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Dette er Innovasjon Norge 

Innovasjon Norges formål er å være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet 

Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- 
og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, 
og utløse regionenes næringsmessige muligheter 

Dette skal nås gjennom tre delmål: 

 Flere gode gründere 

 Flere vekstkraftige bedrifter 

 Flere innovative næringsmiljøer 

Visjon: ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”  

Virksomheter i en liten åpen økonomi møter 
internasjonal konkurranse hjemme og ute. Vi er til 
stede i de markedene som er viktigst for norsk 
næringsliv. Med global tilstedeværelse og innsikt i 
internasjonale markeder, kultur og språk kobler vi 
aktivt norske bedrifter med globale 
forretningsmuligheter. Gjennom vårt virke skal 
flere bedrifter lykkes i et internasjonalt, 
konkurranseutsatt marked. 

Strategi 

Delmål 1: Flere gode gründere 

Innovasjon Norge skal stimulere gründere og 
oppstartsbedrifter til å utnytte sine muligheter for 
vekst. Målet er ikke å etablere flest mulig bedrifter, 
men at lovende nyetableringer overlever og 
utvikler seg videre. Vi prioriterer tre 
innsatsområder: 

 Flere globale gründere 

 Flere levedyktige oppstartsbedrifter 

 Mer attraktivt å være gründer 
 

Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter 

Innovasjon Norge skal bistå både de nyskapende 
bedriftene med internasjonale ambisjoner og 
bredden av norsk næringsliv, som hver dag 
arbeider for å sikre sin konkurransekraft og 
lønnsomhet. Vi prioriterer tre innsatsområder: 
 

 Flere internasjonale vekstbedrifter 

 Flere nyskapende bedrifter 

 Økt produktivitet og lønnsomhet i 
bedrifter 

 

 

Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer 

Innovasjon Norge skal stimulere bedrifter, 
kunnskapsmiljøer og offentlige aktører til 
samhandling for å forsterke evnen til innovasjon og 
omstilling. Vi skal forsterke samarbeidsrelasjonene 
i slike miljøer og initiere aktiviteter som øker 
aktørenes nasjonale og internasjonale 
konkurransekraft. Vi prioriterer tre 
innsatsområder: 

 Mer innovative, dynamiske og 
internasjonalt orienterte næringsmiljøer 

 Mer samarbeidsorienterte bedrifter 

 Mer innovative og vekstkraftige regioner 

Vi har i 2013 valgt å prioritere sju sektorer 

 Energi og miljø 

 Helse 

 Landbruk 

 Marin 

 Maritim 

 Olje og gass 

 Reiseliv 
 
Verdier 

Vi har definert tre verdier som 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. 

Tjenester 

Vi tilbyr fem typer tjenester til næringslivet: 

 Finansiering 

 Kompetanse 

 Rådgivning 

 Nettverk 

 Profilering 
 

Vi har 15 distriktskontorer og er representert i 35 
land utenom Norge. 

 I de land hvor Innovasjon Norge ikke har egne 
kontorer er vi representert gjennom Norges 
utenrikstjeneste. 
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1 Forord 

I 2014 feirer Innovasjon Norge ti år. Ettersom dette er et jubileumsår for oss er det hyggelig å kunne 
presentere gode resultater av vårt arbeid i den perioden vi ser tilbake på.  

I denne årsrapporten skal vi for første gang vise resultater i tråd med våre nye mål; flere gode 
gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Vi skifter fokus fra 
aktiviteter og egen innsats til resultater og effekter for kundene og samfunnet.  

Resultatene gir en tydelig indikasjon på at Innovasjon Norge sammen med våre kunder og 
samarbeidspartnere utløser bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet.  

Våre kunder lykkes, derfor lykkes innovasjon Norge 

Innovasjon Norge skal komplettere markedet og bidra med risikoavlastning og rådgivning der vi kan 
gjøre en forskjell. Innovasjon tar tid og er ofte en uryddig prosess. Hvorvidt vår innsats faktisk har 
utløst et potensial for økt verdiskaping, vet vi først etterpå. Derfor har SSB og NILF systematisk 
sammenliknet regnskapstallene til våre kunder med en kontrollgruppe av like bedrifter som ikke har 
jobbet sammen med Innovasjon Norge.  

I årsrapporten viser vi at bedrifter som har benyttet Innovasjon Norges tjenester, har målbart høyere 
vekst i omsetning, lønnsomhet og produktivitet enn kontrollgruppen. Også gründerne vokser og 
overlever i større grad enn nyetablerte bedrifter som ikke har fått bistand fra Innovasjon Norge i den 
tidlige fasen av sin utvikling. Vår ekstrainnsats rettet mot næringslivet i distriktene utløser også økt 
vekst i sysselsetting og verdiskaping, og i noen grad omsetningsvekst. 

Dette er gledelig, og bekrefter det kundene selv svarer når vi spør om de gjør det bedre økonomisk 
som følge av utviklingsprosjekt og om samarbeidet med Innovasjon Norge var avgjørende for å sette i 
gang. Faktisk har andelen kunder som svarer at Innovasjon Norge var utløsende vært stabilt høy og til 
dels stigende i perioden 2002 - 2012. Det er derfor ingen grunn til å forvente svakere resultater 
fremover.  

Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet. Basert på en samlet bevilgning fra Stortinget og 
Fylkesting på 3,1 mrd kroner, utløste vi en investering i utvikling og innovasjon i næringslivet på mer 
enn tre ganger så mye. 

Fremsynt næringspolitikk 

Næringsutvikling er et langsiktig arbeid hvor det er summen av de mange små og store tiltakene i 
hver enkelt bedrift over tid som gir framgang og ruster norsk næringsliv for fremtiden. 

Norge har mye å forsvare med en nasjonalinntekt per innbygger i verdenstoppen og markert høyere 
enn det våre nærmeste naboland har. Mye må gjøres riktig fremover. Dagens Næringslivs 
konjunkturbarometer fra april 2014 viser dempede utsikter for innenlandske bedrifter med den 
laveste totalindeksen siden finanskriseåret 2009. Samtidig gir en svakere krone og utsikter til økt 
vekst hos flere av våre viktigste handelspartnere grunn til økt optimisme blant eksportbedrifter og i 
reiselivsnæringen.  

Norges sterke eksponering for petroleumsrelaterte næringer gjør oss imidlertid sårbare. Når 
petroleumsinvesteringene ikke lenger vokser, men avtar, vil dette også smitte over på industriens 
investeringer. Norges Banks investeringsprognoser viser at industrien allerede planlegger mindre 
investeringer, noe som illustrerer hvor sårbar norsk økonomi er.  
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Stilt overfor sårbarhet blir en differensiering av økonomien viktig. Vi trenger flere bein å stå på. Det 
krever innovasjon og nytenking. Innovasjonsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 
imidlertid at vi innoverer mindre, nå som vi burde innovere mer.  

Vi må legge til rette for ny lønnsom forretning gjennom å øke markedsorienteringen og avlaste 
bedriftenes risiko når de strekker seg etter nye områder å bygge sin forretning på.  

Dette er bakgrunnen for at vi i Innovasjon Norge blant annet har prioritert internasjonalisering og 
innovasjon med internasjonalt potensial i 2013 og videre inn i 2014. Utviklingen av et høyere nivå 
(global centres of expertise) i vårt klyngearbeid er også et uttrykk for at vi må satse på de beste 
miljøene i Norge skal vi få flere gode gründere og vekstkraftige bedrifter. 

Bedre styring med fokus på resultater 

Bedre kunnskap om resultater og effekter for våre kunder, er nøkkelen for å forstå hvilke verdier 
Innovasjon Norge skaper for fellesskapet. På sikt vil det nye styringssystemet også gi mye ny 
kunnskap om sammenhengen mellom innsats og resultat. Den innsikten skal vi bruke til å gjøre mer 
av det som virker best.  

Det metodiske arbeidet som her er gjort er en innovasjon i styringen av fellesskapets virkemidler. Det 
samme gjelder for samlingen av samtlige oppdragsgivere innenfor en målstruktur.  Målene og 
indikatorene er utviklet av Nærings- og fiskeridepartementet i nært samarbeid med Innovasjon 
Norge og øvrige eiere og oppdragsgivere. Dette er bakgrunnen for at Direktoratet for Økonomistyring 
(DFØ) valgte å gi Bedre Stat-prisen 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet.  

Juryens begrunnelse for tildelingen var blant annet: «Utviklingen av et nytt system for mål- og 
resultatstyring av Innovasjon Norge er et godt eksempel på hvordan man kan komme frem til mål 
som gir reell styringsmessig verdi, og viser at det er mulig å endre fokus i styringen fra detaljer og 
aktiviteter til verdien virksomheten bidrar med i samfunnet.»   

Innovasjon Norge er stolt av resultatene, samtidig som vi er ydmyke for at denne første målingen på 
langt nær gir oss alle svarene. Vi ser fram til å utvide målingene til flere tjenester og kundetyper etter 
hvert som datagrunnlaget gradvis blir bedre.  

Vi har allerede fått en mengde nye data om vår virksomhet og våre kunder som vi ennå ikke har 
rukket å analysere og ta lærdom av. Det er en krevende oppgave som vi tar fatt på med glede. Vel 
vitende om at ikke alt som er viktig kan måles, og at det som virket i går, ikke nødvendigvis er 
treffsikkert fremover. 

I vår daglige kontakt med norsk næringsliv ute og hjemme, får våre kunderådgivere tilbakemeldinger 
om nye behov og kvaliteten på våre tjenester lenge før forskerne kan måle det på bunnlinja til de 
bedriftene vi samarbeider med. Vår styrke skal være å kombinere kunnskap om effekten av tidligere 
innsats, med innsikt om utviklingen i norsk økonomi og næringslivets behov fremover. Bare slik kan vi 
vi ta kloke og fremtidsrettede valg både i dialogen med våre kunder og i våre råd til myndighetene.  

Fra innsikt til handling 

De største gevinstene av nytt mål og resultatstyringssystem (MRS) kommer først når vi bruker det vi 
har lært, til å videreutvikle selskapet, tjenestene våre og måten vi jobber på. Ikke minst må vi våge å 
ta vanskelige valg; Gjøre mer av det som virker. Avslutte aktiviteter som ikke gir forventede 
resultater. Jobbe systematisk med å sikre at vår innsats ikke koster samfunnet mer enn absolutt 
nødvendig.  

Innovasjon Norge har over 10 års erfaring med tilbakemeldinger fra kunder og forskere om kvaliteten 
på vårt arbeid og effekter av innsatsen. Nå har neste etappe på reisen begynt og vi er optimistiske. 
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Topp motiverte medarbeidere med relevant kompetanse og tilfredse kunder er våre viktigste 
ressurser i den utviklingen vi er midt inne i. Universums målinger av arbeidsgiveres attraktivitet blant 
studenter og yngre arbeidstakere rangerer Innovasjon Norge helt i toppsjiktet. Kundenes 
tilbakemeldinger i 2013 er jevnt over gode. I snitt sier 84 prosent  av våre kunder at de er fornøyd 
eller svært fornøyd med våre leveranser.  

Innovasjon Norge har aldri hatt bedre forutsetninger enn nå for å konsentrere innsatsen om de 
oppgavene som gir høy måloppnåelse.  

I jubileumsåret 2014 kan vi se tilbake på en periode der vi har gitt viktige bidrag til å utløse bedrifts- 
og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling. Målet er at vi ved neste jubileum kan vise til 
resultater som er enda bedre. 

 

Oslo, 29. april 2014 

 

Finn Kristian Aamodt (sign.) 

Konst. adm. direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål i forbindelse med årsrapporten kan rettes til avdeling for strategi, policy og resultater 
v/Sigrid Gåseidnes. 
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2 Hvordan vet vi om vi lykkes? 

2.1 Effekten av Innovasjon Norges bidrag 

Innovasjon Norges mål om å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling er 
vanskelig å måle direkte. Det er mange faktorer som må samvirke for å skape en vellykket bedrift, og 
derfor er det vanskelig å identifisere direkte årsakssammenhenger mellom bidrag fra Innovasjon 
Norge og effekter i virksomhetene. Likevel finnes det indikatorer som er egnet til å belyse effektene 
av den innsatsen vi gjør for våre kunder: 

 Overlevelse: Gode gründere overlever. En indikasjon på at vi lykkes med vår målsetning om å 

bidra til flere gode gründere er at nyetablerte foretak blant Innovasjon Norges kunder 

overlever i større grad enn de ellers ville gjort. Dette måler vi ved å se på andelen nyetablerte 

foretak som opprettholder aktivitet i form av omsetning eller sysselsatte hvert år i tre år 

etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet med en kontrollgruppe av 

likeartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

 Omsetningsvekst: Vellykkede bedrifter vokser. En indikasjon på at vi lykkes med å bidra til 

flere gode gründere og vekstkraftige bedrifter er at Innovasjon Norges kunder vokser mer 

enn sammenlignbare foretak som ikke er kunder. Dette måler vi ved å se på prosentvis vekst 

blant våre kunder hvert år i tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge 

sammenlignet med veksten i en kontrollgruppe av likeartede bedrifter som ikke har fått 

støtte. 

 Produktivitetsvekst: Mer produktive bedrifter skaper høyere verdi. En indikasjon på at vi 

lykkes med å bidra til flere vekstkraftige bedrifter er at Innovasjon Norges kunder oppnår 

høyere vekst i produktiviteten enn sammenlignbare foretak som ikke er kunder. Dette måler 

vi ved å se på veksten i verdiskaping per sysselsatt over flere år etter at bedriften fikk støtte 

fra Innovasjon Norge sammenlignet med veksten i en kontrollgruppe av likeartede bedrifter 

som ikke har fått støtte. 

 Lønnsomhet: For å belønne arbeidsinnsats og gi avkastning på kunnskap og kapital må 

bedriftene være lønnsomme. En indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere vekstkraftige 

bedrifter og innovative næringsmiljøer er at Innovasjon Norges kunder oppnår høyere 

lønnsomhet over tid enn sammenlignbare foretak som ikke er kunder. Dette måler vi ved å 

se på prosentvis avkastning på total kapital (sum gjeld og egenkapital) i tre år etter at 

bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet med lønnsomheten i likeartede 

bedrifter som ikke har fått støtte. 

I tillegg til disse effektindikatorene er det også gjennomført støttende analyser etter samme metode 
på sysselsetting og verdiskaping. 
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2.2 Et omfattende datagrunnlag 

Dataene og analysene som presenteres i rapporten er gjort av Innovasjon Norge, Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Dataene fra Innovasjon 
Norge omfatter alle prosjekter som har mottatt en eller flere finansieringstjenester fra Innovasjon 
Norge i perioden 2000-2012, kompetansetjenester (FRAM) fra 2007-2012, samt internasjonal vekst, 
profilering og fellesstands i utlandet fra 2009-2012.  

Fra Innovasjon Norges datagrunnlag, som var på 15 000 foretak, har SSB tatt et representativt utvalg 
av foretak som det er mulig å matche med kontrollgrupper fra SSBs næringsstatistikk. Utvalget av 
kunder som er benyttet omfatter over 7 200 aksjeselskaper. SSB har så satt sammen kontrollgrupper 
av likeartede foretak som matcher Innovasjon Norges kunder på faktorer som alder, størrelse og 
næring.  Basert på grunnlagsdata for utvalget og kontrollgruppen har SSB så beregnet indikatorene 
for både Innovasjon Norges kunder og de sammenlignbare kontrollgruppene, og estimert effekten av 
bidraget fra Innovasjon Norge ved å se på forskjellen mellom de to likeartede gruppene.  

Dette har vært lagt ned et betydelig arbeid fra SSBs side, og vi er glade for den bistanden SSB har 
kunnet gi oss med å kvalitetssikre både grunnlagsdata, metode og funn i målingen av disse nye 
effektindikatorene. En detaljert beskrivelse av metoden som er brukt for beregning av 
effektindikatorene finnes i et separat dokument (se faktaboks om metodegrunnlaget). 

Samtidig er det viktig å minne om at selv om indikatorene gir vesentlig informasjon, tegner de ikke 
alene et komplett bilde. I tillegg til de omtalte effektindikatorene ser vi derfor også på flere andre 
resultatindikatorer og støttende analyser. Disse er nærmere omtalt i rapporten i tilknytning til hvert 
enkelt av våre delmål, oppdrag og tjenester.  

Samlet utgjør dette materialet et godt grunnlag for å vurdere hva vi lykkes med, og hva vi må gjøre 
annerledes for å lykkes enda bedre. Arbeidet med ny MRS har generert en stor mengde nye data om 
vår virksomhet og våre kunder. Foreløpig er vi kun i startfasen av å analysere og ta lærdom av disse 
dataene.  

Den dypere innsikten som disse analysene etterhvert vil gi oss vil gjøre oss enda bedre i stand til å 
videreutvikle selskapet, tjenestene våre og måten vi jobber på. 
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3 Hovedmål 

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Målet for aktiviteten er å utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.  

Veien til hovedmålet går gjennom de tre delmålene flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter 
og flere innovative næringsmiljøer. Effekten av vår innsats på delmålene er nærmere beskrevet i 
egne kapitler. 

Samtidig er det interessant å se på effekten av Innovasjon Norges innsats også på overordnet nivå, og 
våre effektindikatorer gir et grunnlag for å vurdere dette. 

3.1 Effekter på overordnet nivå 

Når vi ser på indikatorene for alle kunder som inngår i analysen og sammenligner dem med 
kontrollgruppen av likeartede foretak ser vi tydelige indikasjoner på at fellesskapet oppnår god effekt 
av midlene som kanaliseres gjennom Innovasjon Norge: 

 Høyere omsetningsvekst: Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har nær ti 

prosentpoeng mer vekst i omsetning per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Dette indikerer at bidrag fra 

Innovasjon Norge øker bedriftenes evne til å skape vekst. 

 Høyere produktivitetsvekst: Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har godt over 

tre prosentpoeng mer vekst i produktivitet per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Dette indikerer at bidrag fra 

Innovasjon Norge styrker bedriftenes evne til å øke sin produktivitet. 

 Noe høyere lønnsomhet: Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har et halvt 

prosentpoeng høyere avkastning (lønnsomhet) per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Denne indikatoren er mindre 

robust og har litt andre egenskaper enn de øvrige, men indikerer likevel at Innovasjon Norges 

bidrag har positiv effekt på bedriftenes evne til å skape lønnsomhet. 

 

 

Figur 1. Effekt på omsetning, produktivitet og lønnsomhet. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen for alle Innovasjon 
Norges kunder. På x-aksen vises differanse ift. til kontroll i prosentpoeng på effektindikatorene omsetning (salgsinntekter), 
produktivitet og lønnsomhet (totalkapitalrentabilitet). Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1 % nivå. 

Det er også gjort tilsvarende sammenligning mot kontrollgruppen for ytterligere to indikatorer, 
henholdsvis sysselsettingsvekst og verdiskapingsvekst. Disse understøtter inntrykket fra 
effektindikatorene: 

 Høyere sysselsettingsvekst: Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har oppnådd 

drøye tre prosentpoeng mer vekst i sysselsetting per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 
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sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Dette indikerer at bidrag fra 

Innovasjon Norge øker bedriftenes evne til å skape arbeidsplasser. 

 Høyere verdiskapingsvekst: Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har oppnådd 

nær seks prosentpoeng mer vekst i verdiskaping per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Dette indikerer at bidrag fra 

Innovasjon Norge øker bedriftenes evne til å skape verdi. 

 

Figur 2. Effekt på støtteindikatorene verdiskaping og antall ansatte. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen for alle 
Innovasjon Norges kunder. Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1 % nivå. 

Et viktig forbehold ved denne første målingen av effektindikatorene og støttende analyser på 
sysselsetting og verdiskaping er at de ikke gir oss svar på om tiltakene er lønnsomme i den forstand 
at de genererer høyere verdi for samfunnet enn de koster. Måling av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er vanskelig å operasjonalisere. Det er både fordi positive effekter i enkeltbedrifter kan 
skyldes andre forhold enn våre tiltak, og fordi disse gir ringvirkninger i økonomien og hos andre 
aktører som ikke er lett å spore. 

Likevel er denne nye metoden å forsøke å måle effekt på et svært viktig fremskritt fordi vi nå kan se 
klare indikasjoner på hvilke effekter vi får av Innovasjon Norges innsats overfor gründere og 
bedrifter.   

Innovasjon Norge skal være utløsende, dvs. bidra til at en aktivitet eller et prosjekt som vurderes 
samfunnsøkonomisk lønnsomt og kan bli bedriftsøkonomisk lønnsomt blir iverksatt. Den beste 
indikatoren på dette får vi i kundeeffekt førundersøkelsene.  Her spør vi kunden om hvor viktg  
Innovasjon Norges støtte har vært for igangsettelsen og gjennomføringen av prosjektet.  

 

 

Figur 3. Utviklingen i addisjonalitet 2002 -2012 (Kundeeffekt førundersøkelsene) 

I Figur 3 over har vi sammenstilt svarene for de ti siste årgangene av kundeeffekt førundersøkelsen. 
Om vi ser på andelen som svarer at Innovasjon Norge i høy eller middels grad har vært utløsende har 
den vært stigende fra og med etableringen av Innovasjon Norge i 2004. Andelen som angir middels 
grad har vært mer eller mindre konstant på ca. 25 prosent, mens andelen som angir høy grad har 
vært stigende.  

Analysene har så langt ikke sett på sammenhengen mellom betydning av Innovasjon Norges bidrag 
og effektindikatorene, dvs. jo større betydning jo høyere vekst senere. Men ser vi på hvilken grad 
Innovasjon Norge har vært utløsende i perioden som inngår i effektanalysene og antar at 
utløsingsgrad kan brukes som proxy for fremtidig vekst/effekt, er det pr i dag ingen grunn til å tro at 
det vil skje vesentlige endringer. Vi vil i det videre utviklingsarbeidet, se nærmere på om det er f.eks. 
variabler i kundeeffekt – førundersøkelsen som kan brukes for å predikere fremtidig vekst.  
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Kort om metodegrunnlaget for effektberegningene
1
 

Vår observasjonsenhet er et foretak (i) i næring (j), region (r), og kohort (s). Næringsklassifikasjonen følger 2-siffer 
NACE og region er en av de fem arbeidsgiveravgiftssonene.  Kohort er definert som det første året etter 
stiftelsesåret. Den avhengige variabelen er Xijrst, det t er observasjonsåret: t=s, s+1,s+2,... (ubalansert panel). 

Avhengig av anvendelsen er X enten logaritmen av antall sysselsatte, logaritmen av omsetning, logaritmen av 
verdiskaping

2
, logaritmen av arbeidsproduktivitet

3
, eller totalrentabilitet (i prosent). Unntatt i det siste tilfellet 

(totalkapitalrentabilitet) kan derfor endringer i X fra ett år til det neste, ΔX, tolkes som en relativ vekstrate. 

Dataene fra Innovasjon Norge (IN) dekker foretak som får støtte i perioden 2000-2011, og omfatter 2277 næring-
region-kohort kategorier (”celler”) med minst ett IN-foretak (foretak med støtte fra IN). I våre analyser skiller vi 
mellom tre hovedtyper støtte: innovasjonsoppdraget, distriktsoppdraget og bankoppdraget.

 4
 

Alle foretakene som mottar en gitt type støtte i samme næring-region-kohort celle utgjør en ”behandlingsgruppe”. 
Disse foretakene matches med foretak fra samme celle som ikke får støtte fra IN ved hjelp av propensity-score 
matching (se nedenfor). De matchede foretakene utgjør en ”kontrollgruppe” som alle effekter måles i forhold til. Vi 
identifiserer en effekt av støtte (”behandlingseffekt”) som en varig effekt (vanligvis målt i prosentpoeng) på nivået 
til den avhengige variabelen, X, i forhold til kontrollgruppen.

5 

Dersom et foretak får innvilget støtte i åt t, antar vi at den fulle effekt av støtten først kan observeres i slutten av år 
t+3 (altså tre år senere), dvs. at støtten gradvis kan føre til en endring i X i årene t+1, t+2 og t+3. Vi forutsetter videre 
at støtten kan ha en effekt på nivået til − men ikke veksten i X − også i etterfølgende år (etter t+3). 

 Vi forsøker å ta hensyn til tre kilder til seleksjonsskjevhet når vi identifiserer behandlingseffekter: 

i) seleksjon som skyldes observerte egenskaper ved foretakene ved oppstart  
ii) seleksjon som skyldes uobserverte faste foretakseffekter  
iii) omvendt kausalitet som innebærer at X påvirker hvilke foretak som får støtte, snarere enn motsatt.  

Vi tar hensyn til i) gjennom propensity score matching, der vi bruker egenskaper ved foretakene i oppstartsåret for å 
konstruere enn sammenlignbar kontrollgruppe av foretak som effektene måles i forhold til.

6
 Matchingen gjøres på 

variablene bokførte aktiva, eierskapskonsentrasjon (målt ved Herfindahl-indeks) og 3-siffer næringskode. Det siste 
innebærer at foretak i en 3-siffer næring som ikke inneholder noen IN-foretak (selv om den korresponderende 2-
siffer næringen, j, gjør det) ikke kan inngå i en kontrollgruppe. 

Vi eliminerer faste effekter, dvs. problem ii), ved å differensiere X, slik at variablene som nyttes ved estimering av 
gjennomsnittlige behandlingseffekter er ΔX (årlig vekst), og ikke X (nivå).  

Den mest problematiske kilden til seleksjonsskjevhet er iii). I motsetning til mer tradisjonelle ”Diff-in-diff”-analyser, 
tillater vår økonometriske modell at IN-foretak kan være selektert basert på tidligere verdier av den avhengige 
variabelen (for eksempel ”høyvekstforetak”), men ikke basert på fremtidige ”sjokk” i X, dvs. uforutsette endringer 
ΔX som ikke er fremskrivbare gjennom tidsrekkeanalyse av historiske verdier.  

Fotnoter: 
1 En detaljert beskrivelse av metodegrunnlaget er gitt i et særskilt notat som er tilgjengelig fra Innovasjon Norge på forespørsel.  
2 Verdiskaping (= bearbeidingsverdi) er operasjonalisert som driftsresultat før av- og nedskrivninger, pluss lønn og sosiale 

kostnader til de ansatte, korrigert for eventuelle beholdningsendringer. 
3 Arbeidsproduktivitet er verdiskaping per sysselsatt. 
4 Risikolån behandles som direkte støtte, og ikke som en del av bankoppdraget. 
5 Estimering av gjennomsnittlige behandlingseffekter (“Average treatment effects on the treated”) er gjort ved bruk av 
kommandoen xtmixed in STATA 12 (se http://www.stata.com/bookstore/stata12/pdf/xt_xtmixed.pdf). Matching av IN-foretakene 
med kontrollgrupper er gjort ved bruk v STATA-rutinen psmatch2 (se http://repec.org/bocode/p/psmatch2.html). 
6 Foretak med stiftelsesår før 2001 er slått sammen til en kategori "incumbents" og behandles annerledes enn foretak etablert 
2001-2011. For det første er de inkludert i sampelet betinget på at de har overlevd minst ut året 2002 og det er egenskapene til 
disse foretakene i 2001, ikke i oppstartsåret, som brukes i propensity score matchingen. Videre betrakter vi foretak etablert før 
1995 som tilhørende en og samme kohort: s=1995. Dermed vil IN-foretak i (j,r,s)-celler med s=1995 matches med foretak stiftet 
1995 eller tidligere. 

 

 

 

http://www.stata.com/bookstore/stata12/pdf/xt_xtmixed.pdf
http://repec.org/bocode/p/psmatch2.html
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Hva betyr i praksis et estimat på nær ti prosentpoeng høyere årlig vekst i tre år?  

Dette kan illustreres med et tenkt eksempel:  

La oss anta at vi har to likeartede bedrifter: Bedrift A som er kunde av Innovasjon Norge, 
og bedrift B som er en del av kontrollgruppen. Begge omsatte for 10 millioner kroner det 
året A benyttet seg av Innovasjon Norges tjenester.  

La oss videre anta at bedrift B i treårsperioden som følger vokser cirka 6-7 prosent årlig. 
Dette er SSBs anslag. Med 10 prosentpoeng årlig mervekst vokser da bedrift A cirka 16-17 
prosent årlig.  

Under disse forutsetningene vil bedrift B omsette for drøye 12 millioner kroner tre år etter, 
mens bedrift A vil omsette for nesten 16 millioner kroner. I treårsperioden sett under ett 
vil bedrift B ha vokst med til sammen 21 prosent, mens bedrift A vil ha vokst med 58 
prosent. 

Hva betyr i praksis et estimat på 3,3 prosentpoeng høyere årlig 
produktivitetsvekst i tre år?  

Det kan illustreres med et enkelt regneeksempel:  

La oss anta at vi har to «like» bedrifter: Bedrift A som er kunde av Innovasjon Norge, og 
bedrift B som er en del av kontrollgruppen. La oss anta de var like produktive i 
utgangspunktet, det året A benyttet seg av Innovasjon Norges tjenester, og at 
verdiskapingen per sysselsatt var 1 mill. den gang. Det er kanskje litt høyt, men det kan jo 
synes rimelig i dagens arbeidsmarked om man tenker tjenesteyting i sentrale strøk.  

La oss videre anta at produktivitetsveksten i bedrift B i treårsperioden følger 
gjennomsnittet i makro, som SSB anslår til 2 prosent per år. Med 3,3 prosentpoeng årlig 
produktivitetsvekst ut over «normalen», vil bedrift A ha en produktivitetsvekst på 5,8 
prosent årlig.  

Etter tre år vil arbeidsproduktiviteten pr ansatt i A ha vokst til kr 1 184 000,-, noe som vil 
være kr 117 000 mer i A enn i B.  
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3.2 Ulikheter og fellesnevnere i Innovasjon Norges hovedoppdrag 

Innovasjon Norges oppdragsgivere (departementene, fylkesmenn og fylkeskommunene) har i 
fellesskap utviklet de overordnede indikatorene for selskapets måloppnåelse. Samtidig er ressursene 
som oppdragsgiverne kanaliserer gjennom Innovasjon Norge knyttet til flere ulike hovedoppdrag som 
reflekterer litt ulike føringer, tildelingskriterier, budsjettrammer og forventninger til effekt og 
resultater. 

