidsplass som tiltrekker seg gode representanter for virksomheten og Norge. Gode lønns- og
arbeidsvilkår er viktige kriterier for å oppnå dette. Ansatte som lønnes fra Norge omfattes av egne
helse- og reiseforsikringer. Innovasjon Norge har inngått en avtale med Statens Pensjonskasse om
tjenestepensjon. Lokalt ansatte er tilsluttet gruppelivsforsikring og reiseforsikring.
Totalt antall ansatte:
Pr 31.12.2010 hadde Innovasjon Norge 851 ansatte. Disse fordeler seg som følger;
756 fast ansatte
83 engasjementer
12 vikariater
2009
Fast
ansatte
732

Engasjement

Vikariat

109

14

Total
2009
855

2010
Fast
ansatte
756

Engasjement

Vikariat

83

12

Total
2010
851

Av disse var det på utekontorene pr 31.12.2010 totalt 209 ansatte.
Sykefravær:
2008
4,3 %

2009
4,8 %

2010
3,42 %

2010 uten utland
4,28 %

2009
53 %

2010
52,74 % (451)

Andel menn i 2010
47,25 % (404)

Kvinneandel:
2008
47 %

Antall kvinner som søkte på stillinger i Innovasjon Norge: 668
Initiativ for likestilling
Første plan for likestilling i Innovasjon Norge kom for perioden 2006-2009. Da denne planen utløp i
2009, ble det i 2010 igangsatt et arbeid med å revidere planen. Den nye handlingsplanen for
likestilling og mangfold er utviklet av en arbeidsgruppe sammensatt av partene i arbeidslivet.
Planen har vært oppe i ledermøtet og i samarbeidsutvalget og trådde i kraft fra 1. juni 2010.
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Likestilling ved ansettelser:
Det fremgår av alle stillingsannonsene at ”Innovasjon Norge i sin rekruttering legger vekt på å
sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn”. I selskapets
rekrutteringsrutiner er det fastlagt at begge kjønn skal innkalles til intervju forutsatt at de fyller
minstekravene til stillingen, og kvinneperspektivet skal gjennomsyre hele prosessen. Kvalifiserte
kandidater med fremmedkulturell bakgrunn skal innkalles til intervju.
Kompetanseheving for ansatte/Innovasjon Norge-Akademiet
Alle nyansatte i Innovasjon Norge gjennomfører et introduksjonskurs hvor samfunnsansvar
er et eget tema. Våre etiske retningslinjer blir også gjennomgått.
Det er utviklet et eget e-lærings verktøy om samfunnsansvar
Samfunnsansvar er tema på Innovasjon Norges interne lederutviklingskurs.
Aktiviteter rettet mot våre kunder
Serviceundersøkelsen
Serviceundersøkelsen sendes til samtlige kunder som har mottatt en tjeneste fra Innovasjon
Norge. Undersøkelsen sendes ut hvert kvartal og tar for seg kundenes tilfredshet med tjenesten
som er levert, om de er fornøyd med Innovasjon Norges kompetanse og om de kunne tenke seg å
benytte seg av Innovasjon Norges tjenester igjen. Vi har siden 2009 inkludert spørsmål om
samfunnsansvar i serviceundersøkelsen. Kundene våre blir spurt om hvordan de vurderer
Innovasjon Norges kompetanse på samfunnsansvar i tillegg til at de blir spurt om de selv opplever
å ha blitt tilført kompetanse på samfunnsansvar gjennom kontakt med Innovasjon Norge.
For perioden 2011-2013 har Innovasjon Norge satt seg følgende mål for kompetanse på
samfunnsansvar blant våre kunder og opplevelsen av våre ansattes kompetanse på området:
Mål for tilført kompetanse:
Innen 2013 skal 30 % av våre kunder oppleve å ha blitt tilført kompetanse på samfunnsansvar
Resultater 2010:
1.kvartal 2010
6,7 %