I mange sammenhenger er det hensiktsmessig å dele inn virksomheten i fire hovedoppdrag. Også SSB 
trengte å dele inn datagrunnlaget etter skillelinjer som vi antok ville reflektere forskjeller i effekter. I 
samarbeid med SSB besluttet vi å benytte de fire hovedoppdragene som en del av analysen.  

De fire hovedoppdragene er:   

 Innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget omfatter midler som har til hensikt å utløse 

innovasjon og internasjonalisering1. Forventningene til resultat og effekt omfatter 

omsetningsvekst, lønnsomhet, produktivitetsvekst, innovasjonshøyde, risikoavlastning, 

utløsingsgrad og internasjonalisering. 

 Bankoppdraget omfatter midler til lavrisikolån der Innovasjon Norge skal dekke alle sine 

kostnader og tap via marginen på utlånsvirksomheten. Likeledes med innovasjon- og 

internasjonaliseringsoppdraget er det her forventninger til effekt på omsetningsvekst, 

produktivitetsvekst og lønnsomhet, men ikke i samme grad forventninger til resultat på 

innovasjonshøyde, risikoavlastning, utløsingsgrad og internasjonalisering. 

 Distriktsoppdraget omfatter distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån hvor 

formålet er å fremme vekst, omstilling og utvikling i næringslivet med utgangspunkt i lokale 

og regionale behov og muligheter2. Forventningene til omsetningsvekst, produktivitetsvekst 

og lønnsomhet skal her balanseres mot hensynet til verdiskaping, sysselsetting og utløsing av 

regionenes næringsmessige muligheter. 

 Landbruksoppdraget3 omfatter midler som har til hensikt å styrke inntektsgrunnlaget innen 

landbruket både tradisjonelt og tilleggsnæringer. Forventningene til effekt og resultater 

innen tradisjonelt landbruk er særlig knyttet til produktivitet. Arbeidet med tilleggsnæringer 

er knyttet til nye inntektsmuligheter som f.eks. aktiviteter knyttet til lokalmat, grønt reiseliv 

og inn på tunet. Vi forventer at dette primært gir effekt på lønnsomhet for det enkelte bruk 

som følge av nytt inntektsgrunnlag.  

Dersom vi analyserer effektindikatorene fordelt på disse ulike oppdragene ser vi at virkemidlene 
innen innovasjonsoppdraget og bankoppdraget gir mer positiv effekt på omsetningsvekst, 
produktivitetsvekst og lønnsomhet enn virkemidlene innen distriktsoppdraget, mens det ikke er 
forskjell på sysselsettingsvekst. Dette stemmer godt med de ulike føringene og forventningene som 
ligger til grunn for oppdragene. Distriktsoppdraget er ment å være en ekstrainnsats for å kompensere 
for ulemper eller markedssvikt som ofte finnes i distriktene.  Det er verdt å merke seg at 

                                                           
1
 Midler fra NFD sine poster 2421.50, 2421.71, 2421.72 og 2421.76, midler fra KMD sin post 552.72, midler til 

etablerertilskudd fra KMD sin post 551.60 og midler til trebasert innovasjonsprogram finansiert av LMD post 1149.72 
2
 Både lån og tilskudd er bevilget fra Kommunal og moderniseringsdepartementet sin post 551.60 

3
 I denne rapporten Inneholder landbruksoppdraget kun data fra jordbruksforetak. Innovasjon Norges aktivitet mot 

skogsektoren er inkludert i Innovasjon og internasjonaliseringsoppdraget. 
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virkemidlene innenfor distriktsoppdraget også bidrar til signifikant mervekst på effektindikatorene 
omsetningsvekst og produktivitetsvekst samt verdiskaping. 

 

 

Figur 4. Effekter på omsetning til gründere fordelt på hovedoppdrag. Figuren viser forskjeller i på nivået på indikatorene 
mellom oppdragene. Det var ikke mulig å beregne effekt på lønnsomhet av distriktsoppdraget. Tre stjerner (***) angir at 
effekten er signifikant på 1 % nivå, en stjerne (*) angir at effekten er signifikant på 10 % nivå. Det var ikke mulig å beregne 
signifikante effekter på indikatorene av landbruksoppdraget med det datagrunnlaget vi hadde tilgjengelig til årsrapporten 
2013. 

 

 

Figur 5. Effekter bedrifter fordelt på hovedoppdrag. Figuren viser forskjeller i nivået på indikatorene mellom oppdragene. 
Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1% nivå, to stjerner (**) angir at effekten er signifikant på 5 % nivå, en 
stjerne (*) angir at effekten er signifikant på 10 % nivå.  Ingen stjerne angir at effekten ikke er signifikant. Det var ikke mulig 
å beregne signifikante effekter på indikatorene av landbruksoppdraget med det datagrunnlaget vi hadde tilgjengelig til 
årsrapporten 2013. 

Felles for alle oppdragene er verdiskapende næringsutvikling, at virkemidlene er bedriftsrettede og 
at de krever kompetanse innen forretningsutvikling. Nettopp disse felleselementene gir grunnlag for 
synergier mellom oppdragene og er bakgrunnen for at de ulike oppdragene kanaliseres gjennom 
samme selskap, Innovasjon Norge. 

Ved å jobbe på tvers av ulike næringer, regioner og klynger ivaretar Innovasjon Norge et helhetlig 
perspektiv på verdiskapende næringsutvikling hos et bredt spekter av norske bedrifter. Erfaringer og 
innsikter på feltet kan dermed lettere overføres mellom næringer, regioner og klynger. 

 

3.3 Aktivitet i 2013 

Med utgangspunkt i oppdragene gitt fra Storting og Fylkesting har Innovasjon Norge utviklet et bredt 
tjenestetilbud. Innovasjon Norge leverer fem forskjellige typer tjenester; kompetansetjenester, 
rådgivingstjenester, profileringstjenester, nettverkstjenester og finansieringstjenester. Våre tjenester 
skal være formålseffektive og markedsorienterte. 

I 2013 har fellesskapet kanalisert betydelige midler til verdiskapende næringsutvikling i hele landet 
gjennom Innovasjon Norge. Til sammen 3,1 mrd. kroner ble bevilget av Stortinget og Fylkestingene i 
Norge. Ved at noen av disse midlene ble konvertert til lån utgjorde våre samlede leveranser til 
næringslivet i 2013 5,9 mrd. kroner. Disse midlene utløste nesten to ganger så mye innsats fra 
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næringslivet selv. Om vi inkluderer midlene fra Innovasjon Norge, gjennomførte næringslivet 
aktiviteter for hele 16,7 mrd. kroner i 2013.  

 

Midlene som ble bevilget til Innovasjon Norge finansierer leveranser av alle fem tjenestetypene. Våre 
leveranser justeres i tråd med de prioriteringer vi gjør. Prioriteringene er basert hva vi lærer om 
muligheter i næringslivet og faglige vurderinger av hva som vil gi størst effekt.  

Fra vårt arbeid i 2013 vil vi fremheve følgende prioriteringer: 

Støtte i tidlig fase 

Forskning viser at nystartede foretak er viktige drivere av omstilling i økonomien i form av nye ideer, 
nye produkter, nye prosesser. Men bedrifter i tidlig fase står overfor særegne utfordringer som gjør 
at mange trenger støtte for å utløse sitt potensial. 
 
De senere årene har vi gjennomført vesentlige endringer i vårt arbeid med entreprenørskap og 
gründere på bakgrunn av nye innsikter på fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. I 2013 har vi 
videreført dette arbeidet gjennom å utvikle og implementere nye kompetanse- og rådgivningstilbud, 
samt å styrke innsatsen for bedrifter i tidlig fase gjennom økt satsing på etablerertilskudd og 
etablering av nye såkornfond. 

Utløse muligheter i hele landet 

Gode næringsmessige muligheter finner vi i hele Norge. Vi har også i distriktene hatt særlig fokus på 
å utfordre på markedsorientering og avlaste risiko i dristige prosjekter slik at virksomhetene kan 
utvikle ny lønnsom forretning. Tilgang til rett kompetanse er ofte et stort hinder for bedriftenes 
utvikling. I 2013 utviklet Innovasjon Norge et nytt tilbud som skal sette næringsmiljøene bedre i stand 
til å definere og hevde kompetansebehov overfor regionale kompetansemiljøer. 

Økt satsing på internasjonalisering 



Hovedmål 

14 
 

Økende økonomisk vekst hos flere av våre viktigste handelspartnere gir grunn til mer optimisme 
blant et bredt spekter av eksportbedrifter og i reiselivsnæringen. For å kunne gripe disse mulighetene 
må næringslivet vårt være internasjonalt konkurransedyktig.  
 
Dette er bakgrunnen for at vi i Innovasjon Norge blant annet har prioritert innsatsen for 
internasjonalisering og innovasjon med internasjonalt potensial høyt gjennom 2013, og videre inn i 
2014. Vi må legge til rette for videre vekst og forretningsutvikling gjennom internasjonal 
markedsorientering og avlaste bedriftenes risiko når de strekker seg for å få innpass i nye markeder. 
Mange gode prosjekter har hatt sin opprinnelse i det distriktspolitiske virkeområdet og flere av dem 
har deltatt i våre aktiviteter rettet mot de beste gründerne i Norge. 

Vår tilstedeværelse i relevante markeder utenfor Norge er et viktig verktøy for å utløse potensial for 
internasjonal vekst. Blant annet har vi i 2013 sett at Øst-Afrika er i ferd med å bli tilstrekkelig 
tilgjengelig til å etablere et Innovasjon Norge-kontor der. Dette ble vedtatt i 2013, med operativ 
konsekvens fra 2014. 

Flere sterke næringsklynger 

Vår sterke eksponering for petroleumsrelaterte næringer gir en sårbarhet som krever at vi jobber 
aktivt med å få flere sterke bein å stå på med hensyn til konkurransedyktige næringer og klynger. Å 
bygge videre på områder hvor vi har et ekstra stort potensial i Norge er avgjørende i tiden fremover. 
De etablerte klyngene er derfor en helt avgjørende kilde til gode gründere og vekstkraftige bedrifter. 
Vi har hatt et særlig fokus på å koble våre beste klynger. Vi ser at det gir resultater i form av ny og 
lønnsom forretningsutvikling. 
 
I tilknytning til dette har Innovasjon Norge gjennom 2013 blant annet jobbet for å få på plass et mer 
helhetlig klyngeprogram og introduksjon av såkalte Global Centers of Expertise, et arbeid vi 
viderefører i 2014. 

Internasjonal profilering 

For bedrifter som henvender seg til et internasjonalt marked spiller profileringen av Norge 
internasjonalt en stor rolle. Dette er et langsiktig arbeid hvor vi jobber langs flere dimensjoner, men 
fra 2013 er det spesielt verdt å merke seg det brede gjennomslaget vi oppnådde gjennom 
tilrettelegging for og godt samarbeid med produsentene av Disney-filmen «Frost». 
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4 Delmål 1: Flere gode gründere 

4.1 Hvorfor trenger vi flere gode gründere? 

I takt med at samfunnet endrer seg oppstår nye markedsmuligheter. For å utnytte disse trenger vi 
nye ideer, nye produkter og nye prosesser. Forskning viser at nystartede foretak er viktige drivere av 
slik endring, innovasjon og omstilling i økonomien. 

Derfor trenger samfunnet flere gode gründere, og dette er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har 
som mål å bidra til flere gode gründere og nyetablerte bedrifter med ambisjoner og potensial for 
vekst. Det er ikke et mål å bidra til flest mulig nye bedriftsetableringer, men at flest mulig nyetablerte 
bedrifter utnytter sitt vekstpotensial. 

4.2 Hovedresultater og vurderinger 

Resultatene fra den første effektmålingen om vi når målet om flere gode gründere er positive: 

 Høyere overlevelsesrate: 80 prosent av gründere som har fått støtte fra Innovasjon Norge er 

fortsatt aktive fem år etter støtten, sammenlignet med 70 prosent aktive blant likeartede 

foretak som ikke har mottatt støtte. Dette indikerer at bidrag fra Innovasjon Norge øker 

nystartede foretaks evne til å overleve. 

 Høyere omsetningsvekst: Gründere som har fått støtte fra Innovasjon Norge har nær 21 

prosentpoeng mer vekst i omsetning per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Vi ser også at andelen såkalte 

gaseller4 er høyere blant gründere som har fått støtte fra Innovasjon Norge enn i 

kontrollgruppen, henholdsvis to prosent mot 0,9 prosent. Dette indikerer at bidrag fra 

Innovasjon Norge øker nystartede foretaks evne til å skape vekst. 

Det positive inntrykket underbygges også av resultatindikatorer og støttende analyser:  

 Gründere som har fått støtte fra Innovasjon Norge har en årlig mervekst i sysselsetting og 

verdiskaping på henholdsvis 10,8 og 8,3 prosentpoeng sammenliknet med likeartede foretak 

som ikke har fått støtte.  

 91 prosent av gründerne som har fått støtte fra Innovasjon Norge rapporterer at støtten i 

høy eller middels høy grad har vært utløsende for deres prosjekt.  

 Støtten fra Innovasjon Norge utløser det dobbelte i finansiering fra bedriften, andre 

finansielle investorer og långivere. 

 Syv av ti gründerprosjekter bidrar til nyskaping og innovasjon, og innovasjonen er i stor grad 

på et internasjonalt nivå. 

 En stigende andel av gründerne som har benyttet seg av tjenester fra Innovasjon Norge 

rapporterer også at bidraget i stor grad har bidratt til kompetanseheving på en lang rekke 

viktige områder. 

Samtidig som resultatene fra denne første undersøkelsen er positive er det verdt å merke seg at de 
kommer som følge av tiltak som ble gjennomført en tid tilbake. De senere årene har vi gjennomført 
vesentlige endringer i vårt arbeid med entreprenørskap og gründere på bakgrunn av nye innsikter på 

                                                           
4  Gaseller er foretak som er inntil 5 år gamle, har en gjennomsnittlig årlig vekst høyere enn 20 prosent over en periode på tre år og hadde 

minst 10 ansatte i begynnelsen av vekstperioden (vekst måles i både omsetning og gjennomsnittlig antall ansatte) 
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fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene av disse endringene vil først bli synlige et 
stykke frem i tid. 

I første rekke har endringene gått ut på å utvikle og implementere nye kompetanse- og 
rådgivningstilbud. Ved inngangen til 2010 hadde Innovasjon Norge kun én ordning som var spesielt 
innrettet mot gründere – etablerertilskuddet som da het etablererstipend. I dag har vi et knippe 
tjenester og tilbud spesielt rettet mot denne målgruppen. 

Vi har også videreutviklet vår bruk av etablerertilskuddet, med økt vekt på tilskudd til den aller 
tidligste fase med markedsrettete aktiviteter (og dermed i mindre grad produktutvikling). De siste 
årene har vi i tillegg økt tildelingene gjennom etablerertilskudd, og vi øker det ytterligere i 2014. 

Bakgrunnen for denne økningen er at potensialet i dette virkemiddelet er høyt fordi det er flere gode 
prosjekter enn vi har midler til å støtte. I 2009 fikk vi en ramme på 150 mill. kroner til 
Etablerertilskuddet som del av regjeringens krisepakke for næringslivet under finanskrisen.  
Erfaringen var at økningen i antall prosjekter som fikk støtte ikke reduserte den samlede kvaliteten 
på støttede prosjekter. Dette indikerer at det er rom for å øke rammen – og dermed øke effekten og 
måloppnåelsen. Vår økning av etablerertilskuddet i 2013 og 2014 gjøres gjennom en omprioritering 
innenfor rammen vi disponerer. Det er begrenset hvor mye det er forsvarlig å omprioritere fra andre 
virkemidler under den samme posten (primært innovasjonslån), fordi de virkemidlene som tas ned 
også har god effekt og er viktige i senere faser av bedriftenes utvikling. I dialogen med våre 
oppdragsgivere er vi derfor opptatt av å synliggjøre potensialet som ligger i økte rammer for 
etablerertilskuddet. 

Vår erfaring viser at det ikke bare er tilskuddet som gir verdi til gründerne. Ved vurdering og 
oppfølging av gründerne stilles det krav om markedsorientering og utvikling av forretningsmodellen 
(hvordan gründeren tenker å tjene penger). Denne kompetanseoverføringen fra våre kunderådgivere 
til gründerne bekreftes i våre kundeundersøkelser (både serviceundersøkelsen og 
kundeeffektundersøkelser).  

Økt satsing på kompetanse- og rådgivningstilbud gir seg også til kjenne gjennom Innovasjon Norges 
nye tjenester de siste årene, slik som Mentortjenesten for gründere og Global Entrepreneurship-
programmene;TINC i Silicon Valley, GET i Boston og Business Bootcamps rundt omkring i Norge. 
Tilbudet utvides i 2013/14 med pilotprosjekter London/Tech City, Entrepreneurial Marketing & Sales 
(New York) og TINC Asia (Singapore). 

Den faglige begrunnelsen for endringene er at oppstartsbedrifter har helt spesielle utfordringer 
sammenlignet med mer modne bedrifter. Bakgrunnen for dette er blant annet nye analyser og 
studier av entreprenørskap, aktiv lytting til gründerne vi samarbeider med, og anvendt kunnskap fra 
internasjonale analyser og trender på feltet. 

Den tradisjonelle tilnærmingen til oppstartsbedrifter har vært å legge vekt på produktutvikling og 
utvikling av en forretningsplan. Dette er verktøy som stammer fra forretningsutvikling i det etablerte 
og særlig det industribaserte næringslivet. Nye innsikter viser at dette ikke er en hensiktsmessig 
tilnærming, men at det snarere er viktig å legge vekt på prosesser som kommer i forkant av 
produktutvikling og forretningsplan. Dette handler særlig om at oppstartsbedriften trenger å teste 
sine antakelser ute i markedet.  

En gründers utgangspunkt er gjerne en eller flere antakelser om at «noen» - helst en konkret definert 
målgruppe - har behov for en vare eller tjeneste som vil løse et konkret problem. Med dette som 
utgangspunkt er det særlig viktig at gründeren tidlig går i gang med å teste disse antakelsene ute hos 
potensielle kunder eller brukere, for så å utvikle produktet basert på tilbakemeldinger fra disse. 
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Økt kompetanse og forretningsferdigheter er de kritiske suksessfaktorene for økt overlevelse og 
vekst blant gründere. Dette handler særlig om markedsorientering, konkurrentanalyser og økt 
kunnskap om forretningsutvikling, herunder presentasjon av ideen til kunder og investorer, utvikling 
av gode team i gründervirksomheten og ikke minst mestring av prosessen med å etablere en god 
forretningsmodell for virksomheten. 

I dette ligger det også en forståelse av at mangel på risikovillig kapital ikke nødvendigvis er den 
avgjørende utfordringen, og at mange gründeres utfordringer med å skaffe finansiering fra private 
investorer snarere er et symptom på kompetansemangel og mangel på markedsorienterte 
forretningsmodeller. Innovasjon Norge spiller her en viktig rolle i å hjelpe frem gründere som har 
gode ideer, men som trenger bistand til å markedsorientere seg og således bli attraktive for private 
investorer. 

Det er på denne bakgrunnen at Innovasjon Norge har rettet innsatsen mer i retning av å gjøre 
oppstartsbedriftene mer kompetente og forretningsorienterte i sin søken etter forretningsmodell, og 
således i større grad kvalifisere bedriftene for private investorer og videre vekst. Effektene av denne 
dreiningen vil stå sentralt i fremtidige evalueringer. 

 

4.3 Nærmere om effektindikatorene 

Innovasjon Norges nye mål- og resultatstyringssystem har to effektindikatorer knyttet til delmål to. 
Disse er overlevelsesgrad og omsetningsvekst. 

4.3.1 Høyere overlevelsesgrad 

En indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere gode gründere er om nyetablerte foretak blant 
Innovasjon Norges kunder overlever i større grad enn de ellers ville gjort. Dette måler vi ved å se på 
andelen nyetablerte foretak som opprettholder aktivitet i form av omsetning eller sysselsatte hvert 
år i fem år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet med en kontrollgruppe 
av likartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

Resultatene viser at overlevelsesraten er noe høyere for gründere som har fått støtte fra Innovasjon 
Norge sammenlignet med kontrollgruppen. Etter fem år er omkring 80 prosent av de nyetablerte 
foretakene blant våre kunder fortsatt i aktivitet, mens det i kontrollgruppen av sammenliknbare 
foretak er om lag 70 prosent som fortsatt har aktivitet. Andelen varierer noe mellom de ulike 
årskullene av bedrifter, men variasjonen går i samme retning for våre kunder og kontrollgruppen slik 
at forskjellen er relativt lik mellom årskullene (se figur).  
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Figur 6. Overlevelse 5 år etter etablering. Figuren viser overlevelse hos bedrifter som har vært kunde hos Innovasjon Norge 
(i grønt) og referansepopulasjonen (rødt) 5 år etter etableringsåret 

 

4.3.2 Høyere omsetningsvekst 

En annen indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere gode gründere er om Innovasjon Norges 
kunder vokser mer enn sammenlignbare foretak som ikke er kunder. Dette måler vi ved å se på 
prosentvis vekst hvert år i tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet 
med veksten i en kontrollgruppe av likeartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at gründere som har fått støtte fra 
Innovasjon Norge har 20,7 prosentpoeng mer årlig vekst i omsetning i en treårsperiode etter å ha fått 
støtte sammenlignet med kontrollgruppen (se figur). 

 

 

Figur 7. Effekt på omsetning - gründere. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen i prosentpoeng på effektindikatoren 
omsetning (salgsinntekter). Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1 % nivå.  

 

4.4 Nærmere om resultatindikatorene 

4.4.1 Utløsingsgrad 

Innovasjon Norges støtte skal være utløsende, hvilket vil si at prosjektet eller aktiviteten ikke ville 
blitt gjennomført uten støtte fra Innovasjon Norge og at støtten således bidrar til å korrigere for en 
markedssvikt. Ved lav utløsingsgrad vil støtte mer ha karakter av ressursoverføring. Denne 
resultatindikatoren er derfor et viktig supplement til effektindikatorene. 

Resultater fra Innovasjon Norges siste kundeeffektmålinger5 viser at 60 prosent av gründerne 
rapporterer at støtten i høy grad var utløsende for deres prosjekt, mens 31 prosent oppgir at støtten 
i middels grad var utløsende og ni prosent oppgir at den i liten grad var utløsende. 

                                                           
5 Analyse gjort av analysebyrået Pöyry av måloppnåelse basert på Kundeeffektundersøkelse 2011 og 2012  
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Figur 8. Utvikling i utløsingsgrad – gründere. Figuren viser utviklingen i utløsingsgrad (addisjonalitet) for gründere som har 
fått tilsagn i 2011 eller 2012 og som har blitt spurt om Innovasjon Norge har vært utløsende for at prosjektet ble 
gjennomført eller ikke ett år etter at de fikk tilbud om støtte (henholdsvis i 2012 og 2013). 

En svakhet ved denne indikatoren er at den baserer seg på selvrapportering fra kundenes side. Men 
når effektindikatorene basert på registerdata understøtter at det er en forskjell mellom Innovasjon 
Norges kunder og en kontrollgruppe av liknende bedrifter, styrkes troverdigheten i de kvalitative 
undersøkelsene.    

Et viktig moment er at kundeeffektundersøkelsene omfatter et stort antall ulike gründere og at 
utviklingen i rapportert utløsingsgrad følges over tid. Gjennom å se på endringene over tid vil dermed 
kundeeffektundersøkelsene gi en verdifull indikasjon på Innovasjon Norges bidrag til å utløse 
prosjekter. 

I så måte er det oppløftende å registrere at utløsingsgraden blant gründerne har vært stabilt høy de 
siste årene, og dette indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjennomgående bidrar til å utløse 
prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. 

 

4.4.2 Bidrag til kompetanseheving 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet har nyetablerte bedrifter ofte behov for mer enn 
finansiering fra Innovasjon Norge. Dette dreier seg for eksempel om kompetanse knyttet til utvikling 
av forretningsmodell og markedsorientering. En indikator som måler graden av 
kompetanseoverføring er derfor et viktig supplement til å vurdere om Innovasjon Norges innsats 
overfor gründere fungerer på en god måte. 

Resultater fra Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser på bedrifter som har fått støtte i årene 
2007-2009 (effekten ble målt i 2013) viser at bidraget til kompetanseheving generelt har vært 
stigende og at bidraget er relativt sett høyere på viktige kompetanseområder som markedsutvikling, 
opparbeiding av bedre nettverk, produktutvikling og prosessutvikling. 
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Figur 9. Bidrag til kompetanse – gründere. Figuren viser utviklingen i bidrag til kompetanse hos gründere som har fått et 
tilsagn i 2008 og 2009 og har svart på om prosjektet har bidratt til økt kompetanse 4 år etterpå (henholdsvis i 2012 og 
2013). Indikatoren viser et gjennomsnitt av bidrag til kompetanse på 10 ulike kompetanseområder. 

Dette indikerer at Innovasjon Norge lykkes stadig bedre i å heve kompetansen hos gründerne. På 
bakgrunn av de endringene som er gjort på akkurat dette området de siste årene er det grunn til å 
forvente at utviklingen i denne indikatoren vil fortsette i positiv retning. 

 

4.4.3 Innovasjonshøyde i prosjektene 

Innovasjon er en sentral driver for økonomisk vekst og en betydelig del av Innovasjon Norges 
virkemidler rettet mot gründere tar sikte på å utløse nye innovative prosjekter hos kundene. 
Utvikling i innovasjonshøyde over tid er derfor en viktig indikator på om Innovasjon Norge har bidratt 
til flere gode gründere. 

Resultater fra Innovasjon Norges siste kundeeffektmålinger viser at 70 prosent av 
gründerprosjektene har bidratt til en eller flere innovasjoner, og at andelen har vært stabil på dette 
nivået de siste årene. Vi ser likeledes at 45 prosent av gründerprosjektene bidrar til innovasjon på 
internasjonalt nivå, det høyeste nivået. Det er her verdt å merke seg at gründerne i større grad enn 
etablerte bedrifter gjennomfører innovasjoner på internasjonalt nivå. Samlet sett indikerer dette at 
innovasjonshøyden blant gründerne som har fått støtte fra Innovasjon Norge er høy. 

 

Figur 10. Fordeling på Innovasjonsnivå - gründere. Figuren viser fordelingen av alle Innovasjon Norges tilsagn til gründere 
fordelt på de fire innovasjonsnivåene: Innovasjon på internasjonalt nivå, Innovasjon på nasjonalt nivå, Innovasjon på 
regionalt nivå og innovasjon på bedriftsnivå. I kategorien «Ikke relevant» ligger det både tilsagn som går til prosjekter hvor 
Innovasjon ikke er målet med prosjektet (gjelder i hovedsak prosjekter innenfor landbruksoppdraget) og tilsagn som går til 
Innovasjon Norge for at vi skal gjennomføre ulike tjenester (f.eks innleie av underleverandører til å holde kurs). 
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4.4.4 Risikovurdering 

De offentlige midlene som Innovasjon Norge forvalter skal kompensere for markedssvikt og avlaste 
noe av risikoen forbundet med det konkrete prosjektet. Det er med andre ord en forutsetning at 
Innovasjon Norge skal ta risiko, men innenfor noen fastsatte føringer på og betingelser for de ulike 
ordningene.  

Vurderingen av risiko i prosjektene gjøres av Innovasjon Norges kunderådgivere på 
tilsagnstidspunktet på en skala fra en til tre der en er liten risiko og tre er høy risiko. En svakhet ved 
denne indikatoren er at den baserer seg på vurderinger gjort av kunderådgiverne hos Innovasjon 
Norge.  

Et viktig moment er at risikovurderingene omfatter et stort antall ulike prosjekter og 
kundebehandlere samt at utviklingen i rapportert risikovurdering følges over tid. Gjennom å se på 
endringene over tid vil dermed risikovurderingene gi en verdifull indikasjon på Innovasjon Norges 
risikotaking. 

 

Figur 11. Andel prosjekter med ulik risikograd, vektet etter støttebeløp. Figuren viser andelen av støttebeløpet som går til 
prosjekter hvor kunderådgiveren har markert at prosjektet har høy, liten og normal risiko. Vurderingen av prosjektrisiko 
inngår som en del av saksbehandlingen. 

 

4.5 Støttende analyser 

4.5.1 Sysselsetting og verdiskaping 

Utviklingen i foretakenes sysselsetting er en viktig indikator på aktiviteten på lik linje med utviklingen 
i omsetning, men utviklingsbanen er ofte noe ulik. Foretak regulerer ikke sysselsettingen 
kontinuerlig, slik at endringer i sysselsetting vil normalt komme en stund etter endringer i omsetning, 
som registreres raskere, men som også er mer volatil. Over tid og på aggregert nivå vil 
sysselsettingen normalt utvikle seg mer stabilt enn verdiskaping og omsetning. For nyetablerte 
foretak kan det også ta noe tid før økonomisk vekst i bedriften gjenspeiles i sysselsettingsvekst. 

Samtidig kan både nyetablerte og eksisterende bedrifter vokse uten av det registreres 
sysselsettingsvekst, som følge av effektivisering i bedriftene. Blant annet vil sourcing og outsourcing 
påvirke sysselsettingstall, uten at det trenger å gjenspeile den reelle sysselsettingen bedriftene 
genererer. Fisjoner og fusjoner vil også føre til endringer i indikatoren som i liten grad kan tilskrives 
Innovasjon Norges innsats. Dette er med på å redusere treffsikkerheten ved indikatoren, og den er 
derfor klassifisert som en støttende analyse og ikke en direkte effektindikator. 
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Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at gründere som har fått støtte fra 
Innovasjon Norge har en årlig mervekst i antall sysselsatte på 10,8 prosentpoeng i femårsperioden 
etter at støtte ble gitt sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. 
Konfidensintervallet for merveksten blant Innovasjon Norges kunder er mellom 7,64 og 13,96 
prosentpoeng, noe som viser at merveksten er robust sammenlignet med resultatene oppnådd i 
kontrollgruppen. Dette indikerer at bidrag fra Innovasjon Norge øker nystartede foretaks evne til å 
skape økt sysselsetting. 

 Verdiskaping er det samme som bearbeidingsverdi ("value added ") og beskriver verdiøkningen eller 
tilleggsverdien som et foretak gir et produkt (vare og/eller tjeneste). SSB har operasjonalisert dette 
som driftsresultat før av- og nedskrivninger, pluss lønn og sosiale kostnader til de ansatte, korrigert 
for eventuelle beholdningsendringer.  Se faktaboks om metodegrunnlag for måling av 
effektindikatorer for mer informasjon. 
 
Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at gründere som har fått støtte fra 
Innovasjon Norge har en årlig mervekst i verdiskaping på 8,28 prosentpoeng i femårsperioden etter 
at støtte ble gitt sammenliknet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Konfidensintervallet 
for merveksten blant Innovasjon Norges kunder er mellom 2,3 og 14,26 prosentpoeng, noe som viser 
at merveksten er robust sammenlignet med resultatene oppnådd i kontrollgruppen. Dette indikerer 
at bidrag fra Innovasjon Norge øker nystartede foretaks evne til å skape verdi. 

 

Figur 12. Effekt på verdiskaping og antall ansatte - gründere. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen i prosentpoeng 
på antall ansatte og verdiskaping. Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1 % nivå. 

 

4.5.2 Kapitalmobilisering 

Når Innovasjon Norge bidrar til å redusere prosjektsrisiko og utløse prosjekter blir det samtidig 
mobilisert finansiering fra andre finansielle investorer, både fra foretaket selv og fra eksterne 
investorer. Denne mobiliseringsvirkningen av Innovasjon Norges bidrag er en støttende analyse for 
vår evne til å styrke grunnlaget for flere gode gründere.  

Vi måler denne mobiliseringsvirkningen ved å se på Innovasjon Norges andel av samlet finansiell 
prosjektkostnad. Ressurser i form av arbeidsinnsats eller andre innsatsfaktorer regnes ikke med. 
Andel fremmed- og egenkapitalfinansiering av prosjektene framgår av Innovasjon Norges 
kundedatabase og er objektive data knyttet til prosjektets finansieringsplan. 

Grunnlagsdata fra 2013 viser at Innovasjon Norges andel av samlet finansiell prosjektkostnad for 
gründerprosjekter er ca. 35 prosent. Med andre ord er en krone i bidrag fra Innovasjon Norge med 
på å mobilisere to kroner fra andre finansieringskilder.
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5 Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter. 

5.1 Hvorfor trenger vi flere vekstkraftige bedrifter? 

Vekst i samlet verdiskaping er en forutsetning for norsk økonomi og for velferdsutviklingen, og 
norske bedrifters evne til å vokse spiller en sentral rolle for den langsiktige verdiskapingen i 
samfunnet. 

Foretak som leverer høy vekst utgjør en relativt liten andel av det samlede antall foretak i Norge. 
Likevel spiller de en helt spesiell rolle i den økonomiske utviklingen fordi de er viktige bidragsytere til 
ny sysselsetting og verdiskaping. Vekstbedriftene bidrar til høy produktivitetsutvikling, gir dynamikk i 
økonomien og økt konkurransekraft som grunnlag for norsk verdiskaping. 

Samtidig møter unge vekstkraftige bedrifter en rekke hindre som medfører at langt færre setter seg 
tydelige vekstambisjoner og klarer å realisere slike. Dette innebærer en markedssvikt som gir 
redusert dynamikk og verdiskaping i norsk økonomi, og at vi får et uutnyttet vekstpotensial sett fra et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har fått i oppdrag å 
bidra til flere vekstkraftige bedrifter. Forenklet kan man si at det er særlig mangel på 
markedsorientering og risikoavlastning som hemmer vekstkraft. Innovasjon Norge må derfor yte 
bistand i form av kompetanse, rådgiving, nettverk, profilering og finansiering for å øke 
markedsorienteringen og avlaste risiko slik at bedriften treffer tiltak som kan gi dem vekst og flere 
bein å stå på fremover.  

Norge er et lite marked. Vekst vil i de fleste tilfeller måtte skje utenfor landets grenser. Det er som 
regel knyttet høy risiko til det å bygge lønnsom forretning utenlands. Vi vet at jo tidligere en bedrift 
tenker internasjonalt i sin forretningsutvikling jo større er sjansene for at de lykkes. Vi må derfor 
tidlig utfordre bedriftene på hvordan de kan utnytte slike forretningsmuligheter, tilføre dem 
markedsinnsikt og gjøre tilgangen til internasjonale markeder enklere. Bedriftenes første 
eksportforsøk skjer som regel til nærmarkedene Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland. 
Deretter går de til mer krevende markeder.  Vår tilstedeværelse i relevante markeder ute er 
forutsetningen for å utløse potensial for internasjonal vekst. Nå er Øst-Afrika i ferd med å bli 
tilstrekkelig interessant og tilgjengelig for norske foretak slik at vi har vurdert det som interessant å 
etablere Innovasjon Norge kontor der. Etableringen ble vedtatt i 2013 og iverksatt fra 2014.   Selv om 
Innovasjon Norge skal prioritere små og mellomstore bedrifter i sitt arbeid, er det likevel åpent for at 
store bedrifter kan motta hjelp. 

 

5.2 Hovedresultater og vurderinger 

Resultatene fra den første målingen av om vi når målet om flere vekstkraftige bedrifter er positive: 

 Høyere omsetningsvekst: Foretak som har fått støtte fra Innovasjon Norge har nær 8,4 

prosentpoeng mer vekst i omsetning per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte.  

 Høyere produktivitetsvekst: Foretak som har fått støtte fra Innovasjon Norge har 3,5 

prosentpoeng mer vekst i produktiviteten per år i treårsperioden etter å ha fått støtte 

sammenlignet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Vi ser også tiltakende positiv 

effekt på produktiviteten for foretak som benytter seg av Innovasjon Norges tjenester flere 

ganger. Dette indikerer at bidrag fra Innovasjon Norge øker foretakenes evne til å bedre 

produktiviteten. 
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 Lønnsomhetsvekst: Foretak som har fått støtte fra Innovasjon Norge har 1,4 prosentpoeng 

mer vekst i lønnsomheten per år i treårsperioden etter å ha fått støtte sammenlignet med 

likeartede foretak som ikke har fått støtte. Effekten på lønnsomhet er imidlertid ikke 

signifikant.  

Det positive inntrykket underbygges også av resultatindikatorer:  

 Foretak som har fått støtte fra Innovasjon Norge har en årlig mervekst i sysselsetting og 

verdiskaping på henholdsvis 2,4 og 5,3 prosentpoeng sammenliknet med likeartede foretak 

som ikke har fått støtte. 

 89 prosent av foretakene som har fått støtte fra Innovasjon Norge rapporterer at støtten i 

høy eller middels høy grad har vært utløsende for deres prosjekt.  

 Den utløsende støtten fra Innovasjon Norge bidrar også til å mobilisere 1,5 ganger så mye i 

finansiering fra bedriften, andre finansielle investorer og långivere. 

 68 prosent av prosjektene bidrar til nyskaping og innovasjon i form av et nytt produkt eller en 

ny prosess. 

 Innovasjon Norge oppgis av kundene som nest viktigste bidragsyter i utviklingen av ideen, 

foran kunder og leverandører. 

Samlet sett gir disse indikatorene grunn til å si at Innovasjon Norge oppnår merkbar positiv effekt av 
sitt bidrag for å skape flere vekstkraftige bedrifter. Samtidig er det grunn til å minne om at målingen 
av effektindikatorer ikke avdekker årsakssammenhenger mellom bidrag fra Innovasjon Norge og 
resultatene i virksomhetene. Det er mange faktorer som må samvirke for å skape vekstkraft. 

For å oppnå størst mulig samfunnsøkonomisk uttelling av vårt arbeid med å skape flere vekstkraftige 
bedrifter må vi prioritere ressursinnsatsen på de bedriftene som både har stort vekstpotensial og 
hvor Innovasjon Norge kan utgjøre en forskjell, dvs. å utløse sterkere vekst. Vi må både gjøre de gode 
bedre, og øke antall gode med potensial.  

En viktig omlegging vi har gjort er å vri perspektivet i fra primært å vurdere kvalitet på prosjektet til å 
vurdere bedriftens mulighet for å utvikle ny lønnsom forretning. Dette har vi blant annet gjort 
gjennom å identifisere og følge opp prioriterte kunder mer systematisk (key account-arbeidet) og ved 
styrke forretningskompetansen hos våre kunderådgivere. 

Forskningen på vekstkraftige bedrifter sier at det ikke finnes noe entydig mønster for hvordan og når 
vekst foregår. Det finnes heller ikke en oppskrift på hva foretakene bør gjøre for å oppnå vekst. 
Likevel kan vi på bakgrunn av ulike studier danne oss et overordnet bilde av hva som generelt 
kjennetegner bedrifter som lykkes med å skape sterk vekst (se Tabell 1). 
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Kategori Kjennetegn 

Ledelse  Vekstambisjon og motivasjon 

 Entreprenøregenskaper og etablerererfaring 

 Lederferdigheter og –erfaring 

 Høyere utdanning og arbeidserfaring 

 Bruker styret aktivt som ressurs 

Strategi  Satser internasjonalt fra start 

 Unik forretningsmodell og aktiv produktutvikling 

 Bevisst markedsstrategi og posisjonering 

 Utvikler uformelle og formelle nettverk 

 God tilpasning til eksterne omgivelser 

Omgivelser  Gode bransjeutsikter 

 God konkurransesituasjon og markedsutsikter 

 Hensiktsmessig lokalisering 

 Muligheter for lån og egenkapitalfinansiering 

 Tilgang på offentlige tiltak og midler 

Tabell 1. Kjennetegn ved bedrifter som lykkes med å skape sterk vekst.  

Bruk av disse kjennetegnene i prioritering av innsatsen tilsier at Innovasjon Norge skal ha en 
overrepresentasjon av vekstkraftige bedrifter i sin kundeportefølje sammenlignet med en 
kontrollgruppe av likeartede bedrifter som ikke har fått støtte fra Innovasjon Norge.  

En sammenlikningsstudie gjennomført av SSB viser nettopp dette: Andelen vekstkraftige bedrifter6 
blant Innovasjon Norges kunder de siste ti årene samlet sett er 15 prosent, mens andelen i 
kontrollgruppen er fem prosent. Det betyr at vekstbedrifter forekommer nesten tre ganger 
hyppigere blant Innovasjon Norges kunder enn i kontrollgruppen. Dette gir en indikasjon på at 
Innovasjon Norge lykkes i seleksjon av bedrifter med vekstpotensial, som igjen vil kunne ha stor 
betydning for økt verdiskaping i norsk næringsliv over tid. 

Brorparten av bedriftene som får støtte fra Innovasjon Norge er ikke i kategorien bedrifter med 
særskilt vekstpotensial, men effektindikatorene er positive også i denne gruppen. Det er i denne 
forbindelse verdt å merke seg at vi måler positiv effekt av Innovasjon Norges bidrag til 
omsetningsvekst og produktivitetsvekst på tvers av alle våre hovedoppdrag. Veksten er noe lavere 
for bedrifter innen distriktsoppdraget enn for bedrifter under innovasjonsoppdraget og 
bankoppdraget. For landbruksoppdraget var det ikke mulig å måle effekt med det datagrunnlaget 
som var tilgjengelig. 

Spesielt interessant er det å se at effektene fra lavrisikolån til industri, tjenesteyting og fiskeflåten gir 
god mervekst i omsetning og lønnsomhet på henholdsvis 10,7 og seks prosentpoeng årlig 
sammenlignet med kontrollgruppen. Dette gir en tydelig indikasjon på at lavrisikolån fra Innovasjon 
Norge er viktig for vekstkraften i næringslivet. I starten av en bedriftsetablering eller et større 
innovasjonsprosjekt er det en tendens til å undervurdere det såkalte «andre blodbadet» – fasen da 
bedriften eller forretningsideen skal vokse og presenteres internasjonalt. Lavrisikolån er en velegnet 
finansieringsløsning for å oppskalere produksjon og kapasitet, og anvendes gjerne i denne fasen. 

Omtale av effekter på oppdragsnivå er nærmere beskrevet i senere i årsrapporten. 

                                                           
6
  Her definert som foretak som er over 5 år gamle og har en gjennomsnittlig årlig vekst større enn 20 prosent over en 

periode på tre år (vekst måles i både omsetning og gjennomsnittlig antall ansatte) 
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I perioden 2008-2012 har vi registrert en nedgang i andelen bedrifter som våre kunderådgivere 
vurderer til å ha særlig høyt vekstpotensial (Figur 10). Dette kan påvirke fremtidig måloppnåelse på 
delmål 2, selv om det ikke er noen automatikk i at en større andel kunder med høyt vekstpotensial 
faktisk vil resultere i flere vekstkraftige bedrifter.  

Andel av antall tilsagn til denne gruppen bedrifter ligger nå litt under 20 prosent, mens andel av 
totale tilsagnsbeløp ligger litt over 20 prosent. Det er en svak oppgang fra 2012 til 2013, men vi kan 
foreløpig ikke si noe sikkert om nedgangen fortsetter eller om trenden er snudd. 

 

Figur 13. Andel bedrifter som har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge med særlig vekstpotensial. Figuren viser 
prosentvis andel av totale tilsagn i kroner (blå) og antall (rød) av som kunderådgiverne har markert som SMB med særlig 
vekstpotensial. 

Innovasjon Norge skal ikke støtte alle, men der vi bidrar skal vi gjøre en forskjell. For å øke 
måloppnåelsen har Innovasjon Norge i perioden 2013-2016 prioritert en ytterligere spissing av 
innsatsen mot de bedriftene hvor Innovasjon Norge kan utløse størst potensial for vekst, særlig 
internasjonalt. Fra 1. januar 2014 har vi også endret våre rutiner for å identifisere kundens 
vekstpotensial slik at vurderingen er mer treffsikker, konsistent på tvers av kontorene hjemme og ute 
og i overenstemmelse med målet for selskapet. Vi forventer at den nye strategien med ytterligere 
spissing av innsatsen, vil påvirke andelen bedrifter med vekstpotensial fra 2014 og føre til forbedring 
av indikatorene innenfor delmål to flere vekstkraftige bedrifter på sikt. 

 

5.3 Nærmere om effektindikatorene 

Innovasjon Norges nye mål- og resultatstyringssystem har tre effektindikatorer knyttet til delmål 2 
(Figur 10). Disse er produktivitet, salgsinntekter og lønnsomhet (totalkapitalrentabilitet).   

 

Figur 14. Effektindikatorer – bedrifter. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen i prosentpoeng på effektindikatorene 
omsetning (salgsinntekter), produktivitet og lønnsomhet (totalkapitalrentabilitet). Tre stjerner (***) angir at effekten er 
signifikant på 1 % nivå, ingen stjerne angir at effekten ikke er signifikant på 10 % nivå. 
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5.3.1 Høyere omsetningsvekst 

En indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere vekstkraftige bedrifter er at Innovasjon Norges 
kunder vokser mer enn sammenlignbare foretak som ikke er kunder. Dette måler vi ved å se på 
prosentvis vekst hvert år i tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet 
med veksten i en kontrollgruppe av likeartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at bedrifter som har fått støtte fra 
Innovasjon Norge har 8,4 prosentpoeng mer vekst i omsetning per år i en treårsperiode etter å ha 
fått støtte sammenlignet med kontrollgruppen. Konfidensintervallet for merveksten blant Innovasjon 
Norges kunder er mellom 6,28 og 10,52 prosentpoeng, noe som viser at merveksten er robust 
sammenlignet med resultatene i kontrollgruppen.  

Utviklingen i andel vekstbedrifter i samme kohort over tid viser tydelig at utløsing av vekstpotensial 
tar tid. Jo eldre kohorten er, desto høyere andel vekstbedrifter. På denne bakgrunn kan vi anta at 
andelen vekstbedrifter i de siste kohortene vil øke i årene som kommer. 

5.3.2 Høyere produktivitet 

En annen indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere vekstkraftige bedrifter er at Innovasjon 
Norges kunder oppnår høyere vekst i produktiviteten enn sammenlignbare foretak som ikke er 
kunder. Dette måler vi ved å se på veksten i verdiskaping per timeverk over flere år etter at bedriften 
fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet med veksten i en kontrollgruppe av likeartede 
bedrifter som ikke har fått støtte. 

Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at bedrifter som har fått støtte 
innenfor innovasjons-, bank- og distriktsoppdragene har oppnådd 3,5 prosentpoeng mer vekst i 
produktivitet per år i en treårsperiode etter å ha fått støtte sammenlignet med kontrollgruppen. Det 
er verdt å merke seg at Innovasjon Norges kunder som faller inn under innovasjonsoppdraget kan 
vise til høyere produktivitetsvekst enn i andre oppdrag og sammenlignet med kontrollgruppen. Dette 
indikerer at innovasjonsoppdraget har en særlig positiv effekt på produktivitetsveksten. 

For midlene til landbruk har vi ikke funnet signifikante effekter på produktivitet eller lønnsomhet de 
to viktigste indikatorene for dette oppdraget. For produktivitet er dette litt overraskende fordi flere 
undersøkelser viser at norsk jordbruk over tid har hatt en høy produktivitetsvekst sammenlignet med 
annet norsk næringsliv7.  Samtidig er datagrunnlaget for effektindikatorene mye mindre for 
landbruksoppdraget enn for de andre oppdragene. Beregningene fra SSB er gjort på grunnlag av 
regnskapsdata fra 15 000 aksjeselskaper. Til sammenligning er datagrunnlaget som var tilgjengelig for 
landbruksoppdraget kun data fra 350 gårdsbruk. Dette er en vesentlig årsak til at vi ikke finner 
signifikante effekter. 

Fagmiljøene tror at det er flere årsaker til produktivitetsveksten i norsk jordbruk, blant annet høy 
innovasjonstakt med basis i en struktur som legger godt til rette for bruk av ny kunnskap, ny 
teknologi osv. Vi har tidligere vist at investeringsstøtten fra Innovasjon Norge primært fremmer 
investeringer i bygningsmasse8. Vi vet at det i tillegg til investeringer også er en rekke andre forhold 
som bidrar til innovasjon og produktivitetsvekst. Men vi vet også at der bygningsmasse o.l. er reelle 
hindringer for produktivitetsvekst. Det er derfor viktig at bøndene blir stimulert til å ta de tunge 
løftene for å fjerne slike begrensninger. Beregningene vi har gjort på produktivitetsvekst hos 
Innovasjon Norges landbrukskunder gir derfor ikke grunn til å konkludere med at investeringer og 
investeringsstøtte ikke fremmer produktivitetsvekst over tid. Vi må imidlertid framover utvikle bedre 

                                                           
7
 Se f.eks Notat av Kjølseth og Pettersen i 2012, NILF-notat 2012-4. 

8
 Pettersen, Eriksen, Hval, Storstad og Vik, NILF-rapport 2009-4 
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verktøy og metoder for å kunne identifisere den selvstendige effekten på produktivitetsutvikling av 
investeringsstøtte gitt gjennom Innovasjon Norge. 

5.3.3 Høyere lønnsomhet 

En tredje indikasjon på at vi lykkes med å bidra til flere vekstkraftige bedrifter er om Innovasjon 
Norges kunder har høyere vekst i lønnsomheten over tid enn sammenlignbare foretak som ikke er 
kunder. Dette måler vi ved å se på prosentvis avkastning på total kapital (sum gjeld og egenkapital) i 
tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge sammenlignet med lønnsomheten i 
likeartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at bedrifter som har fått støtte fra 
innovasjon Norge har 1,4 prosentpoeng mer vekst i lønnsomheten per år i en treårsperiode etter å 
ha fått støtte sammenlignet med kontrollgruppen. Konfidensintervallet for merveksten blant 
Innovasjon Norges kunder er mellom -0,32 og 3,05 prosentpoeng, noe som viser at merveksten for 
lønnsomhet er mindre robust enn de øvrige effektindikatorene. 

Vi ser også at Innovasjon Norges kunder generelt har noe lavere absolutt lønnsomhet enn 
kontrollgruppen. Dette henger trolig sammen med at spesielt lønnsomme bedrifter i mindre grad 
trenger støtte fra Innovasjon Norge for å utløse gode prosjekter. Samtidig ser vi altså at når 
prosjektene utløses av Innovasjon Norge gir de positiv effekt på bedriftens evne til å øke sin 
lønnsomhet sammenlignet med likeartede bedrifter som ikke har fått støtte. 

Når det gjelder jordbruksforetakene fant vi signifikante negative effekter på lønnsomhet i det første 
og andre året etter at innovasjon Norge har gitt støtte. Det tredje året etter støtte er ikke resultatene 
signifikant forskjellige fra null. Dette tyder på at det tar tid før investeringene gir seg utslag i økt 
lønnsomhet. Resultatet samsvarer relativt godt med analyser som tidligere er gjort av 
lønnsomhetsutviklingen ved såkalte investeringsbruk9 i tiden under og like etter 
investeringstidspunktet. Investeringer kan på kort sikt øke kostnadene fordi bonden bruker både 
egen og andres arbeidskraft og kapitalkostnadene Det tar tid før en investering gir utslag i økt 
lønnsomhet. På grunn av begrensinger i datagrunnlaget så kan vi ikke følge utviklingen i lønnsomhet 
lengre enn tre år. Dette tilsier at vi må følge dette nøye framover for å se om vi kan se effekter hvis vi 
har en lengre tidsserie. 

5.4 Nærmere om resultatindikatorene 

Operasjonalisering av nytt MRS har vært et krevende nybrottsarbeid. Våren 2014 har vi derfor måttet 
prioritere analyser og rapportering på de obligatoriske effekt- og resultat-indikatorene i MRS-
systemet.  

Vi ser fram til å ta i bruk kunnskap om den faktiske økonomiske utviklingen for våre kunder mer i 
videre arbeid med analyse og rapportering. Å dokumentere og vurdere grad av vekst, lønnsomhet, 
produktivitet, osv. for våre kunder, kan gi gode indikasjoner på oppnådde resultater, selv om vi ikke 
sammenlikner med en kontrollgruppe. Dette vil kunne gi oss bedre forståelse og styringsinformasjon 
for rapporteringsenheter, fylker, sektorer osv. hvor vi har få eller ingen dokumenterte effekttall. 

 

                                                           
9
 Haukås, T., & Solberg, L. R.(2012). Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og 

Sogn og Fjordane 2008. NILF-notat 2010-10 
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5.4.1 Utløsingsgrad 

Innovasjon Norges støtte skal være utløsende, hvilket vil si at prosjektet eller aktiviteten ikke ville 
blitt gjennomført uten støtte fra Innovasjon Norge og at støtten således bidrar til å rette opp en 
markedssvikt. Dersom dette ikke er tilfelle har støtten mer karakter av ren ressursoverføring. Denne 
resultatindikatoren er derfor et viktig supplement til effektindikatorene. 

Resultater fra Innovasjon Norges siste kundeeffektmålinger10 viser at hele 65 prosent av bedriftene 
rapporterer at støtten i høy grad var utløsende for deres prosjekt, mens 24 prosent oppgir at støtten 
i middels grad var utløsende og 11 prosent oppgir at den i liten grad var utløsende. 

 

Figur 15. Viser utviklingen i utløsingsgrad (addisjonalitet) for bedrifter som har fått tilsagn i 2011 eller 2012 og som har litt 
spurt om Innovasjon Norge har vært utløsende for at prosjektet ble gjennomført eller ikke 1 år etter at de fikk tilbud om 
støtte (henholdsvis i 2012 og 2013). 

En svakhet ved denne indikatoren er at den baserer seg på selvrapportering fra kundenes side. Men 
når effektindikatorene basert på registerdata understøtter at det er en forskjell mellom Innovasjon 
Norges kunder og en kontrollgruppe av liknende bedrifter, styrkes troverdigheten i de kvalitative 
undersøkelsene.    

Et viktig moment er kundeeffektundersøkelsene omfatter et stort antall ulike gründere og at 
utviklingen i rapportert utløsingsgrad følges over tid. Gjennom å se på endringene over tid vil dermed 
kundeeffektundersøkelsene gi en verdifull indikasjon på Innovasjon Norges bidrag til å utløse 
prosjekter. 

I så måte er det oppløftende å registrere at utløsingsgraden blant gründerne har vært stabilt høy de 
siste årene, og dette indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjennomgående bidrar til å utløse 
prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. 

5.4.2 Bidrag til kompetanseheving 

Bedrifter har ofte behov for mer enn finansiering fra Innovasjon Norge. Dette dreier seg for eksempel 
om kompetanse knyttet til videreutvikling av forretningsmodell og markedsorientering. En indikator 
som måler graden av kompetanseoverføring er derfor et viktig supplement til å vurdere om 
Innovasjon Norges innsats overfor gründere fungerer på en god måte. 

Resultater fra Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser på bedrifter som har fått støtte i årene 
2007-2009 (effekten ble målt i 2013) viser at bidraget til kompetanseheving generelt har vært 
stigende og at bidraget er relativt sett høyere på viktige kompetanseområder som markedsutvikling, 
opparbeiding av bedre nettverk, produktutvikling og prosessutvikling. 

                                                           
10 Ekstern analyse fra analysebyrået Pöyry av måloppnåelse basert på Kundeeffektundersøkelse 2011 og 2012  
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Figur 16. Viser utviklingen i bidrag til kompetanse hos bedrifter som har fått et tilsagn i 2008 og 2009 og har svart på om 
prosjektet har bidratt til økt kompetanse 4 år etterpå (henholdsvis i 2012 og 2013). Indikatoren viser et gjennomsnitt av 
bidrag til kompetanse på 10 ulike kompetanseområder. 

Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser viser også at Innovasjon Norge bidrar betydelig til 
utvikling av bedriftenes prosjektidé.  Dette indikerer at Innovasjon Norge er en relevant partner, med 
kompetanse og nettverk til å hjelpe bedriftene med å utvikle ideene deres. Ifølge 
kundeeffektundersøkelsen bidrar Innovasjon Norge faktisk mer til å utvikle prosjektideen enn kunder 
og leverandører, hvilket er overraskende.

 

 

5.4.3 Innovasjonshøyde 

Innovasjon er en sentral driver for økonomisk vekst og en betydelig del av Innovasjon Norges 
virkemidler rettet mot bedrifter tar sikte på å utløse nye innovative prosjekter hos kundene. Utvikling 
i innovasjonshøyde over tid er derfor en viktig indikator på om Innovasjon Norge har bidratt til flere 
vekstkraftige bedrifter. 

Resultater fra Innovasjon Norges siste kundeeffektmålinger viser at 68 prosent av prosjektene har 
bidratt til en eller flere innovasjoner, og at andelen har vært relativt stabil på dette nivået de siste 
årene.  
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I gjennomsnitt har om lag 25 prosent av prosjektene som har fått tilsagn om tilskudd i 2013 markert 
som innovasjon på internasjonalt nivå, dette er en liten nedgang fra 2012. For lån og garantier er 
imidlertid andelen mer enn halvert fra over 20 prosent i 2011 til under 10 prosent 2013. Forklaringen 
er visstnok at det på lånesiden er en del store lån knyttet til fiskefartøy og en økende andel 
landbrukslån som er hovedårsakene til at denne andelen går ned.  

Det er verdt å merke seg at tallene for innovasjonshøyde hos bedriftene henger nøye sammen med 
Innovasjon Norges ulike oppdrag. Innenfor sektorene helse, energi og miljø og olje og gass har 70–80 
prosent av bedriftene prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå. Innenfor landbruk er det kun 
noen få prosent av prosjektene som er på internasjonalt nivå. 
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Figur 17. Fordeling på Innovasjonsnivå for tilskudd (øverst) og lån/garantier (nederst). Figuren viser fordelingen av alle 
Innovasjon Norges tilsagn til bedrifter fordelt på de fire innovasjonsnivåene: Innovasjon på internasjonalt nivå, Innovasjon 
på nasjonalt nivå, Innovasjon på regionalt nivå og innovasjon på bedriftsnivå. I kategorien «Ikke relevant» ligger det både 
tilsagn som går til prosjekter hvor Innovasjon ikke er målet med prosjektet (gjelder i hovedsak prosjekter innenfor 
landbruksoppdraget) og tilsagn som går til Innovasjon Norge for at vi skal gjennomføre ulike tjenester (f.eks. innleie av 
underleverandører til å holde kurs). 

 

5.4.4 Driftsrisiko   

De offentlige midlene som Innovasjon Norge forvalter skal kompensere for markedssvikt og 
kompensere noe av risikoen knyttet konkrete prosjekter. Det er med andre ord en forutsetning at 
Innovasjon Norge skal ta risiko, men innenfor fastsatte føringer på og betingelser for de ulike 
ordningene.  

Vurderingen av risiko i prosjektene gjøres av Innovasjon Norges kunderådgivere på 
tilsagnstidspunktet. En svakhet ved denne indikatoren er at den baserer seg på subjektive 
vurderinger fra kunderådgiverne hos Innovasjon Norge. 

Et viktig moment er at risikovurderingene omfatter et stort antall ulike prosjekter og 
kundebehandlere samt at utviklingen i rapportert risikovurdering følges over tid. Gjennom å se på 
endringene over tid vil dermed risikovurderingene gi en verdifull indikasjon på Innovasjon Norges 
risikotaking. 
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Driftsrisiko – Andel av innvilget årsrapport beløp 

 

Figur 18. Utvikling I driftsrisiko - bedrifter. Figuren viser utvikling i de ulike risikoklassene fra A (lav risiko) til D (Høy risiko). 