2.kvartal 2010
7,7 %

3.kvartal 2010
8,1 %

4.kvartal 2010
7,3 %

Total 2010
7,5 %

Kundeeffektundersøkelsene:
Kundeeffektundersøkelsen består av en førundersøkelse og en etterundersøkelse og sendes til et
utvalg kunder som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Kundeeffektundersøkelsen har to
formål; 1) et internt formål om å bidra til forbedring og videreutvikling av Innovasjon Norges
virksomhet overfor kundene og 2) et eksternt formål om å dokumentere resultater og effekter av
de midler som er investert gjennom Innovasjon Norges aktiviteter. Samfunnsansvar ble første
gang integrert i kundeeffektundersøkelsene i 2009. Spørsmålsformuleringene har blitt noe endret
underveis og et godt sammenligningsgrunnlag over tid vil derfor først være mulig i 2011.
I 2010 er det gjennomført to kundeeffektundersøkelser. En førundersøkelse blant et utvalg av de
kundene som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2009 og en etterundersøkelse blant et utvalg
kunder som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2006.
Innovasjon Norge skal ikke bare bidra til økonomisk bærekraft, men også samfunnsmessig-, og
miljømessig bærekraft. I kundeeffektundersøkelsen er samfunnsansvar dekket opp ved å stille
spørsmål om prosjektenes/aktivitetenes samfunnsmessige- og miljømessige bærekraft. For å
kartlegge den samfunnsmessige bærekraften i prosjektene er følgende spørsmål blitt stilt:
1. I Hvilken grad har prosjektet bidratt til bedre arbeidsvilkår i egen og/eller
underleverandørers virksomhet?
2. I hvilken grad har prosjektet bidratt til utvikling i lokalsamfunnet?
3. I hvilken grad har prosjektet bidratt til at du/din bedrift har blitt mer bevisst ditt/deres
samfunnsansvar?
For førundersøkelsen som ble gjennomført blant kunder som mottok støtte i 2009, ser resultatene
slik ut:
28 % oppgir at prosjektet/aktiviteten har bidratt til at bedriftene har blitt mer bevisst sitt
samfunnsansvar
31 % oppgir at prosjektet/aktiviteten har bidratt til utvikling av lokalsamfunnet
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50 % oppgir at prosjektet/aktiviteten har bidratt til bedre arbeidsvilkår i egen og/eller
underleverandørs virksomhet
For etterundersøkelsen for kunder som mottok støtte i 2006 ser resultatene ut som følger (dette er
den første etterundersøkelsen hvor bedriftene er blitt spurt om prosjektets viktighet med tanke på
samfunnsansvar):
30 % av bedriftene mente at prosjektet/aktiviteten hadde bidratt til økt samfunnsansvar
28 % oppgir at prosjektet/aktiviteten har bidratt til utvikling av lokalsamfunnet
37 % oppgir at prosjektet/aktiviteten har bidratt til bedrede arbeidsvilkår i egen og /eller
underleverandørs virksomhet
Miljømessig bærekraft:
For å kartlegge den miljømessige bærekraften i prosjektene er følgende spørsmål blitt stilt:
1. I hvilken grad har prosjektet bidratt til å redusere forurensing?
2. I hvilken grad har prosjektet bidratt til redusert energiforbruk i bedriften?
3. I hvilken grad har prosjektet bidratt til at du/din bedrift har fått økt miljøbevissthet?
Resultater fra førundersøkelsen blant kunder som mottok støtte i 2009:
44 % oppgir at prosjektet i stor grad bidrar til at virksomheten tar ansvar for sin
miljøpåvirkning
29 % oppgir at Innovasjon Norge la stor vekt på miljøpåvirkning i sin søknadsbehandling
Resultater fra etterundersøkelsen blant kunder som mottok støtte i 2006:
21 % oppgir at prosjektet har bidratt til økt miljøbevissthet i bedriften
13 % oppgir at prosjektet har bidratt til å redusere energiforbruket i bedriften
16 % oppgir at prosjektet har bidratt til å redusere forurensing
Kompetanseheving kunder
I 2010 har vi hatt et prosjekt for å øke kompetansen om samfunnsansvar blant våre ansatte ved
distriktskontorene og utekontorene og å gjøre informasjon lett tilgjengelig for våre kunder. I denne