Figuren over viser at endringene er små, men at man over litt tid kan se en viss utvikling i form av 
reduksjon i risikoklasse C og økning i risikoklasse A, mens B ligger høyt og ganske stabilt. Det vil være 
viktig å følge trenden i disse tallene fremover for å vurdere om nye effektindikatorer og styringsmål 
medfører endringer i Innovasjon Norges risikotaking. Det er ikke gjort endring i policy i 2012 og 2013 
som skulle tilsi en dreining.  

5.5 Støttende analyser 

5.5.1 Sysselsetting og verdiskaping 

 

Figur 19. Effekt på verdiskaping og antall ansatte. Figuren viser differanse ift. kontrollgruppen i prosentpoeng på antall 
ansatte og verdiskaping. Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant på 1 % nivå.. 

Utviklingen i foretakenes sysselsetting er en viktig indikator på aktiviteten på lik linje med utviklingen 
i omsetning, men utviklingsbanen er ofte noe ulik. Foretak regulerer ikke sysselsettingen 
kontinuerlig, slik at endringer i sysselsetting vil normalt komme en stund etter endringer i omsetning, 
som registreres raskere, men som også er mer volatil. Over tid og på aggregert nivå vil 
sysselsettingen normalt utvikle seg mer stabilt enn verdiskaping og omsetning. For nyetablerte 
foretak kan det også ta noe tid før økonomisk vekst i foretaket gjenspeiles i sysselsettingsvekst. 

Samtidig kan både nyetablerte og eksisterende foretak vokse uten at det registreres 
sysselsettingsvekst, som følge av effektivisering i bedriftene. Blant annet vil sourcing og outsourcing 
påvirke sysselsettingstall, uten at det trenger å gjenspeile den reelle sysselsettingen foretakene 
genererer. Fisjoner og fusjoner vil også føre til endringer i indikatoren som i liten grad kan tilskrives 
Innovasjon Norges innsats. Dette er med på å redusere treffsikkerheten ved indikatoren, og den er 
derfor klassifisert som en støttende analyse og ikke en direkte effektindikator. 

Resultatene viser at foretak som har fått støtte fra Innovasjon Norge har en årlig mervekst i antall 
sysselsatte på 2,4 prosentpoeng i treårsperioden etter at støtte ble gitt sammenlignet med likeartede 
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foretak som ikke har fått støtte. Konfidensintervallet for merveksten blant Innovasjon Norges kunder 
er mellom 1,26 og 3,47 prosentpoeng, noe som viser at merveksten er robust sammenlignet med 
resultatene oppnådd i kontrollgruppen. Dette indikerer at bidrag fra Innovasjon Norge øker 
foretakenes evne til å skape økt sysselsetting. 

 Verdiskaping er det samme som bearbeidingsverdi ("value added ") og beskriver verdiøkningen eller 
tilleggsverdien som et foretak gir et produkt (vare og/eller tjeneste). SSB har operasjonalisert dette 
som driftsresultat før av- og nedskrivninger, pluss lønn og sosiale kostnader til de ansatte, korrigert 
for eventuelle beholdningsendringer.  
 
Resultatene fra den første målingen av denne indikatoren viser at bedrifter som har fått støtte fra 
Innovasjon Norge har en årlig mervekst i verdiskaping på 5,34 prosentpoeng i treårsperioden etter at 
støtte ble gitt sammenliknet med likeartede foretak som ikke har fått støtte. Konfidensintervallet for 
merveksten blant Innovasjon Norges kunder er mellom 3,51 og 7,17 prosentpoeng, noe som viser at 
merveksten er robust sammenlignet med resultatene oppnådd i kontrollgruppen. Dette indikerer at 
bidrag fra Innovasjon Norge øker bedriftenes evne til å skape verdi. 

Målingen av indikatorene på sysselsetting og verdiskaping understøtter dermed resultatene som 
viser mervekst i bedriftenes produktivitet. Når verdiskapingen øker mer enn sysselsettingen, øker 
også arbeidsproduktiviteten. 

5.5.2 Type innovasjon 

To av tre prosjekter som støttes av Innovasjon Norge bidrar til innovasjon i form av nytt produkt, 
tjeneste eller nye produksjonsprosesser. Andelen økte fra 66 prosent til 68 prosent fra 2011 til 2012 
(Pöyry).  

Det samsvarer godt med Innovasjon Norges eget tallmateriale som viser at andelen produkt- og 
tjenesteinnovasjon er ca. 40 prosent og andelen prosessinnovasjon er ca. 25 prosent (se Figur 17). 

 

 
 

Figur 20. Fordeling av andel av totale tilsagn på ulike innovasjonstyper. Tilsagn markert med ikke relevant innovasjon er 
ikke inkludert i figuren. 
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Tradisjonelt har det vært en klar overvekt av produkt- og tjenesteinnovasjoner blant de som mottar 
finansielle tjenester fra innovasjon Norge. Denne fordelingen er rimelig stabilt over tid, selv om 
vektleggingen av ulike typer innovasjon varierer betydelig mellom sektorer (Figur 17). 
 
5.5.3 Næring og sektor 

Når vi fordeler innovasjonstypene på næring får vi frem mange interessante forskjeller. Mens 
produktinnovasjoner dominerer i de fleste næringer, varierer prosessinnovasjoner mer. Her peker 
energi og miljø, landbruk og maritimt seg ut. Markedsmessige innovasjoner er viktigere i de mest 
konkurranseutsatte næringene. Med økt innsats fra Innovasjon Norges side på markedsorientering 
og innovasjon i forretningsmodellen de seneste årene er det spesielt spennende å følge utviklingen i 
organisatorisk og markedsmessig innovasjon framover.  

 

 

Figur 21. Innovasjonstyper i ulike sektorer (finansielle tjenester 2013) 

Internasjonalisering er veldig viktig for innovasjon og vekstkraft. De internasjonalt orienterte 
bedriftene er både mer innovative og produktive, forteller forskning. Det har dessverre ikke vært 
mulig så langt å bryte ned SSBs analyser på et nivå der vi får frem effektene av Innovasjon Norges 
internasjonale arbeid separat ennå. Dette vil vi arbeide videre med. Fra kundeeffektundersøkelsene 
har vi imidlertid over flere år, under tjenesten Internasjonal vekst, sett at det er meget høy 
addisjonalitet og andre gode resultater bl.a. i form økt innovasjon.  
 
I 2013 ble det etablert et strategisk råd under Hovedstyret som skal bistå styret med å vurdere hvilke 
markeder man skal være i. Dette var en oppfølging av stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og 
SIVA.  
 
For å øke kunnskapen om norsk eksport og de mønstre som norske bedrifter følger på vei ut i verden, 
har vi fått Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) til å analysere på SSBs eksportdata. BI gjorde en rekke 
interessante funn.  De bekrefter langt på vei vårt eget kunnskapsgrunnlag når de fremhever de fem 
driverne nettverk, markedsinnsikt, posisjonering, kostnadslederskap og eierskap. Likevel mener de at 
små bedrifter er like gode som store. Det er eiernes kompetanse og egenskaper som betyr mest. 
Vareeksporten 2004-2011 fordeler seg slik på bedriftsstørrelse i volum:  
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BI har også sett på ekspansjonsmønstrene til norske eksportører.  I perioden 2004-2011, som man 
har gode data på, fant BI at Norske vareeksportører hadde 177 ulike land som sitt første 
eksportmarked. Det dominerende bildet er at de aller fleste begynner sin eksporterfaring i 
nabolandene, først og fremst Sverige og Danmark.  Dernest følger land som Tyskland, Storbritannia, 
Nederland, Polen, Finland og USA. Her ser man ingen vesentlig forskjell mellom store og små eller 
mellom ulike typer næringer.  Førstegangseksporten er med andre ord konsentrert til et fåtall 
hovedmarkeder der de ti viktigste står for hele 71 prosent.  Og har de først begynt i Sverige er det 
neste markedet overveiende Danmark og Tyskland; altså en tradisjonell eksportutvikling. Til tross for 
globaliseringen er det m.a.o. svært få som begynner sin eksportkarriere i fjerne strøk, men det finnes 
noen hederlige unntak. BI har undersøkt om noen markeder typisk spiller rollen som “springbrett” til 
slike markeder – for eksempel BRICS-land. Man kan for eksempel tenke seg at Hong Kong eller 
Singapore kunne være et springbrett til Kina; eller at Spania kunne være et tilsvarende springbrett til 
Latin Amerika.  BI har imidlertid ikke funnet slike mønstre. Analysene viser imidlertid at land som 
Danmark, Tyskland og Storbritannia er land mange går i før man tar skrittet ut i vekstmarkedene 
(BRICS-landene). Dette er kanskje det nærmeste man kommer springbrett. Foretak som orienterer 
seg mot disse vekstmarkedene er stort sett fire ganger så store og har en meget mer utviklet 
eksportvirksomhet, og anses derfor å være vel forberedt til satsing i disse mer utfordrende markeder. 

BI har også sett på såkalte Born Globals, dvs. foretak som kort tid etter etablering har en vesentlig del 
av sitt salg i store deler av verden. Av 22.000 eksportører med virksomhet siden år 2000 er det kun 
rundt 350 bedrifter som kan klassifiseres på denne måten.  Disse er mye større, og eksporterer 
vesentlig mer og har, mener BI, et betydelig større potensial enn andre nyetablerte eksportører.  De 
har imidlertid lavere inntjening hvilket høyst sannsynlig reflekterer to forhold: investering i vekst, og 
høyere salgs- og markedsføringskostnader i vanskelige markeder.  BI tror at disse bedriftene er 
spesielt sårbare; dels fordi de har et stort investeringsbehov pga. sterk ekspansjon, og dels fordi de 
møter mange store utfordringer uten å ha rukket å bygge opp nødvendig kompetanse til å møte 
disse.  
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5.5.4 Kapitalmobilisering 

Når Innovasjon Norge bidrar til å redusere prosjektsrisiko og utløse prosjekter blir det samtidig 
mobilisert finansiering fra andre investorer, både fra foretaket selv og fra eksterne investorer. Denne 
mobiliseringsvirkningen av Innovasjon Norges bidrag er en støttende analyse for vår evne til å styrke 
grunnlaget for flere gode gründere.  

Vi måler denne mobiliseringsvirkningen ved å se på Innovasjon Norges andel av samlet finansiell 
prosjektkostnad. Ressurser i form av arbeidsinnsats eller andre innsatsfaktorer regnes ikke med. 
Andel fremmed- og egenkapitalfinansiering av prosjektene framgår av Innovasjon Norges 
kundedatabase og er objektive data knyttet til prosjektets finansieringsplan. 

Grunnlagsdata fra 2013 viser at Innovasjon Norges andel av samlet finansiell prosjektkostnad for i 
bedriftene er ca. 39 prosent. Med andre ord er en krone i bidrag fra Innovasjon Norge med på å 
mobilisere drøye 1,5 kroner fra andre finansieringskilder. 
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6 Delmål 3 - Flere innovative næringsmiljøer 

6.1 Hvorfor trenger vi flere innovative næringsmiljøer? 

Innovasjon Norge skal stimulere bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører til samhandling for 
å forbedre evnen til innovasjon og omstilling. Vi skal forsterke samarbeidsrelasjonene i slike miljøer 
og iverksette aktiviteter som øker aktørenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft. 

Innovative næringsmiljøer er en samlebetegnelse for ulike typer grupperinger av nærings- og 
kunnskapsaktører, der aktørene samspiller og samarbeider ut fra felles interesser. Dette kan gi 
grunnlag for økt innovasjons- og omstillingsevne, økt produktivitet og konkurransekraft.  
Næringsmiljøene kan være strukturert og organisert som: 

 En klynge, med en klyngeorganisasjon som er etablert for å forsterke samspillet og 
samarbeidet innenfor klyngen. 

 Et nettverk av bedrifter og kunnskapsaktører, organisert for å fremme felles interesser eller 
for gjennomføring av konkrete felles prosjekter. 

 En organisert utviklingsprosess som samler en bredt sammensatt gruppe av offentlige og 
private aktører for en felles strategisk utviklingsprosess, f.eks. en omstillingsprosess innenfor 
en kommune eller region. 

 
Innovasjon Norges innsats for å utvikle «flere innovative næringsmiljøer» tar utgangspunkt i konkrete 
behov og initiativ i eksisterende? næringsmiljø for å utvikle effektive samarbeidsløsninger.  Innsatsen 
skal bidra til at: 

 Bedrifter og kunnskapsmiljøer får en bedre forståelse for mulige gevinster av å investere i 
samarbeid. 

 Bedrifter får bedre informasjon om og koplinger til mulige samarbeidspartnere. 

 Samarbeidspartnerne får finansiell og faglig bistand som utløser økt vilje og evne til å 
investere ressurser i samarbeidstiltak.  

 Det utvikles økt tillit og økt interaksjon mellom samarbeidspartnere, gjennom gode og 
velprøvde samarbeidsmodeller.   

 Det utvikles en bedre infrastruktur for samarbeid, gjennom velfungerende 
innovasjonssystemer, institusjoner og organiserte møteplasser.  

 
Innovasjon Norge tilbyr flere tjenester som har sin viktigste rolle i å realisere målet om flere 
innovative næringsmiljøer: 

 Klyngeprogrammet: Arena, NCE, GCE 

 Bedriftsnettverk 

 Regional omstilling 
 
I tillegg kommer tjenester med et annet hovedformål, men som også bidrar vesentlig til å utvikle 
innovative næringsmiljøer. Dette gjelder særlig sektororienterte programmer innenfor sjømat, 
landbruk og reiseliv, og en del av rådgivningstjenestene, særlig strategisk posisjonering. 
Oppfølgingen av delmålet skjer også gjennom dialogen med enkeltbedrifter, bedriftsgrupperinger og 
kunnskapsmiljøer. Det er i denne dialogen en kan identifisere mulighetene for og motivasjonen til å 
utvikle samarbeidsløsninger, og til å peke på relevante tjenestetilbud. 
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6.2 Hovedresultater og vurderinger 

6.2.1 Utviklingen den siste femårsperioden 

Innovasjon Norge har de siste fem årene utvidet og forsterket sitt engasjement på dette området. De 
viktigste trekkene i denne utviklingen har vært: 

 Etablering av tjenesten Bedriftsnettverk i 2009, samt forsterket satsing på 
nettverkssamarbeid innenfor flere sektorsatsinger.  

 Videreutvikling av klyngesatsingen, konkretisert gjennom iverksetting av et nytt helhetlig 
program for klyngeutvikling i 2014. Dette viderefører programmene Arena og NCE og 
etablerer et tredje nivå; Global Centres of Expertise (GCE). 

 Pilotering av innsats for å utvikle Nasjonale innovasjonsnettverk: To slike nettverk ble 
iverksatt i 2012/2013: «Nettverk for industriell bioteknologi» og «Nansen Neuroscience 
Network». Begge evalueres nå for å kunne vurdere grunnlaget for videre utvikling. 

 En forsterket satsing på å utvikle konkrete og langsiktige samarbeidsplattformer mellom 
næringsmiljøer og høyere utdanningsinstitusjoner, med sikte på mer relevante 
utdanningstilbud og en tettere interaksjon mellom miljøene.  

 Et sterkere fokus på å stimulere internasjonalisering gjennom de etablerte tjenestene, særlig 
gjennom tjenesten Bedriftsnettverk og klyngesatsingen. 

 

Evalueringer og analyser har vist at innsats på dette området har vært relevant og etterspurt, har 
hatt god målrealisering, og har vært organisert og gjennomført på en god måte. Evalueringene av 
programmene Arena og NCE i 2011 (Menon, Pöyry) ga en viktig bekreftelse på behovet for en satsing 
på klynger, og ble også brukt som grunnlag for videreutviklingen av denne satsingen. En studie av 
langtidseffekter av omstillingsprosesser (NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling, 2010) og 
systematiske sluttevalueringer av gjennomførte omstillingsprosesser, har dokumentert gode effekter 
av et systematisk og langsiktig arbeid med støtet fra Regional omstilling. 

Utviklingen i dette engasjementet har skjedd med bakgrunn i: 

 En tett dialog med målgrupper og interessenter på området, dette for å få en best mulig 
innsikt i barrierer og potensialer og for å fange opp forbedringsmuligheter. Også nærings- og 
arbeidslivets organisasjoner har vært viktige diskusjonspartnere og støttespillere i denne 
prosessen. 

 En stor og økende etterspørsel etter de faglige og finansielle tjenestene som tilbys på 
området. Etterspørselen indikerer en økende erkjennelse i næringslivet av behovet for å 
forsterke samarbeidet med andre bedrifter og kunnskapsmiljøer. Den er også et resultat av 
at tjenestene har klart å skape gode resultater, og at disse har blitt godt synliggjort. 

 En systematisk dialog med andre nasjonale og regionale virkemiddelaktører for å utvikle en 
godt koordinert innsats. En studie i 2011 av i alt 12 programmer og tjenester for å stimulere 
nettverk og klynger, i regi av de tre virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA og 
Forskningsrådet, konkluderte med at det var et godt samspill mellom aktørene og at 
programmene utfylte hverandre. Samarbeidet mellom de tre aktørene om utvikling og 
gjennomføring av klyngesatsingen har vært et viktig grunnlag for kontinuerlig forbedring av 
samspillet. 
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6.3 Nærmere om aktiviteter og resultater i 2013 

Ressursinnsats og antall miljøer som har vært mottakere av de viktigste tjenestene innenfor 
delmålet: 

Formål Tjenester –Antall klynge/nettverksprosjekter Mill. kr 

Klyngeutvikling 23 Arena-prosjekter 52,4 

 12 NCE-prosjekter 62,4 

 Innovasjonsrammen (6 NCE-prosjekter) 9,6 

Bedriftsnettverk 26 bedriftsnettverk i hovedprosjektfase + forstudier og 
forprosjekter 

19,2 

Nasjonale innovasjonsnettverk 2 pilotprosjekter 4,5 

Kompetanseutvikling i 
regionale næringsmiljøer 

15 forprosjekter 1,5 

Regional omstilling 22 omstillingskommuner 6,0 

Sum  155,5 

 

Hoveddelen av den samlede innsatsen har blitt brukt til å støtte aktiviteter som vurderes som kritisk 
viktige for å utløse, forsterke og effektivisere samarbeidet mellom bedrifter og kunnskaps-
/utviklingsaktører: 

 Ledelse og fasilitering av samarbeidsprosesser 

 Møteplasser og nettverksbygging 

 Strategiprosesser 

 Utvikling og iverksetting av konkrete samarbeidsprosjekter 

 Kommunikasjon og synliggjøring 
 

I utvelgelsen og oppfølgingen av utviklingsprosjekter legges det stor vekt på å sikre en god forankring 
i og et sterkt eierskap til utviklingsarbeidet fra bedriftsmiljøene. En annen viktig suksessfaktor er 
selve ledelsen av utviklingsprosjektene. Denne må bidra til strategisk retning, mobilisering av innsats 
fra bedrifter og kunnskapsmiljøer, og god framdrift og resultatoppnåelse.  

Innsatsen har etter vår vurdering gitt et godt bidrag til å realisere målet om økt samarbeid innenfor 
næringsmiljøene og mot eksterne partnere: De klynge- og nettverksprosjektene som ble støttet i 
2013 involverte over 3400 bedrifter og nærmere 350 FoU-aktører i ulike former for samarbeid; om 
innovasjon, forretningsutvikling, internasjonalisering og kompetanseutvikling. En stor andel av 
klyngene og nettverkene gjennomførte felles aktiviteter med sikte på forsterkede internasjonale 
relasjoner. 

6.3.1 Særlig for 2013 

Innovasjon Norges arbeid for å utvikle og forbedre effektive tjenester har i 2013 resultert i følgende: 

 Et nytt, helhetlig program for støtte til klynger i ulike utviklingsfaser og med ulike potensialer. 
Programmet forsterker innsatsen for å stimulere innovasjonssamarbeid, kunnskapskoplinger 
og klynge-til-klyngesamarbeid. Programmet har på dette grunnlaget fått økt sine 
budsjettrammer fra 2014.  

 Utvikling og oppstart av satsingen Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer på 
oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

 Evaluering av tjenesten Bedriftsnettverk: Denne konkluderer med at tjenesten har hatt god 
måloppnåelse i form av tilgang til nye markeder og bidrag til innovasjon, samt endret adferd 
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gjennom økt samhandling. Effekter kan ennå ikke spores i bedriftenes omsetning og 
resultater, men svar fra bedriftene tyder på en positiv økonomisk effekt. 

 Tjenesten Regional omstilling har gjennomført en utviklingsprosess for å få en bredere 
tilnærming til omstillingsarbeidet, ved at næringsutvikling også ses i lys av andre faktorer 
som fremmer og hemmer utvikling av arbeidsplasser. En oppgradering av 
kommunikasjonsplattform, kursopplegg og øvrige verktøy har også bidratt til en forbedret 
tjeneste. 

 
Tjenestene og resultatene som de frambringer, er godt profilerte. To av tjenestene har gjennomført 
egne fagkonferanser og profileringsarrangement i 2013; Omstillingskonferansen og Norwegian 
Cluster Manager Forum. Resultater og erfaringer fra klynge- og nettverksutvikling blir også ofte 
trukket fram i andre faglige fora og i media.  

Særlig klyngesatsingen har en bred internasjonal kontaktflate. Denne utnyttes både som grunnlag for 
å kople klyngemiljøene opp mot relevante internasjonale partnere, og for å utveksle erfaringer om 
policy og innsatser for å oppgradere klyngene.  

Utviklingsarbeidet i 2013 har bidratt til å forsterke engasjementet innenfor de tre prioriterte 
innsatsområdene for dette delmålet: 

 Mer innovative, dynamiske og internasjonalt orienterte næringsmiljøer: Utviklingen av et nytt 
klyngeprogram, med forsterket satsing på de mest vekstkraftige og globalt orienterte 
klyngene, er en klar markering av en forsterket innsats på dette området. 

 Mer samarbeidsorienterte bedrifter: Her er det iverksatt utviklingstiltak med sikte på å få 
samarbeidsbehov og mulige samarbeidsløsninger mer systematisk inn i kundedialogen. 

 Mer innovative og vekstkraftige regioner: Utvikling og implementering av satsingen 
Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer er et sentralt bidrag på dette området. 
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Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) 

NCE-programmet ble iverksatt i 2006 og er engasjert i utviklingen av 12 regionale klynger. Disse 
representerer de mest modne og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. Programmet støtter 
utviklingsprosessene i klyngene i inntil 10 år, fordelt på 3 kontraktsperioder. Alle NCE-
prosjektene blir evaluert etter 3 og 6 år, som grunnlag for en beslutning om fornyelse av 
kontraktene. I 2013 ble tre NCE-prosjekter evaluert etter 6 års drift. Noen oppsummerende 
konklusjoner fra evalueringene, utført av Oxford Research: 

NCE Oslo Cancer Cluster:  

 Prosjektet har bidratt til å etablere infrastruktur og ordninger for forskning og utvikling 

slik at bedriftenes flaskehalser har blitt adressert og redusert. 

 Prosjektet har bidratt til å redusere pre-klinisk fase for medikamenter og til at biotek-

bedrifter raskere oppnår finansiering av sine utviklingsprosjekter. 

 Prosjektet har styrket strategiarbeidet blant bedriftene. 

NCE Culinology: 

 Prosjektet har bidratt til styrket bedriftenes kompetanse innen forbrukerinnsikt som er 

viktig for medlemsbedriftene. Nasjonale og internasjonale kompetanseaktører har 

bidratt. 

 FoU-aktørenes rolle og aktivitetsnivå i prosjektet har hatt en tydelig forbedring i andre 

kontraktsperiode. 

 Prosjektet har i løpet av prosjektperioden utviklet en omfattende struktur av 

møteplasser. 

NCE Aquaculture 

 Prosjektet har tatt en tydelig rolle som fasilitator for FoU-prosjekter, men det er 

potensial for å utvide omfanget av FoU-aktivitetene. 

 Prosjektet har utviklet og tilgjengeliggjort kunnskap. Bl.a. er det etablert mange 

kunnskaps-møteplasser.  

 Prosjektet har utviklet en velfungerende klyngedynamikk, med stor grad av tillit, 

forankring, entusiasme og koblingsvirksomhet. Barrierer for samarbeid er fjernet. 
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7 Rapportering av midler fra NFD 

7.1 Introduksjon 

Budsjettpost Budsjettramme 2013 
(mill. kroner) 

Anvendt til 
virkemiddelgruppe 

Forbrukt 2013  
(mill. kroner) 

2421.50 273,2 Innovasjonslån 322,6 

Garantier 5,0 

Etablerertilskudd 83,1* 

Andre tilskudd 86,5* 

2421.70 339,5 Tilskudd til 
gjennomføring 

339,5 

2421.71 401,2 Tilskudd 416,7 
(60,1+109,1+247,5) 

2421.72 285,0 Tilskudd 314,5* 

2421.73 5,2 Tilskudd 11,2 

2421.76 260,3 Tilskudd 252,8* 

2421.78 4,0 Tilskudd 4,0 

2421.90 2 500,0 Lån 2 490,0 

2415.50 220,0 Garantier 220,0 

2415.75 40,0 Tilskudd 41,9* 
Tabell 2. Oversikt over budsjettrammer og forbruk av midler bevilget fra NFD.  Beløp som er merket med stjerne (*) 
inkluderer deler av Innovasjon Norges gjennomføringskostnader for virkemiddelet. For lån og garantier dekkes 
administrasjonskostnader av margin/provisjon. 

IN har i 2013 gitt lånetilsagn og påtatt seg garantiansvar med bakgrunn i tildelte budsjettrammer fra 
NFD for ca. 3 038 mill. kroner og tilskudd ca.1 550 mill. kroner. 

Lånemidlene er tildelt bedrifter i forbindelse med utviklings- og investeringsprosjekter. Garantiene er 
i begrenset grad stilt som delgarantier for driftskreditter som bedrifter har opptatt i bank. Det 
vesentligste av garantiansvaret knytter seg imidlertid til garantistillelse overfor Norges Råfisklag for 
dennes utvidede kreditter til fiskerinæringen. Tilskuddsmidlene er gitt som støtte til utvikling av nye 
bedrifter eller utviklingsprosjekter i etablerte bedrifter. En del går også til drift og utvikling av ulike 
programmer IN har initiert. 

Om oppdraget 

Departementet viser til at hovedmålet og delmålene er den overordnede føring og overordnet som 
styringssignal. I oppdraget rettes for øvrig fokus mot bl.a.: 

 Oppfølging av Meld. St 22 (2011-2012) 

o Forenkling av Innovasjon Norges virkemiddelportefølje 

o Gjennomgang av virkemiddelporteføljen opp mot god virkemiddelbruk 

o Gjennomgang av virkemidlenes kobling mot selskapets nye målstruktur 

o Utvikling av et nytt helhetlig program for næringsklynger 

o En styrket satsing på internasjonalisering 

o Etablering av funksjonen «Invest in Norway» 

 Oppfølging av Regjeringens reiselivsstrategi 

 Handlingsplan for kulturnæringene 

Om oppdraget mot sjømatsektoren: 
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Regjeringens visjon om Norge, Verdens fremste sjømatnasjon, støttes av Meld. St. 22 (2012-2013). 
Viktige mål er økt bearbeiding av råstoff og restråstoff i Norge. Forskningsprosjektet Et 
kunnskapsbasert Norge peker på sjømatnæringen som en av tre næringer som Norge kan satse på 
for fremtiden. Den påpeker også utfordringer næringen og myndighetene må ta tak i dersom 
sjømatnæringen skal kunne utnytte sitt potensial og bidra med en bærekraftig vekst.  

Et av viktigste tiltakene for å styrke Norges stilling som sjømatnasjon i et konkurranseutsatt marked 
er Marint verdiskapingsprogram. Programmet skal ifølge oppdragsbrev 2014, bidra til realisering av 
Innovasjon Norges mål om flere vekstkraftige bedrifter. Herunder understrekes betydningen av flere 
markedsorienterte sjømatbedrifter, økt kompetanse i markedsrettet forretningsutvikling og flere 
integrerte verdikjeder.  

 Målgrupper: Programmet retter seg mot sjømatprodusenter, leverandører til 
sjømatnæringen, og produsenter som utnytter restråstoff og annet marint råstoff.  

 Prioriterte områder: Markedsrettet endringsprosess i bedrift/bedriftsnettverk og 
kompetanseheving gjennom kompetanseprogrammet og traineeordningen  

 

Sjømatsektoren, er den blå pilaren i bioøkonomien. Innovasjon Norge skal innenfor bioøkonomien 
stimulere til at flere norske bedrifter tar markedsposisjoner innen foredling av fornybare marine 
bioråvarer. Bioraffineringsprogrammet er et tiltak for å utvikle nye næringsmuligheter. Marint 
verdiskapingsprogram kompletterer dette ved å støtte kommersialisering av kunnskap og 
forretningsutvikling generelt for all utnyttelse av marine råvarer. All utvikling og aktiviteter innen for 
bioøkonomien skjer i nært samarbeid med NFR og FHF. 

 

7.2 Bidrag til å nå hovedmålet 

SSBs analyser for virkemidler finansiert over post 50, 71 og 90 i perioden 2000 – 2012 viser bl.a.: 
 

 

Figur 22. Differanse ift. til kontroll for virkemidler finansiert over kapittel 2421 post 50, 71, 72, 73 og 76 og kapittel 2415 
post 15 og 75. Tre stjerner indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå. Beregningene for produktivitet og lønnsomhet 
er ikke signifikante på 10 % nivå (uten stjerne) og estimatene er derfor usikre. 

 

 

Figur 23. Differanse ift. til kontroll for lavrisikolån (Industri og GFL-Flåte) samlet. Tre stjerner indikerer at resultatet er 
signifikant på 1 % nivå, to stjerner (**) indikerer at resultatet er signifikant på 5 % nivå. Beregningen for produktivitet er 
ikke signifikant på 10 % nivå, og estimatet er derfor usikkert. Effekt av lavrisikolån til landbruk er analysert sammen med 
andre virkemidler til landbruket (se . Tall fra 2012 vises i parentes. 
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Rapportering av midler fra LMD side 70). 

NFD-oppdragene har i stor grad bidratt til vekst i omsetning. I de støttende analysene finner vi også 
robuste resultater som viser betydelig vekst i antall ansatte. Når det gjelder produktivitetsvekst, er 
det positive tall, men disse er ikke signifikante. Variasjonene er for store. Heller ikke når det gjelder 
lønnsomhet er det gode sikre estimater.  

En mulig fortolkning av disse resultatene kan være at vi arbeider med mange vekstforetak i arbeidet 
under NFD-oppdragene, men at de fortsatt er i tidlig vekstfase, slik at tre år etter kontakten med oss 
er noe tidlig å måle effekter på når det gjelder produktivitet og lønnsomhet. At de er i tidlig vekstfase 
er ikke ensbetydende med at disse kundene er yngre enn andre kundene. SSB finner bare små 
forskjeller i alder i ulike deler av kundeporteføljen, men de unge dominerer med et gjennomsnitt på 
+/- ett år i tilsagnsåret. Dette stemmer bra overens med andre evalueringer av bl.a. OFU/IFU, som 
utgjør en betydelig andel av denne populasjonen.  

Det er interessant å merke seg at for lavrisikolån er omsetningsveksten noe mer moderat, men 
fortsatt over gjennomsnittet for alle Innovasjon Norge-kunder, og her er også effektene på 
lønnsomhet positive og robuste.  

Låne- og garantiordningene i Innovasjon Norge har lang historikk, og statlig involvering i 
kapitalmarkedet for små- og mellomstore bedrifter har gjennom de siste årene fått fornyet 
oppmerksomhet i hele den industrialiserte verden. Dels er dette en følge av at innovasjon har fått 
mer oppmerksomhet som driver for langsiktig vekst, og dels er det et resultat av finanskrisen som 
ledet til en kraftig innstramming i tilbudet av kapital til næringslivet. I eurosonen begrenser fortsatt 
krisen tilgangen til kapital, særlig for SMB, og nye og strengere krav til egenkapitaldekning i bankene 
fører til begrensninger i tilgang på kapital, i noen grad også i et land som Norge.  

I de senere årene har det vært ulike evalueringer med litt ulike anbefalinger. Mens Pöyry (2010) i 
evalueringen av Innovasjon Norge anbefalte at man skulle øke innovasjonshøyden i Innovasjon 
Norges finansieringstjenester, mente Menon (2013) i evalueringen av låne- og garantiordningene til 
Innovasjon Norge at man bør dra ned risikoen ved å distansere seg noe mer fra prosjekter i tidlig fase 
i små bedrifter for risikolån og ta noe mer risiko for generelle lavrisikolån. De til dels motstridende 
anbefalingene vil bli drøftet med eiere og oppdragsgivere. Overordnet mener Menon at Innovasjon 
Norges utlånsvirksomhet treffer bra geografisk fordi man opererer mer aktivt der de lokale bankene 
er mindre til stede, og de mener det er viktig at Innovasjon Norge har lån, fordi det bl.a. bidrar til å 
profesjonalisere også tilskuddsforvaltningen. Videre er det viktig med en statlig næringsbank av 
beredskapshensyn om det skulle dukke opp en ny finanskrise.  

Basert på evalueringene vil Innovasjon Norge bl.a. vurdere økt spesialisering i lånevirksomheten, og 
vri lavrisikolåneordningen noe mer mot industri og tjenesteyting, vurdere rentesetting og 
rentedifferensiering for risikolån, modernisere betingelsene for garantiene og profilere ordningene 
enda bedre. Anbefalingen om redusert risiko for innovasjonslånene krever mer utredning før vi 
endrer praksis. Det ligger ingen forventninger om det fra departementenes side i oppdraget for 2014.  

Om vi ser på hvilke ordninger som kundene mener bidrar mest til vekst, kommer flere av 
låneordningene opp. Et slående trekk ved det kundene forteller oss om vekst i 
kundeeffektundersøkelsene, er at de i tidlig fase og i starten av utviklingsprosjektene mener risiko-/ 
innovasjonslån med høy risiko i tidlig fase vil bidra til høy vekst. I etterkant, imidlertid, ser det ut til at 
andre låneordninger, og da særlig lavrisikolånene har vært viktigere for vekst enn forventet ved 
prosjektstart. Vi tror kanskje dette skyldes at lavrisikolånene i større utstrekning anvendes i 
industrialiseringsfasen der finansiering av en oppskalering av produksjonen er en utfordring som 
krever større beløp, noe lavrisikolån kan stille opp med. Når man står i starten av en 
bedriftsetablering eller et større innovasjonsprosjekt, ser man kanskje ikke langt nok og helt frem til 
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det vi gjerne kaller «det andre blodbadet» - det finansieringsbehovet man møter når man skal vokse 
og gå ut internasjonalt. 

7.3 Delmål 1 – Flere gode gründere 

7.3.1 Effektindikatorer 

For gründere var det kun mulig å beregne effekten på omsetning hos kunder som hadde fått tilsagn 
om lavrisikolån innenfor tidsrammen.  

SSBs analyser av Innovasjon Norges finansieringsdeltakelse år 2000 – 2012 viser: 

 

 
Figur 24. Effekt på overlevelse og omsetningsvekst hos gründere. Øverste figur viser overlevelse i prosent for gründere 
som har fått tilsagn fra en av NFD sine virkemidler 5 år etter etableringsåret ift. referansepopulasjonen. Innovasjon Norges 
kunder er vist i grønt og referansepopulasjonen i rødt. Nederste figur viser effekt på omsetning til gründere som har fått 
lavrisikolån (industri og GFL flåte). Tre stjerner indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå, Det var ikke mulig å beregne 
effekten av omsetning på kunder som hadde fått tilsagn fra de øvrige postene til NFD.  

Analysene dokumenterer at de gründerne som er finansiert med lavrisikolån har god 
overlevelsesevne, hvilket kan si noe om seleksjonen som gjøres og om at lavrisikolån fremstår som et 
virkemiddel som bidrar til å gi bedriftene en samlet sett god finansiering med betydning for 
overlevelse. 
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7.3.2 Resultatindikatorer 

Innretningen av tilsagn gitt til gründere i de ulike år viser: 

Innovasjonsnivå – tilskudd Prosjektrisiko - tilskudd 

  

Innovasjonsnivå – lån Prosjektrisiko – lån/garantier 

  

Addisjonalitet Kompetanse 

 

 
Figur 25. Resultatindikatorer for gründere finansiert fra NFD sitt oppdrag. Figurene viser utvikling i innovasjonsnivå 
(bruttobeløp), prosjektrisiko, addisjonalitet og driftsrisiko.  

 
Som det fremgår av Figur 25, er innovasjonshøyden for innvilgede tilskudd stabilt høy. Dette er i tråd 
med policy. Når det gjelder innovasjonsnivå på lånesiden, knytter stor, dog redusert, andel «ikke 
relevant» seg til lavrisikolån innen fiskefartøyfinansiering og delvis lån innen landbruk. I denne 
forbindelse må påpekes at det innenfor disse sektorene reelt er forholdsvis få gründere, og et større 
antall definert som gründere enn forventet fremkommer i stor grad som resultat av selskapsrettslig 
omorganisering, jf. at definisjon av gründer er knyttet til etableringsår. 
 
Ettersom lavrisikolån utgjør en så vidt stor andel av nye utlån, vil det være lavrisikolån som 
dominerer bildet av innretningen lånene har. Det innebærer igjen at innovasjonsnivået må forventes 
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å variere og at det kan være noe tilfeldig fra år til år alt ettersom hvordan dette utvikler seg på 
lånesiden. Det vises imidlertid til avvikskommentar nedenfor knyttet til utviklingen i innovasjonsnivå 
for innovasjonslån. 
 
Prosjektrisikoen skal i prosjekter som får tilskudd normalt være høy, men risikoen er de facto noe 
lavere i prosjektene som har fått tilsagn i 2013. På lånesiden er prosjektrisikoen samlet sett noe økt, 
ved at andelen prosjekter med liten risiko har blitt redusert og det mer enn redusert omfang av 
prosjekter med høy risiko, slik at prosjektandelen med normal risiko øker betydelig. Vår vurdering er 
at bildet av risiko i prosjektene kan sees i sammenheng med at det i 2013 generelt var økt grad av 
forsiktighet og usikkerhet i næringslivet knyttet til markeds- og konjunkturutviklingen og at de 
prosjektene som ble realisert kan ha noe lavere risiko med bakgrunn i dette. Selv om kredittmarkedet 
syntes å fungere ganske tilfredsstillende, kan også bankenes noe sterkere selektering av prosjekter, 
ha spilt inn. Det faktum at det også er færre prosjekter vi har engasjert oss i og som realiseres, som 
anses å ha liten risiko, underbygger også det dette. Fra kundeeffektundersøkelsene fremkommer at 
både addisjonaliteten og prosjektets bidrag til kompetanseutvikling er høy og økende, noe som 
harmonerer godt med våre ambisjoner. 
 

7.3.3 Særlig om 2013 

Strategiske prioriteringer 

Dels ved endret innretning av etablerertilskuddet, dels ved at det ble prioritert mer midler til 
etablerertilskudd, dels ved fokus på å bedre kundedialogen og forbedre og forsterke arbeidet med å 
utfordre kundene på egen forretningsmodell, ble det i 2013 gjort grep for å styrke vår innsats inn mot 
flere gode gründere. 

Det ble tidlig på året lagt opp til at det skulle stilles til disposisjon ca. 80 mill. kroner til 
etablerertilskudd, som representerte en vesentlig økt rammetildeling i forhold til foregående år. Det 
ble videre lagt opp til at Innovasjon Norge skal finansiere flere oppstartsbedrifter med mindre beløp 
enn tidligere. Dette skal skje gjennom en enklere og raskere søknadsprosess med tydeligere kriterier 
og det ble utviklet en ny e-søknadsløsning for etablerertilskudd, som bygger på at det kan søkes 
etablerertilskudd til to faser: 

1. Ideavklaring og tidlig utvikling. 

Innebærer å avklare idéens realisme, og utvikle og teste hypoteser mot potensielle 

kunder.  

2. Markedsavklaring.     

Innebærer tilpasning og validering av kundesegment, tjeneste/produkt og 

forretningsmodell frem til markedsaksept.  

Nye/endrete aktiviteter 

Med bakgrunn i Stortingets beslutning i forbindelse med revidert budsjett 2012, hvor det ble bevilget 
midler til deltakelse i opprettelse av to nye såkornfond, har Innovasjon Norge høsten 2013 gjort 
beslutning om å gi Alliance Venture Spring AS, Oslo og ProVenture Management AS, Trondheim 
mandat til å hente inn 250 mill. kroner hver seg fra private investorer med formål å etablere to 
landsdekkende såkornfond fokusert mot hhv. IKT og olje/gass. 

Innovasjon Norge introduserte i 2013 et nytt tilbud til tidligfasebedrifter innrettet mot å forberede 
disse på internasjonalisering – Business Bootcamps – et to dagers kurs for introduksjon til 
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internasjonal forretningsutvikling for gründere og unge bedrifter gjennomført på åtte ulike steder i 
Norge.  

Tech City UK Executive Accelerator (TEA) er vår nye pilotsatsing for norske techbedrifter, og har som 
målsetning å knytte norske teknologi-bedrifter opp mot miljøet og ressurspersonene i London og 
Tech City - Europa’s raskest voksende innovasjon- og teknologihub. 

7.3.4 Avvik 

Vi finner at andelen innovasjonslån med innovasjonshøyde på internasjonalt nivå har sunket siste 3 
år, men at dette motsvares av en like stor økning i innovasjon på nasjonalt nivå. Vi finner grunn til å 
peke på dette, men understreker samtidig at den policy som er lagt gir føring på at innovasjonslån 
primært skal nyttes til prosjekter med innovasjonshøyde på internasjonalt eller nasjonalt nivå. Den 
faktiske innretning er således i tråd med policyen. 

 

 

Figur 26. Innovasjonshøyde for innovasjonslån. Figuren viser utviklingen i innovasjonshøyde for landsdekkende 
innovasjonslån bevilget fra 2421.50. 

Det har for øvrig vært en ambisjon å redusere saksbehandlingstiden, spesielt på etablerertilskudd. Til 
tross for at dette er fokusert, har vi ikke lyktes å bringe saksbehandlingstiden på etablerertilskudd 
lavere enn ca. 50 dager. Dette er vi ikke fornøyd med. Vi vil derfor intensivere arbeidet med å få ned 
saksbehandlingstiden for denne typen saker. 

Foretak i den første såkornordningen hadde 31. desember 2013 forfall på låneforholdene. Det kan nå 
konstateres at disse selskapene ikke lykkes mht. egen økonomi idet alle foretak tapte all egenkapital 
og bare en relativt begrenset del av statens/Innovasjon Norges ansvarlige lån ble tilbakebetalt. 

7.4 Delmål 2 – Flere vekstkraftige bedrifter 

Også for bedrifter var det kun mulig å beregne effekten på omsetning hos kunder som hadde fått 
tilsagn om lavrisikolån innenfor tidsrammen.  

SSBs analyser av Innovasjon Norges finansieringsdeltakelse år 2000 – 2012 viser: 
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7.4.1 Effektindikatorer 

 

Figur 27. Differanse ift. til kontroll for bedrifter som har mottatt lavrisikolån (Industri og GFL-Flåte). Tre stjerner indikerer 
at resultatet er signifikant på 1 % nivå.. Resultatet for produktivitet er ikke signifikant på 10 % nivå.  

Det er en helt klar effekt av lavrisikolån på alle tre effektindikatorer (Figur 27). Det var ikke mulig å 
måle effekter av de andre virkemidlene finansiert over NFD sine poster brutt ned på bedrifter. 
Innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget inneholder en stor andel av midler fra NFD (herunder 
OFU/IFU, innovasjonslån, innovasjonstilskudd, miljøteknologi m. flere). Beregning av 
effektindikatorer for bedrifter for dette oppdraget (se Figur 5 side 12) viser at de foretakene som har 
mottatt tjenester finansiert gjennom oppdraget har en signifikant større omsetning og bedre 
lønnsomhet sammenlignet med referansepopulasjonen. 
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7.4.2 Resultatindikatorer 

Innovasjonsnivå - tilskudd Driftsrisiko – tilskudd 

  

Innovasjonsnivå – lån/garantier Driftsrisiko – lån/garantier 

 
 

Addisjonalitet Kompetanse 

 

 
Figur 28. Resultatindikatorer for bedrifter finansiert fra NFD sitt oppdrag. Figurene viser utvikling i innovasjonsnivå, 
adisjonalitet og driftsrisiko.  

Figuren for innovasjonshøyde viser, er det en høy andel registrert som «ikke relevant». Dette knytter 
seg til lavrisikolån, og særlig fiskeflåtelån, dels også lån til landbruket. Lavrisikolån påvirker i 
uforholdsmessig stor grad bildet, både pga. det relativt store omfang av denne virksomheten og at 
innretningen for denne type lån naturlig er noe annerledes enn for de subsidierte tjenestene. Figur 
29 viser innovasjonshøyden for nettotall, dvs. Innovasjon Norges deltakelse omregnet til 
tilskuddseffekt, og dermed ekskl. lavrisikolån, men inkl. tapsfondselementet i risikolån. Her fremgår 
det at innovasjonshøyden da er stabilt høy. 
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Figur 29. Utvikling av innovasjonsnivå målt I nettobeløp. Figuren viser utviklingen i innovasjonsnivå målt i nettobeløp for 
bedrifter finansiert av midler bevilget fra NFD. 

Bildet av risikoprofilen er at andelen av de best stilte går marginalt ned, mens andelen av de middels 
godt stilte øker omtrent tilsvarende reduksjonen i de mest risikofylte. Vi tror dette kan ha noe med 
usikkerheten i markedet å gjøre, slik markedssituasjonen ble vurdert i 2013. Vurderingen var at 
usikkerheten var for stor til at de mest risikofylte og svakest stilte var i stand til å realisere nye 
prosjekter. Samtidig hadde foretak med middels risiko og bankforbindelser for disse behov for og 
ønske om at Innovasjon Norge skulle ta del i finansieringen.  

Ser vi på driftsrisikoen i lån ekskl. lavrisikolån, ser vi at andelen relativt risikoutsatte foretak (C) er 
vesentlig høyere enn om lavrisikolånetilsagnene er inkludert, samtidig som andelen med driftsrisiko C 
synker kraftig. Våre antagelser har vært at endringene i denne perioden skulle vært mindre enn 
tallene faktisk viser. Det bildet vi nå ser er at det er en økt andel relativt godt stilte bedrifter som 
gjennomfører prosjekter vi har deltatt i 2013, hvilket gir forventninger om at gjennomføringsevnen er 
forbedret.  

 

Resultater fra reiseliv 

 I 2013 var det 19,8 mill. overnattinger ved norske hoteller. Dette er en nedgang på én prosent fra 
2012 som skyldes færre norske overnattinger. Det ble en nullvekst fra utlandet i 2013. 74 prosent av 
alle overnattinger var norske. Ser vi på antall overnattinger i sommersesongen (mai-august) og 
vintersesongen (januar – april) viser tall fra SSB at antall utenlandske hotellovernattinger gikk ned 
både i sommer- og vintersesongen med henholdsvis én og to prosent. Antall norske overnattinger 
økte med to prosent i vintersesongen, mens det var en nedgang på to prosent i sommersesongen.  

Ser vi på overnattingens formål, var det de ferie- og fritidsrelaterte overnattinger som tapte andeler. 
Med en tilbakegang på to prosent, representerte ferie- og fritidsrelaterte overnattinger en andel på 
48 prosent. Yrkestrafikken økte med én prosent, mens kurs- og konferansetrafikken forble uendret.  
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Resultater fra sjømat 

Implementering av ny strategi for sektor sjømat og MVP, med tre likestilte målgrupper 
sjømatprodusenter, leverandører av teknologi og tjenester til sjømatverdikjeden og produsenter som 
utnytter restråstoff og andre marine ressurser.  

For sjømatprodusenter er største fokuset på utvikling av produkter og forretningsmodell tilpasset 
markedet både hjemme og det internasjonale markedet. Det har bidratt til flere strategiprosjekter i 
enkelt bedrift som Coldwater Prawns, Cape Fish, Troika og Arctic Linefish. Lønnsomhet i 
hvitfisknæringen, levendelagring, teknologiske flaskehalser ble identifisert som fokusområdet innen 
for sjømat produksjon. Levende lagring og automatisering er områder som er avgjørende for utvikling 
og lønnsomhet i hvitfisknæringen. For å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene i hele 
verdikjeden trengs det oppskalering av aktiviteter på disse områdene.  

For leverandørene har Innovasjon Norge gjennomført aktiviteter for å styrke næringen i Norge og 
internasjonalisering. Sammen med klyngene, FHF, Forskningsrådet og Norsk Industri er startet en 
prosess for å identifisere felles angrepspunkter. Kartlegging av muligheter for norske leverandører i ti 
asiatiske land resulterte i prioriteringer av land med høyest potensial og er et grunnlag for norske 
leverandører av bærekraftige løsninger. Etterspørsel etter lignende kommer nå fra Afrika og Europa, 
noe som må følges opp.  

Anvendelse av restråvarer og andre marine ressurser var i en tidlig fase i 2013. Aktivitetene på dette 
området har vært rettet mot den blå andelen av bioøkonomien samt og komplettere 
bioraffineringsprogrammet. 

 

7.4.3 Særlig om 2013 

Strategiske prioriteringer 

Finansieringspolicyen for 2013 ble i hovedsak videreført fra den policy som er lagt for tidligere år, 
med marginale justeringer, herunder: 

 Prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå og internasjonalisering skal være særlig 

prioritert 

 Redusert andel av lavrisikolån til fiskeflåte og landbruk, mer til industri og tjenesteyting 

 Det ble pekt på at vi trolig ville få flere henvendelser fra bedrifter som møter 

etterspørselssvikt 

Det ble videre lagt opp til et intensivt og bredt anlagt arbeid med sikte på å definere og mobilisere 
prosjekter hos kunder med særskilte vekstambisjoner – såkalte key accounts. Vi la til grunn en økt 
aktivitet med våre internasjonale rådgivningsaktiviteter, opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå 
innenfor messe- og delegasjonsvirksomheten og styrking av rådgivningstjenestene innen 
handelstekniske forhold, så vel som rådgivning knyttet til norske bedrifters muligheter i EU. 

Nye/endrete aktiviteter 

Innovasjon Norge har i 2013 etablert en Invest in Norway-funksjon i samarbeid med Norges 
forskningsråd og SIVA. 

Med bakgrunn i Stortingets bevilgning i revidert budsjett 2013 med midler til tiltakspakke for 
skogsindustrien, iverksatte Innovasjon Norge tiltakspakken høsten 2013. Innovasjon Norge har i 2013 
også etablert sekretariatet for skognæringens strategiprosess SKOG 22. 
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7.4.4 Avvik 

Reiseliv 

Til tross for en nullvekst fra utlandet i 2013 er det visse forandringer i sammensetningen av de 
utenlandske overnattingene. Det største avviket er fra det tyske og det nederlandske markedet som 
hadde en tilbakegang på 14 prosent. Disse markedene er fremdeles viktige utenlandsmarkeder, men 
betydningen av disse er redusert de siste årene. Som tiltak for å bryte denne negative trenden har vi i 
2013 utviklet en ny markedsstrategi for Tyskland som vil få effekt fra 2014. Vi satser også i nye 
markeder. I 2013 jobbet vi med å etablere oss i det brasilianske markedet. 

Sjømat 

Arbeidet med markedsorientering i sjømatsektoren er en holdningsendring som går over tid. Vi er 
ikke i mål, men her spiller kompetanseprogrammene en stor rolle og bør videreføres.  

For sjømatprodusenter er lønnsomhet og konkurransefortrinn fortsatt en stor utfordring, spesielt 
innenfor hvitfisk. Aktivitetene i 2013 var en forberedelse for utrulling av større tiltak som trengs 
videreføres.  

Koordinering av en fragmentert leverandør næring og i den sammenhengen samspill med andre 
aktører som NFR og NI har tatt litt lengre tid en forventet. Arbeidet går i riktig retning. Man kunne ha 
sett for seg flere søknader i 2013 fra denne næringen, begynnelsen av 2014 ser lovende ut. 
Miljøteknologiordningen merker økt etterspørsel fra marin sektor.  

Aktiviteter innen for den blå delen av bioøkonomien har ikke vært mange, ettersom 
bioraffineringsprogrammet ble lansert i 2013.  

Andre aktiviteter 

Ambisjonene om å øke andelen av lavrisikolån som går til industri og tjenesteyting er ikke oppnådd 
og andelen som er disponert til landbruk og fiskebåtfinansiering er høyere enn planlagt. Dette har 
sammenheng med at det er slik søknadsinngangen har vært. Vi ser behov for, og ser det underbygget 
også i Menons evaluering av låneordningene, at vi blir bedre på å gjøre kjent våre 
lavrisikolånemuligheter. 

Økonomien i lavrisikolåneordningen er vesentlig bedre enn forventet, dels som følge av unormalt 
gode marginer, og dels som følge av lavere tap på utlån i forhold til budsjett. Gode marginer gir seg 
også utslag i bedre netto-resultat i risikolåneordningene enn forventet og normalt er. 

Evalueringen av låneordningene gir oss grunnlag for å vurdere nærmere hvordan vil bør innrette 
låne- og garantiordningene våre. Rapporten gir oss grunnlag for å foreta noen endringer, hvorav noe 
allerede er iverksatt og noe vil bli vurdert nærmere. 
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7.5 Delmål 3 – Flere innovative næringsmiljøer 

7.5.1 Rammer og forbruk 

Tjeneste Samlet 
ramme 2013  
(kunderettet) 

Ramme fra 
NFD 2013 
(kunderettet) 

Samlet 
forbruk 
2013 

Forbruk 2013 
NFD-rammen 
(2012) 

Arena 50,0 22,6 52,4 23,8 (28,6) 

NCE 65,0 27,5 62,4 30,2 (40,5) 

Innovasjonsrammen 10,0 10,0 9,6 9,6 (0) 

Bedriftsnettverk 20,0 7,8 19,2 7,6 (8,0) 

Sum  145,0 67,9 143,6 71.2 (77,1) 

 

I 2013 finansierte NFD følgelig om lag 50 prosent av den samlede, kunderettede aktiviteten som ble 
støttet gjennom disse tjenestene. Midler fra KMD finansierte resten. 

  
7.5.2 Effekter og resultater 

Effektindikatorene for delmål tre; Omsetningsvekst og vekst i lønnsomhet i bedrifter som har deltatt i 
et næringsmiljø, vil bli introdusert fra og med rapporteringsåret 2014. For 2013 foreligger det derfor 
ikke spesifikke data om dette. 

Resultatindikatorene; samarbeid internt og eksternt, og mobiliserte deltakere, blir også målt i den 
avtalte formen fra og med 2014. Det tidligere etablerte rapporteringsopplegget for 
klyngeprogrammene dekker imidlertid deler av disse elementene.  

Utvalgte indikatorer for 2013 fra klyngeprogrammene (12 NCE-prosjekter/23 Arena-prosjekter): 

 2012 2013 

Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngene 1255 1535 

Antall FoU-/kunnskapsaktører i klyngene 249 327 

Antall samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter(iverksatt som følge av 
klyngesamarbeidet, i rapporteringsåret) 

548 580 

Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling 201 252 

Antall prosjekter med sikte på utvikling av 
utdanningstilbud/kompetanseutvikling 

308 311 

Tallene for 203 og 2012 er ikke direkte sammenliknbare fordi porteføljen av Arena-prosjekter var forskjellig de 
to årene (20 i 2012, 23 i 2013). 

Klyngeprogrammet mobiliserer et betydelig antall bedrifter og kunnskapsaktører til samarbeid på 
områder som er strategisk viktige for bedriftene og de næringsmiljøene de er en del av. Samarbeidet 
genererer et betydelig antall samarbeidsbaserte prosjekter, med innovasjon, internasjonalisering og 
kompetanseutvikling som viktigste siktemål. Det er også en tendens til et økende antall 
samarbeidsprosjekter mellom klynger; delvis på tvers av teknologier og verdikjeder.  

7.5.3 Særlig om 2013 

Strategi- og tjenesteutvikling innenfor delmålet har i 2013 særlig vært konsentrert om følgende 
oppgaver: 
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 Videreutvikling av klyngesatsingen: Det har blitt utarbeidet et rammeverk for et nytt 
klyngeprogram. Det nye programmet viderefører tilbudene innenfor Arena og Norwegian 
Centres of Expertise (NCE), og introduserer et tredje nivå; Global Centres of Expertise (GCE), 
som et tilbud til klynger med en global posisjon og med globale utviklingspotensialer. Det nye 
programmet innebærer en forsterket satsing på utvikling av innovative næringsmiljøer. 
Programmet iverksettes i 2014. 

 Utvikling og implementering av en ny tjeneste; Kompetanseutvikling i regionale 
næringsmiljøer, på oppdrag fra KMD. Formålet er å utvikle strategisk samarbeid mellom 
regionale næringsmiljøer og høyere utdanningsmiljøer om utvikling av mer relevante 
utdanningstilbud for næringsmiljøene. Tjenesten vil bygge videre på erfaringer fra 
klyngeprogrammet, og bli gjennomført og videreutvikling i samspill med klyngeprogrammet. I 
2013 ble det iverksatt 14 forprosjekter innenfor tjenesten. Tjenesten vil bidra til å forsterke 
innsatsen innenfor delmål 3, jf særlig ambisjonen om mer innovative og vekstkraftige 
regioner. 

 Gjennom NCE-programmet ble det gjennomført en pilotsatsing benevnt Innovasjonsrammen, 
der seks NCE-prosjekter fikk i alt 9,6 mill. kroner til mobilisering og konseptualisering av nye 
samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter. Erfaringene har vært svært positive; midlene har 
utløst en rekke nye innovasjonsprosjekter. 

 Det ble i 2013 gjennomført to piloter for utvikling av nasjonale innovasjonsnettverk: «Nansen 
Neuroscience Network» og «Nettverk for industriell bioteknologi».  Pilotene blir evaluert 1. 
kvartal 2014 som grunnlag for vurdering av grunnlaget for å utvikle en særskilt tjeneste for 
slike nasjonale samarbeidstilbud. 

 
 

7.5.4 Avvik 

Ingen særskilte avvik. 
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8 Rapportering av midler fra KMD 

8.1 Introduksjon 

Bevilgningen fra KMD til Innovasjon Norge er i henhold til oppdragsbrevet: «… ein ekstrainnsats som 
skal bidra til attraktive og lønsame arbeidsplassar og utløyse verdiskapingspotensialet i område med 
særlege utfordringar. Innsatsen skal fremje omstilling, nyetableringar og innovasjon. Midlane skal i 
hovudsak brukast innanfor det distriktspolitiske verkeområdet» 

Alle fylkeskommunene sender egne oppdragsbrev til Innovasjon Norge, men disse skal også ligge 
innenfor dette hovedformålet.  Fylkeskommunene gjør egne prioriteringer basert på sine regionale 
utviklingsplaner eller liknende. 

Budsjettpost Budsjettramme 2013 
(mill. kroner) 

Anvendt til 
virkemiddelgruppe 

Forbruk 2013 (mill. 
kroner) 

551.60 - 
Fylkeskommunene 

543,6 Risikolån 257,6 

Garantier 5,3 

Etablerertilskudd 106,9 

Andre tilskudd 467,0 

551.60 - KMD 51 Gjennomføring 51 

551.61 98,7  91,6* 

552.72 183,8  211,0 
(158,1 + 53)   

Tabell 3. Oversikt over budsjettrammer og forbruk av midler bevilget fra KMD.  Beløp som er merket med stjerne (*) 
inkluderer deler av Innovasjon Norges gjennomføringskostnader for virkemiddelet. For lån og garantier dekkes 
administrasjonskostnader av margin/provisjon. 