forbindelse har det vært arrangert kontormøter for våre ansatte og det er laget landnotater om
CSR for samtlige av markedene hvor Innovasjon Norge er representert. Notatene skal gjøres lett
tilgjengelige for våre kunder og egne ansatte ved å publiseres som et dokument under kontinuerlig
oppdatering på våre kontorers nettsider.
Ut over dette har vi arrangert mingletreff og frokostseminarer hvor samfunnsansvar er satt på
agendaen. Samfunnsansvar er fremdeles en egen modul i kompetanseprogrammet.
Bruk av sosiale medier
Vi har en egen side på Facebook hvor vi publiserer og deler relevant informasjon om
samfunnsansvar i norsk næringsliv.
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/CSR-i-Innovasjon-Norge/267066918927
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8. Kommunikasjonsvirksomheten
Innovasjon Norges kommunikasjonsavdeling besto i 2010 av 12 medarbeidere. Avdelingen jobber
med ekstern- og internkommunikasjon for hele Innovasjon Norge, med hovedvekt på norske forhold.
Presse
De første årene etter opprettelsen av Innovasjon Norge var vi opptatt av å synliggjøre Innovasjon
Norge, altså øke kjennskapet til oss. De siste årene har vi arbeidet aktivt for å øke kunnskapen om
Innovasjon Norge, og har satset aktivt på å få gode saker i media. Vi jobber systematisk for å få
fram de gode eksemplene på hvordan Innovasjon Norge bidrar til næringsutvikling landet rundt, og i
internasjonale markeder.
Presseoppslag:
2008: 8 746
2009: 11 784
2010: 14 938
Mediedekningen er basert på Innovasjon Norges oppdrag i Cision Norge/Infopac og Retriever Norge
as. Tall for juni og juli er basert på gjennomsnittet av mai og august.
www.innovasjonnorge.no
Kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge har ansvaret for organisasjonens nettsted. Vi har en
sentral redaksjon som legger ut nyheter og annet stoff på forsiden og utvalgte undersider.
I Innovasjon Norge har vi et forholdsvis desentralisert redaktøransvar på de ulike sidene. Alle
kontorer i inn- og utland har egne redaktører som legger ut stoff, og holder orden på sine områder. I
tillegg har de ulike virkemidlene egne sider som vedlikeholdes av den avdelingen som har ansvar for
det enkelte program eller tjeneste.
Nettstedet ble opprettet i januar 2004 og har siden utviklet seg til dagens nettsted. Etter hvert er
innholdet på nettområdet vårt blitt stort og noe uoversiktlig. Nettområdet inneholder over 15 000
større og mindre enkeltsider. Dette er for mye å holde oversikten over og informasjonen oppleves
som vanskelig å få tak i.
I 2010 la vi ned mye arbeid og ressurser på å forbedre Innovasjon Norges nettsted. Istedenfor å ta
utgangspunkt i hvordan organisasjonen er oppbygd og hvilke tilbud vi tilbyr, har vi undersøkt
grundig hvordan brukerne ønsker å få informasjonen presentert. Med utgangspunkt i dette lager vi
ny struktur og skriver nye tekster til nettstedet. Betaversjonen av Innovasjon Norge ble lagt ut i
oktober 2010. Nye nettsider legges ut i april 2010.
Innsats
Innsats er Innovasjon Norges nye magasin som skal gjøre Innovasjon Norge bedre kjent.
Magasinet retter seg særlig mot målgruppene yngre stortingspolitikere, departementene, fylker og
kommuner, andre opinionsledere samt våre samarbeidspartnere.
Vi ønsker å imøtekomme en viktig kommunikasjonsutfordring som Innovasjon Norge har; det at vi er
et kjent merkenavn, men for få vet hva vi gjør. Vi vil også være en viktig aktør som setter
innovasjonspolitikk på dagsordenen.
Innsats har et opplag på 10 000 og distribueres til alle distriktskontor, kontorene i utlandet og alle
våre samarbeidspartnere. Første nummer ble pakket og sendt ut sammen med kortversjonen av
årsrapporten ”Viktige resultat 2009”. Vi planlegger å gi ut Innsats to ganger i året, og neste nummer