I sum er det gitt tilsagn om risikolån og garantier for ca. 263 mill. kroner og tilskudd til kunder og 
gjennomføringskostnader for Innovasjon Norge på ca. 928 mill. kroner. 

Distriktsoppdraget omfatter midlene som kommer fra fylkeskommunene. I tillegg kommer midlene 
som bevilges av KMD som inngår i innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget. Midlene fra 
fylkeskommunene til etablerertilskuddet er lagt inn under Innovasjons- og 
internasjonaliseringsoppdraget. I dette kapitlet vil vi fokusere på distriktsoppdraget (post 60), men 
også kommentere på KMDs del i innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget.   

8.2 Bidrag til å nå hovedmålet 

Innovasjon Norge vurderer at oppdraget slik det er utformet er i tråd med hovedmålet. Vi har valgt å 
inkludere verdiskaping da økt verdiskaping er et viktig mål for oppdraget. 

Analyser gjort av SSB viser gode effekter hos foretakene som har fått tilsagn om 
distriktsutviklingstilskudd, RDA tilskudd eller distriktsrettede risikolån (Figur 21). 
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Figur 30. Effekter av Distriktsutviklingstilskudd, RDA tilskudd og distriktsrettede risikolån. Figuren viser differanse ift. 
kontrollgruppen for distriktsutviklingstilskudd, RDA tilskudd og distriktsrettede risikolån. Tre stjerner (***) angir at effekten 
er signifikant på 1 % nivå, to stjerner (**) angir at effekten er signifikant på 5 % nivå, en stjerne (*) angir at effekten er 
signifikant på 10 % nivå. Indikatorene lønnsomhet og produktivitet er ikke signifikante estimater på 10 % nivå. . 

Foretakene som har fått tilsagn om distriktsutviklingstilskudd eller distriktsrettede risikolån har 
signifikant høyere omsetningsvekst enn referansepopulasjonen (Figur 31). Det kan se ut som om 
vekst i omsetning er noe mer moderat enn for de andre oppdragene, men for distriktsoppdraget er 
sysselsetting meget viktig. Produktivitetsveksten ser ut til være positiv, men dette resultatet er ikke 
robust. En mulig tolkning kan være at når både verdiskaping og sysselsetting vokser samtidig, blir 
utslaget på arbeidsproduktiviteten mindre fordi både teller og nevner i indikatoren øker.  

 

 

Figur 31. Effekter av virkemidler finansiert av post 552.72 samt etablerertilskuddet (post 551.60). Figuren viser divveranse 
ift. kontroll for etablerertilskudd og virkemidler finansiert over post 552.72. Tre stjerner (***) angir at effekten er signifikant 
på 1 % nivå, en stjerne (*) angir at effekten er signifikant på 10 % nivå.  

Ser vi på KMDs bidrag i Innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget, ser vi at foretakene her har 
signifikant høyere produktivitetsvekst enn referansepopulasjonen. Her vokser verdiskapingen 
betydelig mer enn antall ansatte, noe som bygger opp under hypotesen over. Her er også veksten i 
lønnsomhet signifikant.  

Vi ser av tallene at virkemidler finansiert over post 72 og etablerertilskuddet (Figur 31) gir høyere 
uttelling på alle tre effektindikatorene enn distriktsutviklingstilskuddene (Figur 30). Når det gjelder 
forskjellen på effekt i omsetning, tror vi at en grunn for dette kan være at etablerertilskuddet utgjør 
en stor del av disse virkemidlene.  

Vår vurdering er at resultatene under distriktsoppdraget er meget gode. Resultatene over viser at 
Innovasjon Norge utgjør en forskjell, også for bedriftene i distriktene, ikke bare for prosjektet, slik vi 
årlig har dokumentert i kundeeffektundersøkelsene.  
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Figur 32. Utvikling i utløsingsgrad for virkemidler fra KMD. Figuren viser utviklingen i utløsingsgrad (addisjonalitet) fra alle 

virkemidler fra KMD siste 5 år. Dataene er fra kundeeffekt førundersøkelser
11

. Årstallene angir når bedriftene har fått støtte 

av innovasjon Norge. Bedriftene har blitt spurt om hva som hadde skjedd med prosjektet dersom Innovasjon Norge ikke 
hadde gitt støtte/rådgiving ca. ett år etter tilsagn om støtte. Mørkegrønn angir høy addisjonalitet, lysegrønn 

Svært få foretak ville gjennomført det samme prosjektet uten hjelp fra Innovasjon Norge (Figur 23). 
Andelen som angir høy addisjonalitet har vært svakt økende siden 2008. Om vi slår sammen høy og 
middels addisjonalitet kan man si at den har vært konstant i perioden og variasjonene mellom årene 
er i stor grad tilfeldige. 

Kombinasjonen av at foretakene Innovasjon Norge støtter har signifikant høyere vekst enn 
referansepopulasjonen og at foretakene rapporterer at Innovasjon Norge er utløsende for prosjektet 
er en tydelig indikasjon på at Innovasjon Norge løser oppdraget fra KMD på en god måte og at 
oppdraget bidrar til økt verdiskaping i Norge. 

Ovenfor har vi sett på effektene hos Innovasjon Norges kunder innenfor distriktsoppdraget i forhold 
til en referansepopulasjon. I dette avsnittet skal vi se nærmere på de siste årskullene med kunder. 
Kunder som ikke er med i SSBs analyser. Formålet er å si noe om vi kan forvente endringer i 
effektene i fremtiden.  Om vi går tilbake til addisjonalitet så vi ovenfor ser vi at den ligger på omtrent 
samme nivå som tidligere år.  

Addisjonaliteten ligger fortsatt på et høyt nivå. Det er med andre ord ingen grunn til å tro at 
Innovasjon Norges betydning mht. utløse verdiskapende aktiviteter hos kundene vil bli mindre. 

8.3 Delmål 1 – Flere gode gründere 

I dette delkapitlet skal vi se nærmere på delmål en Flere gode gründer under distriktsoppdraget. 
Midler fra fylkeskommunene til etablerertilskudd er ikke med i tallmaterialet nedenfor, da det er som 
nevnt tidligere er inkludert i KMDs del av innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget.  

8.3.1 Effektindikatorer 

Overlevelse og omsetning er MRS indikatorene for å vurdere måloppnåelsen under dette delmålet. 
Figuren nedenfor viser en signifikant høyere omsetningsvekst. Vi ser også at overlevelsesgraden er 
høyere for Innovasjon Norge foretakene. 

Ser vi nærmere overlevelsen til foretak som har fått tilsagn fra KMD sitt oppdrag ligger 
overlevelsesraten høyere enn for referansegruppen med unntak av foretak etablert i 2005 (Figur 24).  

                                                           
11

 Kundeeffekt førundersøkelsene blir gjennomført årlig av ulike konsulentselskaper. Siste 5 år har undersøkelsene blitt 

gjennomført av Oxford research og Pöyry.  
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Figur 33. Overlevelse og omsetningsvekst. Figuren øverst viser overlevelse (i %) til bedrifter finansiert av midler fra KMD 5 
år etter etablering (grønn) mot referansepopulasjonen (rød). Figuren nederst viser omsetningsvekst for gründere under 
distriktsoppdraget. Tre stjerner (***) indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå. 

 

Det har ikke vært anledning til å beregne egne tall for post 72 og etablerertilskuddet (KMD sin del av 
innovasjonsoppdraget) fordelt på gründere og bedrifter.   

Som en illustrasjon har vi sett nærmere på foretak som ble etablert i 2001 og 2005 (Figur 34). For 
bedriftene som er etablert i 2001 har Innovasjon Norges populasjon og referansepopulasjonen 
tilnærmet lik utvikling de første tre årene, deretter har Innovasjon Norges bedrifter en bedre 
overlevelse. Ser vi nærmere på overlevelsesratene kan det se ut som om effekten av Innovasjon 
Norges støtte er største de første tre-fire årene, deretter har foretakene en tilnærmet lik utvikling.  

 
 

Figur 34. Overlevelsesrater i bedrifter etablert I 2001 (til venstre) og 2005 (til høyre). Figuren viser andel overlevelse i 
prosent hos bedrifter i referansepopulasjonen (rød) og bedrifter som har mottatt midler fra KMD sitt oppdrag (grønn). 

For 2005-årgangen hadde Innovasjon Norge foretakene lavere overlevelsesrater en kontrollgruppen 
de første årene, men over tid er forskjellene utjevnet.  
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Figur 35. Støttetindikatorer for gründere innenfor distriktsoppdraget. Figuren viser differanse ift. til kontrollgruppen for 
bedrifter som har fått tilsagn om bedriftsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån finansiert over fra KMD post 551.60. 
Tre stjerner (***) indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå, en stjerne (*) indikerer at resultatet er signifikant på 10 % 
nivå.  
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8.3.2 Resultatindikatorer 

Innovasjonsnivå Prosjektrisiko 

 

 

Addisjonalitet Kompetanse 

 
 

Figur 36. Resultatindikatorer for gründere finansiert fra KMD sitt oppdrag. Figurene viser utvikling i innovasjonsnivå, 
addisjonalitet og driftsrisiko.  

Addisjonaliteten er, som vi så for hele oppdraget (Figur 32) også høy for dette delmålet og har vært 
stabil de to siste årene. Innovasjon Norge utløser aktiviteter som ellers ikke ville komme i gang. 
Nærmere 40 prosent av gründerne som er finansiert av KMDs virkemidler sier at de i stor grad har 
fått ny kompetanse som følge av Innovasjon Norges støtte. Legger vi til foretakene som sier at de i 
noen grad har fått ny kompetanse kommer vi opp i 69 prosent av foretakene. Vi ser det som positivt 
at addisjonaliteten for disse virkemidlene øker. Det tyder på at de treffer behovet hos bedriftene 
stadig bedre og gir gode utsikter til enda bedre effekter av virkemidler fra KMD i årene som kommer. 

Andelen prosjekter med høy risiko gikk opp med åtte prosentpoeng fra 2012 til 2013. Dette skyldes 
først og fremst økt prosjektrisiko i prosjekter som har fått tilsagn om distriktsrettet risikolån og 
distriktsutviklingstilskudd. Her økte andel med høy prosjektrisiko har økt med henholdsvis fem og ti 
prosentpoeng. I 2013 ble etablerertilskuddet ble lagt om ved at det i større grad enn tidligere ble 
brukt i de tidligste delene av en etablering. Vi er litt overrasket over at dette ikke slår ut i økt 
prosjektrisiko på dette virkemidlet. Andelen prosjekter fra tidlig fase som har blitt vurdert til å ha høy 
risiko er omtrent den samme som for det ordinære etablerertilskuddet. Vi er ikke bekymret over 
nivået på denne indikatoren totalt sett, men vil følge nøye med framover spesielt for 
distriktsutviklingstilskuddene.  

8.3.3 Særlig om 2013  

Strategiske prioriteringer 

Innenfor KMD sitt oppdrag så styrket vi vår innsats inn mot flere gode gründere gjennom å videreføre 
tilbudet om mentorordning for gründere på et høyt nivå og ved at vi igangsatte GründerGuiden, et 
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interaktivt nettsted av og for gründere (se nedenfor). Utover dette ble det ikke gjort noen vesentlige 
endringer i innretning eller policy. 

Nye/endrete aktiviteter 

Ny informasjonstjeneste for gründere.  

Dette oppdraget og utviklingsområdet var et helt sentralt prosjekt i 2013, og som vi vurderer å ha en 
vesentlig betydning for å løfte innsatsen for Flere gode gründere.  

Helt i slutten av 2013 lanserte Innovasjon Norge to nyheter; Nye nettsider for gründere og 
Gründertelefonen. De nye nettsidene er nå en tydelig og integrert del av innovasjonnorge.no. 
Gründersidene legger vekt på informasjon, verktøy og råd om hvordan utvikle en gründerbedrift og 
er knyttet til seks sentrale fagområder for forretningsutvikling i oppstartsbedrifter. Informasjon om 
tilbudet gründertelefonen har også en sentral plass på gründernettsidene. Nettsidene er godt 
mottatt. 

Gründertelefonen driftes av Innovasjon Norges kontor i Førde. Det er en gratis telefontjeneste der 
gründere og potensielle gründere kan ringe for å diskutere sin ide og få veiledning og råd om hvordan 
komme videre, med vekt på prosessveiledning. Mange positive tilbakemeldinger så langt som tyder 
på at det tilbys relevant veiledning og konkrete råd, herunder rask henvisning til aktører/personer i 
og utenfor Innovasjon Norge 

Andre nye tiltak (jfr. rapporteringsenhetene)  

Det satses spesielt på videreutvikling av tiltak for gründeres behov for særskilt kompetanse om 
markeds- og forretningsutvikling. Nytt i 2013 var introduksjon av regionale treningssamlinger om 
internasjonalisering for oppstartsbedrifter.  Arbeidet med omlegging av etablerertilskuddet legger 
også vekt på å støtte opp under forretningsutvikling i tidligste fase.  

Emax Norge for unge 18-25 år er nå etablert som en populær og målrettet og populær lærings-, 
inspirasjons- og nettverksarena for unge 18-25 år. Mentortjenesten og våre kurstilbud for veilederne 
i kommunenes førstelinjetjeneste er også godt mottatt og videreutvikles i 2014. 

8.3.4 Avvik 

Vi har kommet lenger enn forventet med utvikling og gjennomføring av tiltak for globale gründere –
«Høyvekst», ref. spesielt Bootcamps. Arbeidet med forenkling og omlegging av etablerertilskuddet 
har tatt lenger tid enn forventet, jf. rapporten på rapporteringsenheten. 

Ikke vesentlige avvik for arbeidet med gründere finansiert over post 60.  
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8.4 Delmål 2 – Flere vekstkraftige bedrifter 

Oppdraget skiller ikke mellom delmålene mht. ønskede effekter. I dette kapitlet skal vi se nærmere 
på effektene hos foretakene som har fått støtte fra distriktoppdraget under delmål to, flere 
vekstkraftige bedrifter.  

8.4.1 Effektindikatorer 

Indikatorene for å måle effekt er omsetningsvekst, produktivitetsvekst og vekst i lønnsomhet. Vi 
finner en klar effekt på omsetning og litt lavere, men signifikant, effekt knyttet til produktivitet og 
lønnsomhet. Figur 37 viser at bedrifter som har mottatt en av tjenestene under distriktsoppdraget 
har en signifikant høyere vekst mht. omsetning enn kontrollgruppen. De har også en bedre 
produktivitets- og lønnsomhetsutvikling, men her er signifikansnivået lavere. 

 

 

Figur 37. Effektindikatorer for bedrifter innenfor distriktsoppdraget. Figuren viser differanse ift. til kontrollgruppen for 
bedrifter som har fått tilsagn om bedriftsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån finansiert over fra KMD post 551.60. 
Tre stjerner (***) indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå, en stjerne (*) indikerer at resultatet er signifikant på 10 % 
nivå og ingen stjerne forteller oss at estimatet ikke er signifikant. 

Oppdraget fremhever arbeidsplasser og verdiskaping som sentralt. Foretakene øker også antall 
ansatte raskere, men særlig interessant er det at økningen i verdiskapingen er signifikant høyere enn 
hos referansegruppen. Funnene over viser at Innovasjon Norge når målsettingene som gjelder for 
oppdraget. 

 

 

Figur 38. Støttetindikatorer for bedrifter innenfor distriktsoppdraget. Figuren viser differanse ift. til kontrollgruppen for 
bedrifter som har fått tilsagn om bedriftsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån finansiert over fra KMD post 551.60. 
Tre stjerner (***) indikerer at resultatet er signifikant på 1 % nivå, to stjerner (**) indikerer at resultatet er signifikant på 5 
% nivå. 
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8.4.2 Resultatindikatorer 

 
 

Addisjonalitet Kompetanse 

 
 

Figur 39. Resultatindikatorer for bedrifter finansiert fra KMD sitt oppdrag. Figurene viser utvikling i innovasjonsnivå, 
addisjonalitet og driftsrisiko. For nærmere definisjon av indikatorene se Error! Reference source not found. side Error! 
Bookmark not defined..  

Under gründerdelmålet brukte vi prosjektrisiko for å si noe om risikoen. Her bruker vi driftsrisiko. 
Denne risikovurderingen ser på bedriften og det samlede risikobildet og ikke bare risikoen knyttet til 
prosjektet.  

Andelen av Innovasjon Norges kunder som mener de har fått økt kompetanse som en følge av 
mottatt finansiering, har økt med 13 prosentpoeng når det gjelder distriktsrettet risikolån fra 2004 til 
2009 (Figur 40). 

 

Figur 40. Utvikling I bidrag til kompetanse for distriktsrettede risikolån. Figuren viser andel prosjekter med bidrag til 
kompetanse for bedrifter som tilsagn om distriktsrettede risikolån fra Innovasjon Norge i 2004-2009 og ble spurt om 
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hvorvidt prosjektet bidro til kompetanseheving i bedriften 4 år etterpå (henholdsvis 2008 – 2013). Tallene gjelder gründere 
og bedrifter samlet. Kilde: kundeeffekt etterundersøkelser, tallene er hentet fra samletabellene bak i undersøkelsene. 

For distriktsutviklingstilskudd er ikke trenden like klar (figur 29). Totalt sett sier ca. 80 prosent av 
gründerne og bedriftene som har fått tilsagn om distriktsutviklingstilskudd at prosjektet har bidratt til 
kompetanseheving fire år etter. Det anser vi som tilfredsstillende. Det er i midlertid større variasjon 
mellom år enn det er for distriktsrettede risikolån. Det er et kraftig fall i 2005 og et tilsvarende fra 
2008 til 2009. Det er ikke klart hva dette skyldes, men det vil være naturlig å se nærmere på det for 
så å vurdere eventuelle tiltak.   

 

Figur 41. Utvikling i bidrag til kompetanse for distriktsutviklingstilskudd. Figuren viser andel prosjekter med bidrag til 
kompetanseutvikling for bedrifter som fikk distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge i 2004-2009 og ble spurt om 
hvorvidt prosjektet bidro til kompetanseheving i bedriften 4 år etterpå (henholdsvis 2008 – 2013). Kilde: kundeeffekt 
etterundersøkelser. Tallene er hentet fra samletabellene bak i undersøkelsene. 

8.4.3 Særlig om 2013  

Strategiske prioriteringer 

Finansieringspolicyen for 2013 ble i hovedsak videreført fra den policy som er lagt for tidligere år. 
Den viktigste endringen var at vi prioriterte høyere innovasjonsnivå på distriktsrettede tilskudd (både 
gründer og bedrift). 
 

Nye/endrete aktiviteter 

FRAM er videreutviklet i 2013, med introduksjon av tjenestevarianten FRAM Innovasjon basert på tre 
regionale piloter. Designrådgivingstjenesten har vært under utvikling de senere årene, og tjenesten 
fremstår nå med en sterk og god posisjon i vårt tilbud om strategisk forretningsutvikling og 
designprosjekter i tidlig utviklingsfase.   

I lys av utviklingen av den integrerte kvinnesatsingen, vurderes nå en utfasing av vårt siste særskilte 
tilbud til kvinner - Ledermentor. Tilbudet er faglig solid og har vært godt mottatt, men samtidig er 
«markedssvikten» for lederutviklingstilbud til kvinner redusert de siste årene.  

Innovasjon Norges bioøkonomisatsing ble igangsatt i 2013. Det viktigste tiltaket var det nye 
Bioraffineringsprogrammet. I tillegg ble det iverksatt et omfattende mobiliseringsarbeid for å 
bevisstgjøre næringslivet om mulighetene knyttet til nye råvarer, ny teknologi eller nye markeder. 
For å skape tverrsektorielt samspill og kunnskapsoverføring ble det etablert et eksternt 
landsdekkende innovasjonsnettverk, Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi. 
 

Mobiliseringsarbeidet har resultert i økt oppmerksomhet om nye produktmuligheter, utløst en rekke 
FoU-prosjekter, stimulert til flere internasjonale partnerskap og bidratt til kryssbefruktning mellom 
ulike sektorer. Samspillet med Forskningsrådet og SIVA står sentralt i arbeidet med å stimulere norsk 
næringslivs satsinger innenfor bioøkonomien. Det ble i 2013 iverksatt et omfattende 
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koordineringsarbeid både internt mellom de tre virkemiddelaktørene og overfor relevante EU 
programmer, for eksempel Horizon 2020 og ulike ERA-net. 

8.4.4 Avvik 

Etterspørselen etter distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån var relativt svak i første 
halvår 2013 i mange av fylkene med store distriktsoppdrag. Takket være et omfattende proaktivt 
markedsarbeid tok søknadsinngangen seg opp i andre halvår, men ikke tilstrekkelig til å opprettholde 
aktivitetsnivået fra 2012. Totalt sett ble det gitt tilsagn i 2013 omtrent på samme nivå som summen 
av nye rammer for dette året. Søknadstilfanget var imidlertid ikke stort nok til å redusere omfanget 
av rammeoverføring fra foregående år.  

Det var store regionale forskjeller i rammeutnyttelsen i 2013. Det betyr også at det er store 
forskjeller mellom distriktskontorene i andelen av disponibel ramme for 2014 som skyldes 
overføringer fra tidligere år. Troms har f.eks. ingen overføringer og i 2014 bare rammer til et 
aktivitetsnivå tilsvarende 57 prosent av nivået i 2013. I motsatt ende av skalaen ligger Nord-
Trøndelag hvor disponibel ramme i 2014 tilsvarer det dobbelte av tilsagnsvolumet i 2013.  

8.5 Delmål 3 – Flere innovative næringsmiljøer 

Bevilgningen fra KMD finansierer følgende tjenester som støtter opp under målet om «flere 
innovative næringsmiljøer»: Klyngeprogrammene NCE og Arena, Bedriftsnettverk, 
Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer, samt Regional omstilling. De to siste tjenestene blir i 
sin helhet finansiert av KMD, de øvrige samfinansieres med NFD. Tjenestene bidrar til å utløse 
verdiskapingspotensialet i det distriktspolitiske virkeområdet gjennom å initiere og forsterke 
samarbeid mellom bedrifter og mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og øvrige utviklingsaktører. 
Regionenes spesifikke forutsetninger for verdiskaping er utgangspunktet for tjenestene. Behovet for 
tjenester som stimulerer til økt innovasjons- og utviklingssamarbeid er generelt stort i regioner med 
fragmenterte næringsmiljøer. Tjenestene bidrar både til å forsterke samarbeidet innenfor regionene, 
og til å kople sammen aktører i distriktsregionene med partnere i andre regioner. 
 
8.5.1 Særlig om 2013 

Strategiske prioriteringer 

Vi har Innenfor KMD sitt oppdrag først og fremst styrket vår innsats inn mot innovative 
næringsmiljøer gjennom å videreføre et forhøyet antall Arena prosjekter.  

Nye/endrete aktiviteter 

I 2013 ble det utviklet og iverksatt en ny tjeneste på oppdrag fra KMD; Kompetanseutvikling i 
regionale næringsmiljøer. Tjenesten har som formål å forsterke regionale næringsmiljøers 
kompetanse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Tjenesten ble godkjent medio 
2013 og iverksatt i september gjennom en åpen utlysning. Denne resulterte i 44 prosjektskisser, som 
ga grunnlag for støtte til 14 forprosjekter.  

Den store responsen på utlysningen indikerer et stort behov for en slik tjeneste. Forprosjektene, og 
de 7 hovedprosjekter som ble iverksatt første kvartal 2014, representerer relevante og konkrete 
samarbeidsinitiativ. Tjenesten vil være et viktig bidrag til å realisere delmålet om flere innovative 
næringsmiljøer generelt, og utviklingen av kompetansebaserte arbeidsplasser i distriktene spesielt. 

Regional omstilling har blitt modernisert i 2013. Det nye nettstedet regionalomstilling.no ble 
introdusert i september med enklere og bedre informasjon og oppgraderte presentasjoner av 



KMD 

68 
 

verktøykassen. I tilknytning til nettsiden er det også utviklet et nytt INTRO kurs for ledere og styrer i 
omstillingskommunene.  

 
8.5.2 Avvik 

Budsjettrammene fra KMD til gjennomføring av klynge- og nettverkstjenestene ble utnyttet fullt ut, 
bortsatt fra et lite underforbruk på NCE-programmet, som følge av at finansieringen av ett NCE-
prosjekt ble skjøvet over til første kvartal 2014.  

Budsjettrammen for den nye kompetansetjenesten, på 20 mill. kroner, ble i 2013 bare utnyttet til 
programutvikling, samt iverksetting av 14 forprosjekter, som hver ble støttet med kr 100.000 kroner. 
Gjenstående midler er overført til 2014 og har blitt brukt til delfinansiering av syv hovedprosjekter. 

 

8.6 Støttende analyser 

8.6.1 Verdiskaping og sysselsetting 

 

 

Figur 42. Effekt av Distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån (distriktsoppdraget) og etablerertilskudd og 
post 72 på antall ansatte og verdiskaping. Figuren viser differanse i prosentpoeng i forhold til referansepopulasjonen. Tre 
stjerner (***) angir at beregningen er signifikant på 1 % nivå. 

Støttende analyser knyttet til utvikling i antall ansatte og verdiskaping viser robuste, og sterke 
resultater.  

Mål: Konkurransekraftig næringsliv i distriktene. Gjennom innovasjon, kompetanse og bedre tilgang 
på kapital. 
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Figur 43. Effekt på antall ansatte og verdiskaping for distriktsoppdraget. Figuren viser forskjellen i effekt på gründer og 
bedrifter. Tre stjerner (***) angir at beregningen er signifikant på 1 % nivå, to stjerner signifikant på 5 % nvå, og en stjerne 
signifikant på 10 % nivå. 

 

Distriktsoppdraget har en klar effekt på sysselsetning (Figur 31). Som forventet er effekten større på 
gründere enn bedrifter. I tillegg til den effekten vi kan måle i form av økning i antall ansatte kommer 
arbeidsplasser som er berget gjennom effektivisering og rasjonalisering som følge av styrket 
konkurransekraft oppnådd gjennom innovasjonsprosjekter og kompetanseheving. 

8.6.2 Kvinnerettede tiltak 

Virkemiddelgruppe 2010 2011 2012 2013 

Diverse tilskudd 98 % 100 %   

Bedriftsutviklingstilskudd 30 % 48 % 49 % 39 % 

Distriktsrettede garantier   21 %  

Distriktsrettede risikolån 16 % 27 % 21 % 21 % 

Etablerertilskudd 42 % 46 % 39 % 49 % 

Inkubatoretablering 36 %    

Investeringstilskudd 34 % 42 % 29 % 40 % 

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 
– RDA 

26 % 32 % 49 % 45 % 

Nasjonale tiltak for regional utvikling 47 % 63 % 68 % 61 % 

Omstilling og nyskaping 8 % 5 % 5 % 2 % 

Etablererstipend 67 %    

Nasjonale tiltak for regional utvikling - tiltak og 
prosjekter i Finnmark 

59 %   

Gjennomsnitt KRD kvinnerettet 30 % 42 % 40 % 39 % 
Tabell 4. Fordeling av kjennetegn kvinnerettet på virkemidler finansiert av KMD. Tabellen viser utviklingen i andelen 
prosjekter som kunderådgiverne har markert som kvinnerettet. For definisjon se statistikkvedlegg. 

Andelen kvinnerettede prosjekter ligger stabilt rundt ca. 40 % siste tre år. 

  



KMD 

70 
 

8.6.3 Distriktpolitisk virkeområde 

Tabell 5 viser fordeling av Netto, brutto og antall på distriktpolitisk virkeområde totalt for alle tilsagn 
finansiert over en av KMD sine poster. Andelen midler som går til uspesifisert (i hovedsak prosjekter 
som dekker omfatter flere fylker og/eller kommuner) er gått ned vesentlig. Andelen tilsagn i Sone III 
har gått kraftig opp, mens det for de andre sonene er forholdsvis stabilt. 

Distriktspolitisk Virkeområde Netto Brutto Antall 

Sone I 11 % (10%) 9 % (8%) 15 % (17%) 

Sone II 1 % (1%) 1 % (0%) 1 % (1%) 

Sone III 37 % (29%) 40 % (29%) 38 % (33%) 

Sone IV 36 % (35%) 37 % (35%) 36 % (36%) 

Uspesifisert 15 % (26%)  12 % (21%) 10 % (13%) 
Tabell 5. Fordeling av KMD sine midler på distriktpolitisk virkeområde. Viser fordelingen av Nettobeløp, bruttobeløp og 
antall på distriktpolitisk virkeområde. Tall fra 2012 vises i parentes. 
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9 Rapportering av midler fra LMD 

9.1 Introduksjon 

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. Midlene til landbruket som kanaliseres gjennom Innovasjon 
Norge er stilt til disposisjon gjennom jordbruksforhandlingene, reindriftsavtalen og statsbudsjettet og 
skal bidra til å styrke økonomien i næringen. Tabell 6 viser fordeling av rammer og forbruk på de ulike 
virkemidlene. 

 Budsjettpost Budsjettramme 2013  
(mill. kroner) 

Virkemiddelgruppe Forbruk 2013  
(mill. kroner) 

1149.72 – Trebasert 
innovasjonsprogram 

27 Tilskudd 39,4 

1149.73 - Skog, klima- og 
energitiltak 

7 Tilskudd 10,9 

1150.50 – Utviklingsprogram for 
lokalmat og grønt reiseliv 

64,7 Tilskudd 69,8 

1150.50 - Bioenergiprogrammet 22,0 Tilskudd 15,3 

1150.50 – Konfliktforebyggende 
tiltak jordbruk/reindrift 

1,5 Tilskudd 0,8 

1150.50 – Fylkesvise BU midler 
568 

Tilskudd 505,1 

Risikolån 20,9 

1000 
Lånebeløp til 
rentestøtte 

1 134,6 

1150.50 – Sentrale BU midler 8,0 Tilskudd 8,2 

1151.51 - Reinprogrammet 8,0 Tilskudd 6,0 

1151.51 – Konfliktforeb. Tiltak 
mellom reindrift og jordbruk 

1,45 Tilskudd 0,7 

Sum 1 707,7  1 811,6 
Tabell 6. Oversikt over budsjettrammer og forbruk av midler bevilget fra LMD.  Beløpene inkluderer også midler til 
administrasjons- og gjennomføringskostnader med ordningene.  

9.2 Bidrag til å nå hovedmålet 

9.2.1 Effektindikatorer 

De aller fleste av landbrukskundene er enkeltpersonforetak eller person kunder, og det er således 
ikke tilgjengelige regnskapstall på samme måten som for aksjeselskaper. 

Innovasjon Norge har derfor engasjert Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) som 
har sammenholdt resultatene fra landbrukskunder med data fra driftsgranskingene i jordbruket. 
Driftsgranskingene utarbeides årlig av NILF, og formålet er blant annet å vise den økonomiske 
utviklingen i landbruket generelt, og å vise utviklingen på gårdsbruk hvor en vesentlig del av 
inntekten kommer fra jord- og skogbruk. Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er en årlig analyse av 
rundt 900 driftsregnskap for jordbruksforetak i Norge. Formålet er å vise det årlige resultatet og mer 
langsiktige utviklingslinjer i økonomien i jordbruket. Brukene er valgt ut slik at de representerer ulike 
landsdeler, størrelsesgrupper og driftsformer. 

For å beregne indikatorene så ble alle tilsagn av forskjellige virkemidler rettet mot jordbruksbedrifter 
fra 2005 til 2012 ble samkjørt med deltakere i driftsgranskingene i samme periode ved hjelp av 
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personnummer og organisasjonsnummer. I driftsgranskingene er også ektefelle eller samboers 
personnummer registrert slik av virkemidler til for eksempel tilleggsnæring som drives av ektefelle 
eller samboer også kommer med. Totalt sett var 348 av gårdsbrukene i innovasjon Norges populasjon 
inkludert i driftsgranskingen. Dette utgjør under 5 prosent det totale antall gårdsbruk som har fått 
støtte fra Innovasjon Norge i perioden. Driftsgranskingene er derfor først og fremst et godt 
sammenligningsgrunnlag for kunder av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. 

NILF har foretatt analyser av landbrukskundene fordelt i tre grupper 

 Tradisjonelt landbruk 

 Melk- og storfebruk 

 Tilleggsnæringer 

Tradisjonelt landbruk er analysert for inntekt, lønnsomhet, totalkapitalrentabilitet og arbeids-
produktivitet i tilsagnsåret og tre påfølgende år. Tilleggsnæringer er analysert på samme måte med 
unntak av arbeidsproduktivitet. 

Tradisjonelt landbruk 

De fleste effektene er ikke signifikante. Det sikreste vi kan si er at når et jordbruksforetak får tilsagn 
til støtte, har dette en negativ innvirkning på produksjonsinntekt i året tilsagnsåret og året etter. I 
gjennomsnitt betyr dette en relativ reduksjon i inntekt på henholdsvis 3,32 og 4,06 prosent.  To år 
etter tilsagnsåret er effekten fortsatt negativ, men mindre sikker. Tre år etter tilsagnsåret ser det ut 
til at effekten er positiv, men vi kan ikke si noe sikkert om denne effekten da den ikke er signifikant 
forskjellig fra null.  

Resultatet samsvarer relativt godt med analyser som tidligere er gjort av lønnsomhetsutviklingen ved 
såkalte investeringsbruk i tiden under og like etter investeringstidspunktet.  

Melk og storfebruk 

Også for dette mer ensartede utvalget får vi de samme hovedresultatene, dvs. kun signifikante, 
negative sammenhenger med inntekt samme og de nærmest etterfølgende år etter tilsagn om 
tilskudd. Effektene på lønnsomhet og produktivitet er ikke signifikante.  

Det er dermed ikke mulig å si noe om effekten av støtte til jordbruksforetak på lønnsomhet eller 
produktivitet ut fra observasjoner av enkeltbruk. Forklaringen på dette ligger i hvordan investeringer 
i jordbruket fungerer. Det er ikke gitt at investeringsstøtte til jordbruket skal ha noen positiv effekt på 
indikatorene som er brukt her, i hvert fall ikke de første årene. 

Tilleggsnæringer 

Utvalget som er brukt i analysen er relativt lite, og resultatene blir dermed mer følsomme for enkelte 
observasjoner. Det kan se ut til at det er enda mer kostbart å gjøre investeringer i tilleggsnæringene 
enn i tradisjonelt landbruk. Både på inntekt og lønnsomhet er effekten tilsynelatende negativ. Dette 
kan forklares med at bedrifter i etablerings- og utviklingsfasen ofte har lavere inntekt men like store 
eller større kostnader som mer etablerte bedrifter. I denne analysen er det ikke skilt mellom 
bedrifter i oppstartsfase og godt etablerte bedrifter. Siden det kun var 74 jordbruksbedrifter i 
driftsgranskingene som fikk støtte til tilleggsnæringer i perioden 2005 til 2012, ville en slik oppdeling 
gjort utvalget enda mindre og mer krevende å analysere. 
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Kommentarer til resultatene 

Resultatene skiller seg ikke nødvendigvis fra andre bransjer. For tradisjonelt landbruk viser også 
andre undersøkelser at det ikke kan forventes økt lønnsomhet på kort sikt ved større investeringer 
innen melke- og storfeproduksjon. Dette henger sammen både med at det tar tid å øke 
produksjonsinntektene ved utvidelser av produksjonen og at så vel faste som variable kostnader 
øker. 

NILF har tidligere evaluert de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (NILF-rapport 2009-4). Evalueringen 
konkluderte blant annet med at investeringsstøtte til tradisjonelt jordbruk virker som en 
kompensasjon for lav lønnsomhet, og med dagens driftsøkonomi virker den som et treffsikkert 
virkemiddel for å sikre produksjonsevnen i jordbruket ved at ordningen er utløsende for 
investeringer.  

Likevel er det mange jordbruksforetak som gjør investeringer med forventninger om høy avkastning, 
men disse utgjør trolig ikke majoriteten av foretakene som får støtte fra Innovasjon Norge. Større 
effekter av investeringsstøtte vil kunne finnes hvis mottakere blir delt opp etter hva de investerer i og 
om formålet er å opprettholde driften, rasjonalisere eller oppskalere.  

Jordbruket har vedvarende høy produktivitetsvekst. Forskningen om produktivitet i jordbruket ble 
oppsummert i et notat av Kjølseth og Pettersen i 2012 (NILF-notat 2012-4). Statistikken viser at norsk 
jordbruk over tid har hatt en meget høy produktivitetsvekst sammenlignet med annet norsk 
næringsliv. Notatet viser også at årsaken til produktivitetsveksten sannsynligvis dreier seg om høy 
innovasjonstakt med basis i en struktur som legger godt til rette for bruk av ny kunnskap, ny 
teknologi osv. Det dreier seg altså om en rekke faktorer. Investeringer er helt nødvendig grunnlag for 
produktivitetsutviklingen, selv om effekten av investeringene er vanskelig å dokumentere.  

Det kan være noe av grunnen til at forskjellene mellom foretak som mottar støtte og andre foretak 
ikke er større enn det som vises av tallene ovenfor. Det betyr imidlertid ikke at støtten er uvesentlig. 
Der bygningsmasse o.l. er reelle hindringer for produktivitetsvekst, kan det likevel være av stor 
betydning at bøndene blir stimulert til å ta de tunge løftene for å fjerne slike begrensninger. Å sikre 
et visst investeringsnivå i jordbruket blir også en type beredskap, både for å kunne produsere mer 
mat og bidra med råvarer til en framtidig bioøkonomi. Til tross for høyere kostnadsnivå er 
produktivitetsutviklingen i jordbruket i Norge helt på høyde med utviklingen i EU. 

Våre resultater gir derfor ingen holdbar grunn til å konkludere at investeringer og investeringsstøtte 
ikke fremmer produktivitetsvekst over tid. Vi må imidlertid utvikle bedre verktøy og metoder for å 
kunne identifisere den selvstendige effekten av nettopp denne ene kilden til produktivitetsutvikling.  

Når det gjelder resultatene for tilleggsnæringene, gir datamaterialet så langt noe usikre resultater. 
Effekten av støtte på både inntekt og lønnsomhet ser ut til å være mer negativ enn i tradisjonelt 
landbruk. Dette kan komme av at vi sammenligner bedrifter i etableringsfasen med godt etablerte 
bedrifter. Med sitt detaljerte tallgrunnlag skulle driftsgranskingene være et godt utgangspunkt for å 
analysere effekter av støtte, men det ser ut til at når bedrifter som ikke bør sammenlignes med 
bedrifter i etablering er tatt ut, gjenstår det et lite utvalg. Som i jordbruket kan det være mer 
interessant å se på i hvilken grad Innovasjon Norge utløser investeringer og ny næringsaktivitet, og 
ikke nødvendigvis lønnsomheten i disse kontra andre tilleggsnæringer. 

Man forventer at tilgjengelig grunnlag for slike resultatmålinger vil bedres over tid. Gjennom 
digitalisert dataflyt i landbruket skal antall enheter som kan analyseres økes vesentlig. Det samme 
gjelder kvaliteten på dataene. Dette kan gi et større og bedre grunnlag for å analysere effektene av 
investeringsstøtte til jordbruket og tilleggsnæringer. 
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9.2.2 Resultatindikatorer 

Innovasjonsnivå Driftsrisiko 

 
 

Addisjonalitet Kompetanse 

  

 

Det er en viss økning i andelen prosjekter med innovasjon på bedriftsnivå og tilsvarende reduksjon i 
«ikke relevant». Endringen antas i hovedsak skyldes større bevissthet av registrering av 
innovasjonsnivå på bedriftsnivå. For driftsrisiko er det bare mindre endringer. Det samme er tilfelle 
med andelen middels og høy addisjonalitet, mens økningen i andelen som bidrar til økt kompetanse 
er noe redusert fra 2012. 

9.3 Delmål 1 – Flere gode gründere 

Arbeid rettet mot gründere er særlig relevant for tilleggsnæringer i landbruket og på bioenergi-
området.  
 
For tilleggsnæringer til landbruket og innen for mat- og reiselivsområdet skjer i iht. arbeidsdelingen 
mellom fylkesmannen og Innovasjon Norge i mange fylker ulike mobiliseringsprosjekter i regi 
fylkesmannen. Innen programområdene foregår også mobiliseringsprosjekter i regi nærings-
organisasjonene i landbruket. 

  
9.3.1 Særlig om 2013  

Andelen av bygdeutviklingsmidlene som går til tilleggsnæringer/utviklingsmidler/bygdenæringer 
ligger på ca. 20 prosent - som er på om lag samme nivå som tidligere.  Med tanke på å utvikle robuste 
og mangfoldige lokalsamfunn, kunne det vært ønskelig med en noe høyere interesse for 
bygdenæringer og arbeidet med gründerskap. Utviklingen av nye aktiviteter knyttet til lokalmat, 
grønt reiseliv og inn på tunet har fortsatt et potensial som er viktig gis prioritet innen de fylkesvise 
BU-midlene. 
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I forbindelse med overføring av 22 mill. kroner fra utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt 
reiseliv skulle vi forvente økt bruk fra fylkesvise bygdeutviklingsmidler i 2013. Dette er ikke tilfelle, 
det er brukt vel 14 mill. kroner av BU-midlene på mat og reis i 2013, mot 10 mill. kroner i 2012. Det 
vil si at det bare har brukt 4 mill. kroner av de 22 mill. kroner som ble overført BU, på mat og reis. 

Når det gjelder bioenergiprogrammet, har etterspørselen etter støtte fra bioenergiprogrammet i 
2013 vært mindre enn disponible rammer. Dette skyldes milde vintre og lave energipriser. For å møte 
denne utfordringen har det vært satset på informasjonsarbeid, mobilisering og kompetansebygging 
om bruk av bioenergi. Dette arbeidet vil fortsette. Spesielt vil erfaringene fra de som har tatt i bruk 
biovarme være verdifulle for de som planlegger å investere. Likedan er informasjon overfor kjøpere 
av biovarme også et område som fortsatt er viktig.   

 
9.3.2 Avvik 

Mindre bruk av fylkesvise bygdeutviklingsmidler til lokalmat og grønt reiseliv enn forutsatt i lys av 
regionaliseringen og overføring av 22 mill. kroner fra nasjonal ramme til fylkesvis ramme, jf ovenfor. 

9.4 Delmål 2 – Flere vekstkraftige bedrifter 

Delmålet vekst i bedrifter er delmålet med desidert størst omfang i landbruksoppdraget. Så godt som 

alle prosjekter innen tradisjonelt landbruk (fylkesvise bygdeutviklingsmidler) og alle bedriftsrettete 

prosjekter innen utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv er knyttet til dette delmålet. 

9.4.1 Særlig om 2013  

Innenfor lokalmatprogrammet har man opplevd en sterk økning i etterspørselen fra vekstbedrifter og 
forpliktende produsentsammenslutninger. Støtte til vekstbedrifter er nesten tredoblet og støtten til 
forpliktende produsentsammenslutninger nesten doblet fra 2012. Etterspørselen har vært stor også i 
2014.  
 
I løpet 2013 ble det på grunn av markedssituasjonen for svinekjøtt satt stopp for å delta i kapasitets-
utvidelser for disse produksjonene. Det innebærer andelen for disse produksjonene er redusert fra 
2012 til 2013. 
 
Støtte til bioenergianlegg på gårdsbruk ble i 2013 flyttet fra bioenergiprogrammet til øremerkete 
rammer til det enkelte fylket. Innovasjon Norge har foreslått for LMD at ordningen med øremerkete 
fylkesvise bygdeutviklingsmidler til bioenergianlegg på gårdsbruk avvikles, og at midlene tilbakeføres 
bioenergiprogrammet da dette både er en forenkling og gir mye større fleksibilitet. 

 
9.4.2 Avvik 

Større etterspørsel etter midler fra utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv enn 
tilgjengelige rammer.   

Ellers ingen vesentlige avvik. Se rapportering på rapporteringsenhetene for mer informasjon hver 
enkelt tjeneste.  
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9.5 Delmål 3 – Flere innovative næringsmiljøer 

Trebasert innovasjonsprogram har tradisjonelt vært det programmet innen landbruksoppdraget med 
størst andel nettverksaktiviteter. Nettverk er fortsatt høyt prioritert i programmet. 

9.6 Støttende analyser 

9.6.1 Miljørettede tiltak 

Virkemiddelgruppe 2011 2012 2013 

Risikolån landbruk 21 % 16 % 0 % 

Bioenergiprogrammet 99 % 100 % 100 % 

Diverse tilskudd  98 % 73 % 

e-sporing fagpiloter 40 %   

Fylkesvise BU-midler 17 % 18 % 15 % 

Fylkesvise BU-midler – Bioenergi   98 % 

Fylkesvise BU-midler - Lånebeløp for rentestøtte 14 % 14 % 13 % 

Lokalmatprogrammet 29 % 7 %  

Satsing inn på tunet 9 %   

Sentrale BU-midler 32 % 23 % 26 % 

Skog, klima og energitiltak 100 % 82 % 99 % 

Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk 91 % 100 % 26 % 

Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk 
(jordbruksavtale) 

90 % 100 % 28 % 

Trebasert innovasjonsprogram 78 % 46 % 82 % 

Utviklingsprogram for grønt reiseliv 11 % 20 %  

Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv   3 % 

Verdiskapingsprogram reindrift 58 % 35 % 2 % 

Gjennomsnitt  21 % 18 % 17 % 

Tabell 7. Fordeling av andel miljørettede tilsagn. Tabellen viser andelen miljørettede tilsagn som andel av innvilget 
bruttobeløp på ulike virkemidler finansiert med midler fra LMD sitt oppdrag. Gjennomsnittet er beregnet separat for 
totalen av LMD sine virkemidler. 

Det er stor variasjon i andelen tilsagn som kunderådgiverne har vurdert til å være miljørettet. 
Trebasert innovasjonsprogram og Bioenergiprogrammet har høyest andel miljørettete tilsagn, mens 
andelen på flere av de andre programmene er vesentlig lavere. Totalt sett har andelen miljørettete 
prosjekter gått ned med fire prosent fra 2011. 

9.6.2 Geografi 

De fylkesvise bygdeutviklingsmidlene er den største tjenesten i landbruksoppdraget, og disse 
midlene er bedriftsrettet og blir tildelt som rammer til det enkelte fylket. 70 prosent av midlene til 
tradisjonelt landbruk og 67 prosent av midlene til tilleggsnæringer gis til prosjekter innen det 
distriktspolitiske virkeområdet. Dette er en liten nedgang fra 2012, og mer på nivå med 2011.  

For programmene tildeles en betydelig del av midlene til bedriftsovergripende utviklingsprosjekter 
og andre satsinger der målgruppen er bedrifter i hele landet. 
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10 Del 4: Øvrig rapportering 

10.1 Framtidsutsikter 

Ved inngangen til 2013 pekte Innovasjon Norge bl.a. behovet for en økt satsning på gründerskap og 
på klynger. Bakgrunnen var behovet for flere bein å stå på for norsk næringsliv. For å svare på 
utfordringen har vi i løpet av året arbeidet med at fra å utvikle GCE og en helhetlig klyngesatsning til 
å lansere Gründertelefonen.  

 

10.1.1 Utfordringene vokser 

Som en liten åpen økonomi vil forhold utenfor Norge ha avgjørende betydning som ramme for den 
økonomiske utviklingen framover. Miljøutfordringer, endringer i energikonsum og oljepris er blitt 
enda viktigere for vår framtid. Utvikling i regelverket for global handel og utviklingen i geopolitiske 
forhold kan også gi nye utfordringer og endre mulighetsområdet. Forskjellene i inntektsfordelingen 
Norge øker, dog ikke på langt nær like mye som i vekstøkonomiene. Om denne utviklingen fortsetter 
kan det true den «norske modellen» og den høye produktiviteten den har bidratt til.  

Produktivitetsveksten i Norge har stagnert de siste fem-seks årene, og vi har fått en produktivitets-
kommisjon. Veksten i aktivitet i Norge holdes oppe av innvandring og økt sysselsetting, ikke av økt 
produktivitet.  

«Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything.”  
(Paul Krugman)  

Vi må fortsatt gjøre ting riktig for å forsvare, videreføre og videreutvikle et bærekraftig grunnlag for 
vår velferd i en global økonomi i rask endring. Kravene til lønnsomhet ligger fast og gjør behovet for 
innovasjon enda større. Da er det et paradoks at vi innoverer mindre når vi bør innovere mer og 
dristigere på områder vi er gode. Videre blir det stadig viktigere å redusere sårbarheten i norsk 
økonomi ved å sørge for å utvikle «nye bein» å stå på etter hvert som oljeinntekter og -investeringer 
faller.  

10.1.2 Konjunkturoppgang i industrilandene men ikke av tidligere styrke  

Ved inngangen til 2014 er bildet av norsk økonomi i ferd med å endres. Den moderate 
konjunkturoppgangen, som har preget norsk økonomi i 2011 og 2012, begynte å halte mot slutten av 
2012 og ga klart lavere vekst i 2013. Den sterkeste innenlandske etterspørselsstimulansen i 2013, 
kom fra petroleumsinvesteringene som økte med 18 prosent. Dette var unntaket, resten av norsk 
økonomi hadde lav eller moderat vekst. 

I tiden fremover ventes ingen vekst av betydning i petroleumsinvesteringene.  Det er et håp om at 
økt vekst hos Norges handelspartnere sammen med lavere kronekurs kan stimulere norsk eksport, og 
slik bidra til å holde aktiviteten oppe. Statistisk sentralbyrå venter at veksten i 2014 og 2015 kan bli 
om lag som i 2013. Dette er imidlertid ikke nok til å hindre at arbeidsledigheten går ytterligere opp. 

Samtidig har det vært tendenser til at veksten tar seg opp i mange andre land. Det har også snudd i 
euroområdet, selv om veksten er svak. Blant de viktigste handelspartnerne er bedringen tydeligst i 
USA, Storbritannia og Sverige, mens det i Danmark knapt har vært vekst på tre år.  
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10.1.3 Svakere vekst innenlands ved inngangen til 2014 

Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, selv om veksten avtok i 2013, og ikke var sterkere enn at 
arbeidsledigheten økte fra 3,2 til 3,5 prosent.  Det er innenlandsk aktivitet og spesielt byggeaktivitet 
som har avtatt. Samtidig har også produksjonsveksten innen oljeleverandørindustrien og 
petroleumsrelatert eksportindustri avtatt, i følge Norges Banks regionale nettverksundersøkelse.  For 
øvrig industri og tjenesteyting rettet mot næringslivet (blant annet IKT tjenester) hadde veksten 
tiltatt i begynnelsen av 2014. Undersøkelsen viser også at det nå er kommune- og sykehussektoren 
som øker investeringene, mens industrien planlegger mindre investeringer. Endringene for øvrig 
næringsliv er små.  

Svakere krone og utsikter til økt vekst i utlandet har økt optimismen i eksportindustrien og i 
reiselivsnæringen ved inngangen til 2014.  

Tap på utlån i 2014 forventes å være nær det normale for de respektive låneordningene. 

10.1.4 Tiden fremover 

Det er fortsatt et stort behov for å satse på gründere, etablerte konkurransefortrinn og klynger om vi 
skal lykkes med å få flere bein å stå på og i en stadig hardere global konkurranse. Norge investerer 
store summer hvert år i forskning, men sliter som mange andre land med å få god nok «Return on 
investment.  

Med et av verdens høyeste kostnadsnivåer må vi bli bedre å utnytte de kommersielle mulighetene 
som ligger i FoU. Vi vil derfor se på hvordan vi kan bruke OFU/IFU sammen med etableretilskudd for 
å utløse mer FoU-drevet gründerskap.  

Å skape helt nye næringer fra bunnen er imidlertid krevende. Om det ikke finnes et sterkt næringsliv 
der fra før, finnes det heller ikke investorer som har kompetanse til å vurdere risikoen. Vi kan skape 
et mer mangfoldig næringsliv, også basert på de styrkene vi har, men med stor grad av nytenking og 
innovasjon. Miljøteknologiordningen er et eksempel på en systematisk satsing for å utløse 
fremtidsrettet verdiskaping hvor vi ser forskning og innovasjon i sammenheng. Å utløse mer dristig 
innovasjon i de etablerte klyngene og bedriftene er avgjørende for at Norge skal videreføre og 
videreutvikle vårt høye velferdsnivå i tiden fremover. 

 

10.2 Indre forhold 

Kompetente og motiverte medarbeidere 

Innovasjon Norge har medarbeidere med høy jobbtilfredshet, motivasjon og formell kompetanse. Vi 
har en god balanse mellom kvinner og menn, og en positiv trend i alderssammensetning. Det 
kulturelle mangfoldet i den delen av organisasjonen som er lokalisert i Norge er fortsatt lavt. Samlet 
sett har vi en organisasjon med stort mangfold gjennom at vi de fleste steder ved våre kontorer i 
utlandet har en norsk utsending som leder og lokalt ansatte markedseksperter og rådgivere. Vi er 
opptatt av å videreutvikle oss for å benytte mangfoldet enda bedre enn i dag fordi dette støtter 
oppunder å gi lokale ideer globale muligheter.  

Attraktivitet i arbeidsmarkedet 

Innovasjon Norge ble i 2013 kåret til Norges tredje mest attraktive arbeidsgiver blant erfarne 
økonomer. Vi er stolt av å ha oppnådd dette uten egen ressursinnsats i merkevarebygging, men 
gjennom å levere på et viktig formål om økt verdiskaping i norsk næringsliv. Vårt sterke omdømme 
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som arbeidsgiver er en stor styrke i konkurransen om talentene og gir selskapet tilgang på god 
kompetanse uten å måtte være lønnsledende.  

 

Nettverk og samhandling i en distribuert organisasjon 

Innovasjon Norge har kontorer i 16 fylker og 36 land. Lokal tilstedeværelse på tvers av regioner, land 
og verdensdeler gir bred innsikt i næringslivets behov og god kunnskap om de internasjonale 
markedene som er viktigst for norske gründere og bedrifter.  

Samtidig gir denne distribuerte strukturen også noen utfordringer.  En viktig utfordring er knyttet til å 
sikre tilstrekkelig grad av spesialisering, spisskompetanse og kapasitet i hvert enkelt av de stedvis 
relativt små fagmiljøene på de ulike kontorene.  

For at våre kunderådgivere skal forstå kundenes behov og koble dem til riktig kompetanse er både 
intern samhandling og samhandling med private aktører, organisasjoner og andre offentlige aktører 
helt avgjørende. Dette handler både om å sikre kjennskap til hvor den rette kompetansen befinner 
seg, og om å sikre at vi har hensiktsmessige verktøy for samhandling over store geografiske 
avstander.  

Med ny teknologi har det åpnet seg flere muligheter for effektiv samhandling og spredning av 
kunnskap om hvor den rette kompetansen sitter. Innovasjon Norge har implementert flere nye 
verktøy for samhandling de siste årene, og vi ser allerede at bruk av disse løsningene bygger bro over 
avstander, reduserer barrierer og gir kunder og ansatte lettere tilgang til relevant spisskompetanse 
uavhengig av hvor i verden ekspertisen befinner seg. De positive erfaringene så langt gir god grunn til 
å tro at denne utviklingen vil forsterkes fremover. 

Fleksibilitet og omstillingsevne 

Innovasjon Norges finansieringsmodell gir en viss grunnleggende stabilitet gjennom inndekning av 
basiskostander. Samtidig skal selskapet kunne omdisponere ressurser og skalere opp og ned 
funksjoner og kompetanseområder i tråd med endringer i oppdragene. Hensynet til stabil og effektiv 
drift må derfor balanseres mot fleksibilitet og endringsevne.  

De viktigste tiltakene for å håndtere denne balansen er utvikling av kompetanse og omstillingsevne 
hos våre medarbeidere samt kontinuerlig forbedring av felles metoder og arbeidsformer.  

I tillegg må vi balansere bruk av faste ansatte til å fylle selskapets kjernekompetanseområder mot 
behovet for å bruke prosjektstillinger og eksterne ressurser der dette er nødvendig eller mer 
hensiktsmessig.  

Dette er en krevende balansegang, men samlet sett mener vi at selskapet har et godt utgangspunkt 
for videre effektivisering og organisasjonsutvikling fremover med sikte på å skape enda bedre 
resultater og effekter i samarbeid med våre kunder. 

Omstillingsbehov ved inngangen til 2014 

Med statsbudsjettet for 2014 fikk Innovasjon Norge både nye oppdrag og reduksjon i eksisterende 
oppdrag. Som følger av dette vil Innovasjon Norge i 2014 styrke satsingen på klynger og 
næringsmiljøer (herunder Global Centres of Expertise) og kompetanseprogrammer inn mot 
tilsvarende miljøer. Vi vil samtidig redusere aktiviteten innenfor reiseliv, miljøteknologiordningen og 
marint verdiskapingsprogram. Til slutt er det stor usikkerhet knyttet til Innovasjon Norges 
distriktsoppdrag fra Fylkeskommunene. En reduksjon i oppdrag på ca. 20 prosent er ventet i 2014.  
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På bakgrunn av reduksjon og stor usikkerhet knyttet til betydelige oppdrag, samt manglende 
kompensasjon for lønns- og prisvekst knyttet til andre oppdrag besluttet Innovasjon Norge i fjerde 
kvartal 2013 å iverksette en omstillingsprosess for å sikre en bærekraftig drift av organisasjonen i 
tiden fremover. Omstillingen medfører reduksjon i kostnader og bemanning i et omfang som kan 
gjennomføres gjennom naturlig og frivillig avgang. Ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre en enda 
mer effektiv organisasjon som samtidig har nødvendig fleksibilitet til å møte fremtidige endringer i 
oppdragsporteføljen.  

De tillitsvalgte og ledelsen samarbeider godt i omstilling og utvikling av virksomheten.  
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10.3 Styring og kontroll 

Styret i Innovasjon Norge vedtok i februar 2013 en ny strategi med nye mål for selskapet. 
Administrasjonen har i løpet av 2013 implementert nytt MRS med effektmål og tilpasset selskapets 
interne styringssystem til nye mål og ny strategi. DFØ sitt rammeverk for styring av offentlige 
virksomheter er lagt til grunn for videreutviklingen av målstyring og risikostyring av selskapet.  

Ledelsen har i tilknytning til den nye strategien blitt enige om et sett av kritiske suksessfaktorer som 
selskapet må lykkes med for å nå sine mål. Sammenhengen mellom overordnede mål og kritiske 
suksessfaktorer er vist i et såkalt strategikart som er felles for hele selskapet (se Figur 44).  

For den operative delen av virksomheten er det i tillegg utviklet målekort med indikatorer som 
benyttes i den løpende styringen av det kunderettede arbeidet. Det er laget ulike årshjul for styring 
som skal sikre at målekort og øvrige kritiske suksessfaktorer følges opp systematisk i hovedstyret, i 
toppledelsen og i divisjonene.  

10.3.1 Overordnet risikovurdering for manglende måloppnåelse 

Styring av overordnet risiko omhandler hovedmålet og de tre delmålene i MRS. Samfunnseffekter, 
resultater og effekter for våre kunder ligger øverst i strategikartet, mens kritiske suksessfaktorer 
knyttet til ressurser, prosesser og leveranser finnes i nedre del av strategikartet. Det er derfor 
naturlig å benytte strategikartet for overordnet og operasjonell risikovurdering av Innovasjon Norge.  

Figur 44 viser strategikart for selskapet med overordnet og operasjonell risiko vurdert ved utgangen 
av 2013. KSF’er med henholdsvis høy (rød), moderat (gul) og lav risiko (grønn) er markert med 
trafikklys i nedre del av strategikartet.  