kommer til våren 2011.
Stories for life: Engelsk sofasliter skal selge Norge
I 2010 dro skuespilleren David Spinx Norge rundt med et filmteam og opplevde ting veldig fjernt fra
Londons East End. I den engelske TV serien Eastenders spiller han drukkenbolten Keith Miller.
Filmene er Visitnorways nye storsatsing, og skal lokke flere turister til Norge.
Gjennom 12 filmer følger vi TV- stjernen David Spinx opp på de høye fjelltoppene, ned i de dypeste
dalene, ut i elva, opp på vidda, ned fra hesteryggen og ut på havet. Resultatet blir en annerledes
filmserie om en fyr som opplever ting han ikke kommer til å glemme.
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Filmprosjektet er en ny del av Innovasjon Norges nettsider visitnorway.com. Med gjennomsnittlig ni
millioner besøkende hvert år er dette et utstillingsvindu med store muligheter.
Internkommunikasjon
I forbindelse med budsjettkuttet etablerte Innovasjon Norge en intern blogg for å gi alle ansatte rask
og riktig informasjon om bl.a. kutt og nedbemanning. Der hadde alle anledning til å lese, skrive og
besvare innlegg etter hvert som de ble lagt ut.
Allmøtene ble i andre halvdel av 2010 også publisert via såkalte webcast, slik at alle ansatte kunne
se allmøtet i sanntid eller i opptak.
Årets kvinnelige gründer
Elisabet Norderup Michelson ble årets kvinnelige gründer i 2010. Hun er daglig leder og styreformann
i selskapet Elmico. Prisen er på en million kroner kommer fra Nærings- og handelsdepartementet og
Innovasjon Norge. Utmerkelsen ble delt ut første gang 2009 til Gry Cecilie Sydhagen i Metizoft.
Reodor-prisen til reparasjon av solceller
Vinneren av Reodor-prisen 2010 er Innotech Solar fra Narvik. Nordlandsbedriften Innotech Solar har
vært først ute med en teknologi for å reparere defekte solceller. Reodor-prisen er Innovasjon Norges
nyskapingspris og skal gå til en som tør tenke nytt og realisere det.
Internasjonaliseringspris til fremtidens TV
Vinner av internasjonaliseringsprisen 2010 er Appear TV AS fra Oslo. Enkelt forklart så lager Appear
TV utstyr som bringer TV-signalene hjem til millioner av husstander verden over. De siste to årene
har Appear TV firedoblet omsetningen. De har en eksportandel på hele 97 % og kunder i 70 land.
Den nasjonale Bydgeutviklingsprisen til kreativ baker
Vinner av den Nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2010 er Bakeriet i Lom. Gründer Morten
Schakenda har bakgrunn som leder ved Gastronomisk Institutt og fra kjente restauranter som
Bagatelle, D’Artagnan og Holmenkollen Restaurant i Oslo. Vinneren av den nasjonale
Bygdeutviklingsprisen blir hvert år plukket ut blant 19 fylkesvise vinnere. Prisen deles ut til kunder
av Innovasjon Norge som har etablert en vellykket bedrift med basis i bygdene og landbruket.
Reiselivsprisen til en harmonisk drøm
Vinner av Reiselivsprisen 2010 er Juvet Landskapshotell fra Møre og Romsdal. Hotellet blir beskrevet
som en harmonisk drøm i vill natur, men en offensiv satsing måtte til for at drømmen skulle bli
virkelighet. Prosjektideen bak landskapshotellet er en rekke ”trebokser” som utgjør hotellrom
svevende over landskapet, en eksemplarisk utnyttelse av norsk terreng og landskap. ”Reiselivsprisen
skal inspirere til innovasjon i reiselivsnæringen.
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Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å
øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, utvikle distriktene,
og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Med kontorer
i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden er det lett å komme
i kontakt med oss.
Våre medarbeidere har kunnskap om lokale og internasjonale forhold
som skal bidra til at kundenes ideer blir forretningssuksesser.
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