Etter at risikoreduserende tiltak er iverksatt i løpet av 2013, var det ved utgangen av året: 

- Ingen områder med høy risiko (rød) 

- 6 områder med moderat risko (gul) 

- 6 områder med lav risiko (grønn) 

 

 

Figur 44. Strategikart med overordnet- og operasjonell risikovurdering ved utgangen av 2013. 
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Nærmere om overordnet og operasjonell risiko 

I starten av året vurderte ledelsen risikoen til å være moderat for 8 av de kritiske suksessfaktorene i 
strategikartet. Basert på resultatdata og tilbakemelding fra kunder og oppdragsgivere, har ledelsen i 
2013 identifisert følgende risikofaktorer: 

# Kritisk 
suksessfaktor 

Risiko for at Innovasjon Norge… Risiko  
01.01.13 

Risiko 
31.12.13 

1 God 
kundeopplevelse og 
forenkling for 
kunden 

R1 Ikke forstår kundens behov og styrer forventningene 
R2 Ikke utfordrer og tilfører kompetanse til alle våre kunder  
R3 Ikke er transparent og enkel å forstå 

Moderat Moderat 

2 Realisere vår globale 
verdikjede 

R4 Ikke utnytter vår unike tilstedeværelse og kobler 
kunnskap om internasjonale forretningsmuligheter med 
gründere, bedrifter og klynger  

Moderat Moderat 

3 Mobilisere og velge 
de riktige kundene 

R5 Tilbyr risikoavlastning til kunder som kunne gjennomført 
sitt innovasjonsprosjekt uten lån eller tilskudd fra staten 
(ikke utløsende) 

R6 Ikke jobber med de gründerne og bedriftene i våre 
målgrupper som har både evne og vilje til vekst 

Moderat Moderat 

4 Utnytte våre 
ressurser optimalt 

R7 Ikke frigjør ressurser til nødvendig forbedring og 
kunderettet arbeid ved å jobbe smartere og effektivisere 
våre arbeidsprosesser 

Moderat Moderat 

5 Etterlevelse og 
kontroll 

R8 Lider økonomiske tap eller omdømmetap pga. svikt i 
fullmaktstrukturer, rutiner, 
datasystemer/informasjonssikkerhet, kompetansesvikt eller 
tillitsbrudd hos ansatte 

Moderat Lav 

6 Tydelig rådgiver for 
myndighetene 

R9 Ikke er synlig med innsikt på rett arena, slik at våre råd til 
myndighetene blir lyttet til 

Moderat Moderat 

7 Følge opp- og 
kommunisere 
resultater 

R10 Ikke forvalter økt frihet fra oppdragsgiverne ved å 
begrunne våre valg og gå fra rapportering av innsats til 
styring på resultater 

Moderat Moderat 

8 Tilføre og dele 
kompetanse 

R11 Ikke lykkes i rollen som pådriver for økt verdiskaping 
fordi våre medarbeidere ikke har riktig kompetanse og 
effektive støtteverktøy 

Moderat Lav 

Tabell 8. Oversikt over kritiske suksessfaktorer og risikofaktorer hvor det er gjennomført risikoreduserende tiltak i 2013  

Risikoreduserende tiltak på strategisk og operativt nivå 
 
For å redusere identifiserte risikofaktorer i tilknytning til de kritiske suksessfaktorene har 
administrasjonen iverksatt en rekke tiltak i 2013. Effekten av igangsatte tiltak følges opp gjennom 
Innovasjon Norges interne mål- og resultatstyringssystem. 
 
For å redusere risikoen knyttet til suksessfaktor 1 - «Gode kundeopplevelser og forenkling for 
kunden» og suksessfaktor 8 – «Tilføre og dele kompetanse» har administrasjonen prioritert fortsatt 
styrking av kunderådgivernes kompetanse på proaktiv kundedialog og forretningsmodellering.  
 
I slutten av 2013 iverksatte vi i tillegg et større endringsprogram for å skape fremragende 
kundeopplevelser og effektive kundeleveranser som vil gå over tre år. Arbeidet i 
endringsprogrammet inkluderer forenkling av IT-systemer og å lage felles informasjonsmodeller, slik 
at vi i større grad kan strømlinjeforme interne prosesser og åpne for automatisering og selvbetjening. 
Etablering av gründertelefon og nye nettsider for gründere samt økt bruk av virtuelle møteplasser er 
tiltak som også faller inn under denne kategorien. 
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Smartere bruk av IKT berører i tillegg kritisk suksessfaktor 2 – «Realisere vår globale verdikjede» og 
risikofaktor 4 – «Utnytte våre ressurser optimalt». IKT bedrer mulighetene for samhandling på tvers 
av geografiske avstander. Likeledes bidrar det til å effektivisere arbeidet og således frigjøre ressurser 
til nødvendig forbedring og kunderettet arbeid. Det gjennomføres i alt fire større IT og 
omstillingsprosjekter i 2013-2014.  
 
Innovasjon Norge er avhengig av tillit fra næringsliv, politikere og allmennheten for å lykkes. Dette 
stiller strenge krav til krav til effektiv drift og ansvarlig forvaltning av fellesskapets midler. Økning i 
måloppnåelsen må primært realiseres gjennom effektivisering av våre arbeidsprosesser og smartere 
samhandling, ikke gjennom økte rammer. Innovasjon Norge jobber derfor systematisk med å 
effektivisere sine arbeidsprosesser for å frigjøre tid til proaktivt kunderettet arbeid. Innovasjon Norge 
går inn i 2014 med et bevisst forhold til at vi fortsatt har et uutnyttet potensiale i effektivisering av 
våre prosesser.    

For å redusere risikoen knyttet til suksessfaktor 5 – «Etterlevelse og kontroll» har vi styrket 
internkontrollen og strukturer for etterlevelse, noe som øker avdekking av avvik og reduserer 
risikoen for økonomiske tap eller omdømmetap. Dette inkluderer også presisering av 
fullmaktstrukturer. Tidligere treårs plan for samfunnsansvar er gjennomført uten restanser og 
videreføres nå i en ny tre-års periode. Planen omfatter som tidligere både håndtering av 
samfunnsansvar hos kunder som mottar rådgivning og risikoavlastning fra Innovasjon Norge og 
selskapets eget arbeid med reduksjon av miljøpåvirkning, anti-korrupsjon og etikk. 
 
Innovasjon Norges eiere har uttrykt en klar forventning om at selskapet skal bidra mer aktivt i 
videreutvikling av nærings- og innovasjonspolitikken. For å redusere risikoen knyttet til suksessfaktor 
6 – «Tydelig rådgiver for myndighetene» har vi etablert og videreført arenaer for dialog om 
innovasjon og næringspolitikk, slik som Signalkonferansen, innovasjonstalen, Innovasjonsbloggen og 
magasinet Innsats. Selskapet har også fått en ny kommunikasjonsstrategi som fastslår at Innovasjon 
Norge skal være «Synlig med innsikt» og utvikle flere etterspurte talspersoner på våre 
kjerneområder.  

Vår rådgivning til myndighetene tar utgangspunkt i vår brede kontaktflate i næringslivet og kunnskap 
hvilke tiltak som gir best effekt. For å få gjennomslag i nærings- og innovasjonspolitikken, må vi 
derfor lykkes suksessfaktor 7 – «Følge opp og kommunisere resultater». Innovasjon Norge har derfor 
jobbet intenst gjennom hele 2013 for å implementere og ta i bruk effektindikatorene i nytt MRS i tett 
dialog med eiere og oppdragsgivere sentralt og regionalt. Vi har også harmonisert intern og ekstern 
styring, for å ruste organisasjonen til å ta i bruk ny innsikt om resultater og effekter også i den 
løpende styringen av selskapet.  

I tråd med forenklingsrapporten fra 15. april 2013 er det gjennomført en rekke tiltak for å realisere 
foreslåtte forenklinger i tjenesteporteføljen, kundedialogen og oppdragsgiverdialogen. Et enklere 
Innovasjon Norge handler om å se på forenkling i alle leddene i selskapets leveransekjede, fra 
oppdragsbrev via vår utforming av tjenester, til kundedialogen, leveranse av tjeneste og tilbake til 
rapportering og dialog med oppdragsgivere.  For detaljene i dette arbeidet viser vi til 
forenklingsapporten. 

 
Finansiell risiko  
Som følge av selskapets formål og virkemidler er Innovasjon Norge eksponert for et sammensatt 
risikobilde. I tillegg til strategisk og operasjonell risiko, følger administrasjon og styre løpende opp 
finansiell risiko, med særlig fokus på kredittrisiko og renterisiko. Valuta- og likviditetsrisiko er lav.  
 
På grunn av utlånsvirksomheten er kredittrisiko en vesentlig risikotype i Innovasjon Norge. Styret 
fastsetter årlig policy for Innovasjon Norges finansielle tjenester, herunder hvilken risikoprofil som 
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skal legges til grunn for nye tilsagn. Den løpende styringen skjer gjennom oppfølging av risiko i nye 
tilsagn og i samlet portefølje. Utviklingen rapporteres til styret hvert kvartal. Ved vesentlige negative 
avvik, foretas en justering av kredittpolicyen. Alle vesentlige engasjementer og engasjementer med 
tapshendelse gjennomgås hvert halvår i forbindelse med regnskapsavleggelse.  
 
Renterisikoen styres og reduseres ved å tilpasse utlånsvilkårene til vilkårene på innlån. Innlånene skal 
motsvare utlånene, samt sørge for nødvendig likviditet for å operere ordningene. Innlånene avspeiler 
renteprofilen på utlånsmassen. 
 
10.3.2 Vurdering om avslutting/reduksjon av oppgaver 

De nye effektindikatorene fra SSB som er presentert i årsrapporten viser at vi Innovasjon Norge 
utløser verdiskapende næringsutvikling og at virkemidlene jevnt over virker godt. Det er gledelig.  

Samtidig har denne første målingen har noen begrensninger ved at den primært dokumenterer 
resultater og effekter av finansielle tjenester for aksjeselskaper og landbrukskunder. Innovasjon 
Norge ser fram til å utvide målingene til flere tjenester og kundetyper etter hvert som data-
grunnlaget for ikke-finansielle tjenester og tilgang til regnskapsdata fra enkeltmannsforetak bedres.  

Vi erkjenner også at ny MRS allerede har generert en mengde nye data om vår virksomhet og våre 
kunder som vi ikke har rukket å analysere og ta lærdom av. Når vi kobler de nye indikatorene med 
tilbakemeldinger fra våre kunder og innsikt om egne prosesser og prioriteringer, får vi mer håndfast 
kunnskap om sammenhengen mellom innsats og resultat; Hvilke tjenester virker best for hvilke 
kunder? Finnes det en optimal miks av risikoavlastning og rådgivning? Hvor stor forskjell er det 
egentlig på utviklingsmønstrene til gründere og bedrifter? Hvor mye betyr det for resultatet at 
bedriften er aktiv i en klynge? Når kan vi forvente å finne målbare resultater i form av vekst, 
produktivitet og lønnsomhet hos ulike typer av kunder? Vi gjør systematiske evalueringer av 
enkelttjenester, men har ikke samme kunnskap om bredden av vår virksomhet.  

Å finne disse sammenhengene er en krevende oppgave som vi tar fatt på med glede. Vel vitende om 
at ikke alt som er viktig kan måles, og at det som virket i går, ikke nødvendigvis er treffsikkert 
fremover. I vår daglige kontakt med norsk næringsliv ute og hjemme, får våre ledere og 
kunderådgivere tilbakemeldinger om nye behov og kvaliteten på våre tjenester lenge før forskerne 
kan måle det på bunnlinja til de bedriftene vi samarbeider med.   

Vår styrke skal være å kombinere kunnskap om effekten av tidligere innsats, med innsikt om 
utviklingen i norsk økonomi og næringslivets behov fremover, slik at vi tar kloke og fremtidsrettede 
valg sammen med oppdragsgivere og eiere. 

De største gevinstene får vi antakelig når vi også tar i bruk det vi lært, til å videreutvikle selskapet og 
måten vi jobber på. Vi må gå fra innsikt til handling. Vi må våge å avslutte aktiviteter som mange 
brenner for, hvis de over tid ikke gir de forventede resultatene. Og vi må ta vanskelige valg sentralt 
for å gjøre mer av det som virker best. 

Innovasjon Norge har krevende kunder og kompetente medarbeidere spredt over hele kloden. 
Kunnskap om hva som utløser økt verdiskaping må derfor effektivt spres ut til alle ledd, slik at våre 
kunderådgivere kan vurdere de «store spørsmålene» når de tar de «små avgjørelsene» i hverdagen. I 
en kunnskapsorganisasjon som vår, er det slik strategien blir virkeliggjort.  Vi tror også det er mulig å 
jobbe enda mer systematisk enn i dag med å sikre at vår innsats ikke koster samfunnet mer enn 
absolutt nødvendig. 

Innovasjon Norge har over 10 års erfaring med tilbakemeldinger fra kunder og forskere om kvaliteten 
på vårt arbeid og effekter av innsatsen. Nå er neste etappe på denne reisen i gang og vi er 
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optimistiske. Innovasjon Norge har aldri hatt bedre forutsetninger enn nå for å konsentrere innsatsen 
om de oppgavene som gir høy måloppnåelse.  

10.4 Administrasjons- og gjennomføringskostnader  

10.4.1 Driftskostnader 

Driftskostnadene for selskapet består av gjennomføringskostnader og basiskostnader. Nærings- og 
fiskeridepartementet (eier) finansierer en basisbevilgning til selskapet som skal sikre en 
grunnkapasitet uavhengig av oppdragsmengde. Dette kalles basiskostnader.  

Gjennomføringskostnader skal på sin side dekke alle kostnader som er knyttet til å gjennomføre og 
administrere konkrete oppdrag. Den enkelte oppdragsgiver skal dekke alle gjennomføringskostnader 
for sine oppdrag, med unntak for aktiviteter som skal være selvfinansierende (lån og fond).  

En samlet oversikt finnes i Tabell 9. Vi skiller mellom direkte prosjektkostnader (DPK) og bemannings-
relaterte kostnader for egne ansatte (egen bemanning og overhead). Mer detaljert oversikt over 
basiskostnader og gjennomføringskostnader for de to gruppene av virkemidler følger under. Det som 
påvirker andelen Direkte Prosjektkostnader for et virkemiddel er først og fremst valg av 
leveransemodell. Innovasjon Norge setter ut drift og gjennomføring av enkelte ikke-finansielle 
tjenester som kurs og rådgivning når det er mest hensiktsmessig. Da blir andelen direkte 
prosjektkostnader vanligvis høy, mens kostnader til egen bemanning og overhead går ned. 

 DPK Egen bemanning  
og overhead 

Sum Gjennomføring 

Basiskostnader 18 (27) 177 (162) 195 (189) 

Gjennomføringskostnader 
finansieringstjenester 

97 (65) 340 (331) 438 (396) 

Gjennomføringskostnader øvrige 
tjenester 

445 (475) 390 (241) 834 (815) 

Sum driftskostnader 560 906 1467 (1401) 

Tabell 9. Oversikt over driftskostnader (gjennomføringskostnader og basiskostnader). Tabellen viser fordeling av DPK og 
gjennomføringskostnader. Beløp i parentes er tilsvarende tall for 2012.  

I årsregnskapets note ni finnes en oversikt over hva som inngår i direkte prosjektkostnader, for mer 
informasjon om hva som inngår i gjennomføring se under driftskostnader i årsregnskapet samt note 
syv, åtte, ti og 11 for detaljer. 

 

10.4.2 Gjennomføringskostnader for virkemidler med høy andel av finansiering 

På neste side er en tabell med oversikt gjennomføringskostnader for virkemidler med høy andel av 
finansiering. Forholdet mellom aktivitetsnivå, målt som tilsagn levert til kunde, og gjennomførings-
kostnader kan variere betydelig mellom virkemidler. Dette er vist i kolonnen helt til høyre. 

Andelen gjennomføringskostnader påvirkes først og fremst av innslag av rådgivning og andre ikke-
finansielle tjenester. I tillegg kan gjennomføringskostnader omfatte tjenesteutvikling, markedsføring 
av tjenestene overfor målgruppene, saksbehandling, særskilt oppfølging av kunden, osv.  

Virkemidler som er stabile over tid vil vanligvis ha noe lavere gjennomføringskostnader enn tjenester 
med kort levetid (alt annet likt). Dette skyldes bl.a. av at engangskostnader knyttet til utvikling-, 
opptrapping- og utfasing av tjenesten fordeles på lavere tilsagnsvolumer og/eller færre driftsår 
(stordriftsfordeler). Dersom det er behov for arrangementer, mobilisering og annet proaktivt arbeid 
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overfor målgruppen for å øke måloppnåelsen, vil gjennomkostnadene vanligvis økse noe. Tilsvarende 
vil virkemidler med kompliserte tildelingskriterier og rutiner ha noe høyere andel 
gjennomføringskostnader (alt annet likt).  

Bemanningskostnadene øker dersom Innovasjon Norge tar i bruk mer arbeidsintensive metoder for å 
øke måloppnåelsen. Herunder kan spesielt nevnes det økte fokuset på å ta rollen som kompetent 
sparringspartnere for våre kunder i deres forretningsutvikling. Nye tjenester som må utvikles og 
markedsføres vil gi økte bemanningskostnader sammenliknet med drift av kjente ordninger med høy 
etterspørsel og enkle tildelingskriterier. Tilsvarende vil bevisst gjenbruk av eksisterende tjenester og 
arbeidsmetoder muliggjør økt volum uten tilsvarende økning i bemanningskostnad. Det siste så vi et 
tydelig eksempel på under finanskrisen. 
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Virkemiddel Finansiert av DPK Egen 
bemanning og 
overhead 

Sum 
Gjennomføring 

Levert 

kunde
12

 

Andel 
gjennomføring 

Lavrisikolån Renteinntekter 19,3 86,1 105,4 2490,0 4 %
13

 

Investerings-, 
bedriftsutvikling- og RDA 
tilskudd 

KMD 551.60, KMD 
551.61 

15,7 63,2 79,4 554,7 14 % 

Innovasjonslån og garantier Renteinntekter 8,0 35,6 43,6 554,7 8 %
2
 

Fylkesvise og sentrale 
bygdeutviklingsmidler 

LMD 1150.50, 
Fylkesmannen 

3,4 34,4 37,9 481,2 8 % 

Forsknings- og 
utviklingstilskudd 

NFD 2421.72 2,1 22,2 24,4 293,7 8 % 

Distriktsrettede risikolån og 
garantier 

Renteinntekter 6,0 26,5 32,4 262,9 12 %
2
 

Miljøteknologi NFD 2421.76 4,3 20,2 24,5 224,5 11 % 

Etablerertilskudd KMD 551.60, NFD 
2421.50 

0,4 11,5 11,9 183,9 6 % 

Utviklingsprogram for 
lokalmat og grønt reiseliv 

LMD 1150.50 19,3 10,2 29,5 69,8 42 % 

Bioenergi LMD 1150.50, LMD 
1149.73 

1,0 2,6 3,5 50,1 7 % 

Trebasert innovasjonsprogram LMD 1149.72 3,0 4,5 7,5 46,2 16 % 

Landsdekkende 
innovasjonstilskudd 

NFD 2421.50 0,4 1,6 2,0 26,4 8 % 

Bioraffineringsprogrammet KMD 552.72 0,0 2,0 2,0 23,2 9 % 

Marint verdiskapingsprogram NFD 2415.75 7,4 6,2 13,6 23,0 59 % 

Tilskudd til 
innkjøpskonsortium for kjøp 
av kraft 

NFD 2421.73 0,0 0,1 0,1 11,2 1 % 

Maritim utvikling og 
nærskipsfart 

NFD 2421.50 0,2 1,7 1,9 10,2 19 % 

Reinprogrammet LMD 1151.51 0,4 1,3 1,7 6,0 29 % 

Konfliktforebyggende tiltak 
jordbruk/reindrift 

LMD 1150.50, LMD 
1151.51 

0,0 0,0 0,0 1,5 0 % 

Kultur og næring KMD 552.72 0,0 0,4 0,5 3,2 16 % 

Tabell 3. Viser direkte kostnader, bemanningskostnader og tilsagn til kunder for finansieringstjenestene. 
Gjennomføringskostnader er sum av direkte kostnader og bemanningskostnader. Andel gjennomføringskostnader er 
prosentandelen gjennomføringskostnadene utgjør av volumet (målt i bruttobeløp) som er levert til kunde. 

 

.  

 

  

                                                           
12

 Beløpene på levert kan avvike fra det som er vist andre steder i rapporten og i statistikkvedlegget. Dette er fordi vi har 

fjernet  tilsagn til innovasjon Norge til gjennomføring fra statistikken. 
13

 Målt i andel av låneportefølje er andel gjennomføring for lavrisikolån 0,8 % og for risikolån (distrikts og landsdekkende) 

2,8 %  
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10.4.3 Gjennomføringskostnader for øvrige virkemidler  

Virkemiddel 
Gjennomføring 
finansieres av  

DPK 
Egen 
bemanning og 
overhead 

Sum 
gjennomføring  

Reiselivsprofilering NFD 2421.71 281,4 76,2 357,5 

Rådgivning og formidling ved utekontorene, 
hjemhenting og nettverksbygging 

NFD 2421.70 17,6 111,1 128,7 

Rådgiving NFD 2421.70,  
NFD 2421.71, 
KMD 552.72 

27,4 85,8 113,2 

Kompetanse NFD 2421.71,  
KMD 552.72 

41,4 10,5 51,9 

Næringslivsprofilering NFD 2421.70 33,9 13,0 46,9 

Nettverk NFD 2421.71,  
KMD 552.72 

14,1 26,1 39,7 

Innovasjon i reiselivsnæringen NFD 2421.71 6,0 9,2 15,1 

Marint verdiskapingsprogram NFD 2415.75 7,4 6,2 13,6 

EØS-programmene UD 2,2 10,4 12,6 

Regional omstilling KMD 552.72 3,8 6,6 10,4 

Business Match Making program UD 3,6 6,6 10,2 

Samarbeidsprosjekter med 
utenrikstjenesten 

NFD 2421.70 1,4 6,6 8,0 

Investeringsfond Nordvest-Russland/Øst-
Europa 

Renteinntekter 2,1 5,7 7,7 

Diverse Øvrig 2,0 4,0 6,0 

Administrasjon av Skattefunnordningen NFD 2421.70 0,1 5,2 5,3 

Sektormobiliseringsprogrammer NFD 2421.71 0,9 4,4 5,3 

Førstelinjetilbud til næringslivet KMD 552.72 1,6 2,8 4,4 

Evaluering og analyser KMD 552.72,  
NFD 2421.71, 
LMD 

4,2 0,0 4,2 

Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet UD 0,7 3,0 3,7 

Informasjonstjeneste for gründere KMD 552.72 2,1 1,4 3,5 

Administrasjon av såkornfond NFD 2421.70,  
NFD 2421.78 

0,9 2,5 3,4 

Innvandrere i næringslivet KMD 552.72 1,6 1,2 2,7 

Forsvarsanskaffelser NFD 2421.70 1,0 1,6 2,6 

Kvinner og unge NFD 2421.50,  
NFD 2421.71,  
KMD 552.72 

0,0 2,6 2,6 

Intsok UD 0,5 1,1 1,7 

Invest in Norway NFD 2421.71 0,2 1,1 1,3 

Næringsrelevant utdanning KMD 552.72 0,3 0,8 1,1 

Tabell 10. Fordeling av direkte kostnader og bemanningskostnader for virkemidler med liten andel finansiering i 2013. 
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10.5 Rapportering av basiskostnader finansiert over NFD post 2421.70 

Basiskostnadene finansieres over post 2421.70 og omfatter:  

- Direkte personalkostnader for administrerende direktør, lederne ved distriktskontorene og 

lederne ved utekontorene, med unntak av utekontorer som er dedikert særskilte ordninger 

- Honorarer til hovedstyret, regionstyrene og valgkomiteene 

- En grunnkapasitet til å ta imot henvendelser ved distriktskontorene 

- Strategiarbeid og virksomhetsstyring som ikke er relatert til særskilte oppdrag 

- Styriongsdialog med eierne 

- Innspill til nasjonal og regional politikkutforming 

- Deltakelse i utviklingsprosesser på nasjonalt og regionalt plan 

- Fysisk og digital infrastruktur knyttet til funksjoner som dekkes av basiskostnadene 

Økning i basiskostander fra 2012-2013 er på 6 mill. kroner(3,5 prosent) som tilsvarer lønns- og 
prisvekst.  

 

 2012 2013 

Ledelse og virksomhetsstyring 145,2 150,5 

Innovasjonspolitisk rådgiver 17,9 17,4 

Grunnkapasitet Distriktskontor 18,8 19,3 

Styrehonorarer 7,2 7,5 

SUM Basiskostnader 189,1 194,7 

Tabell 6. Fordeling av direkte kostnader og bemanningskostnader for basiskostnader i 2013. Gjennomføringskostnader er 
sum av direkte kostnader og bemanningskostnader.  

Økningen på ledelse og virksomhetsstyring skyldes først og fremst arbeidet med ny MRS. 
Ekstramidlene til innovasjonspolitisk rådgiver har i 2013 primært blitt brukt til utvikling av ny MRS og 
blir synlig som en økning av midlene til ledelse og virksomhetsstyring.  
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10.6 Annen administrativ rapportering 

10.6.1 Fordeling av antall årsverk og kostnader 

Tabell 8 viser antall årsverk fordelt på distriktskontorer (DK), kontorer i utlandet (UK) og 
hovedkontoret (HK) i 2012 og 2013. Inndeling i DK, UK og HK reflekterer ikke fordeling på kunderettet 
arbeid versus hovedkontorfunksjoner, men hvor den enkelte ansatte har sin arbeidsplass. Ansatte 
som gjør kunderettet arbeid finnes både på HK, DK og UK. Dette er knyttet til leveransemodell 
(sentralisert desentralisert) 

Tabellen viser antall ansatte årsverk ved utgangen av året og inkluderer vikarer og personer i 
permisjon. Dette gjør at det ikke er noen entydig sammenheng mellom antall årsverk og 
lønnskostnader eller bemanningskostnader 

 

Årsverk 2012 2013 

Hovedkontor 241,4  249,0  

Distriktskontor 310,5  318,9  

Utekontor 182,6  189,5  

Sum 734,5  757,5  
Tabell 8. Utvikling i antall årsverk fordelt på distriktskontorer (DK), kontorer I utlandet (UK) og hovedkontoret (HK).  
Som årsverk teller alle som er ansatt hos Innovasjon Norge per 31.12 det gjeldende år.  

HK øker med 7,8 årsverk. Dette skyldes at vi har økt antall ansatte i Såkornfond/fond, 
kommunikasjon, juridisk avdeling og enhet for spesialkompetanse. Økningen er i hovedsak ansatte i 
engasjementsstillinger. Utover dette skyldes endringene  overlapp i forbindelse med pensjonering, 
ansettelse i stillinger som var ubesatt ved årsskiftet og vikariater for sykmeldte. 

DK øker med 8,5 årsverk. Økningen skyldes nyansettelser som følge av opprettelse av 
gründertelefonen i Sogn og Fjordane, samt ansettelser på kontorene i Buskerud/Vestfold, Troms og 
Finnmark.   

UK øker med 5,9 årsverk sammenholdt med 2012. Dette er relatert til de nye kontorene i Jakarta og 
Nairobi, samt mindre endringer på flere kontorer.  

 

10.6.2 Omfang og fordeling av brukerbetalte tjenester 

Noen av Innovasjon Norges tjenester krever brukerbetaling. I hovedsak er dette tjenester tilknyttet 
reiselivsvirksomheten samt næringslivsprofilering (delegasjoner og fellesstands) og tjenesten 
internasjonal vekst. Tabell 11 viser inntektene fra eksterne brukerbetalte tjenester fordelt på 
distriktskontorer (DK), kontorer i utlandet (UK) og hovedkontoret (HK).  

Totalt sett har mengden brukerbetalinger gått ned fra 2012 til 2013, men den er likevel høyere enn 
nivået i 2011 (totalt 163,7 mill. kroner). Nedgangen fra 2012 skyldes i nedgang i brukerbetaling fra 
kunder som har mottatt tjenesten reiselivsprofilering samt brukerbetaling fra øvrige tjenester. 
Brukerbetaling internasjonal vekst har gått opp fra 10 til 15 mill. kroner i tråd med et økt fokus på 
internasjonalisering og en prioritering av denne tjenesten.  
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Type tjeneste DK HK UK Total 

Brukerbetaling øvrige tjenester 1,0 (0,8)  6,8 (5,0)  14,1 (22,3)  21,9 (28,1)  

Brukerbetaling profilering av Norge som 

reisemål          -    20,7 (19,3)  83,8 (92,7)  104,5 (111,9)  

Brukerbetaling norske fellesstands i utlandet          -     26,5 (25,8)   0,1 (0,1)  26,7 (26,0)  

Brukerbetaling internasjonal vekst          -    0 (0,2) 15,3 (10,9)  15,3 (11,0)  

Brukerbetaling kompetanseprogram 3,5 (3,2)              -                  -    3,5 (3,3)  

Brukerbetaling næringslivsdelegasjoner          -    1,3 (2,2)  0 (0,3)         1,3 (2,5)  

Sum 4,5 (4,0)  55,3 (52,4)  113,2 (109,2)  173,0 (182,8)  

Tabell 11. Omfang og fordeling av brukerbetalte tjenester. Tabellen viser brukerbetaling i mill. kroner fordelt på 
distriktskontor (DK), hovedkontor (HK) og kontorer i utlandet (UK). Volumet på brukerbetaling i 2012 vises i parentes 
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10.6.3 Beskrivelse av distriktskontorenes struktur. 

Innovasjon Norge har 15 distriktskontorer med i alt 21 kontorsteder. De fleste distriktskontorene 
dekker ett fylke. I Agder, Buskerud og Vestfold og Oslo, Akershus og Østfold har selskapet kontorer 
som dekker henholdsvis to, to og tre fylker. I alle disse tre regionene er distriktskontorets 
medarbeidere fordelt på to kontorsteder. I tillegg har distriktskontorene i Finnmark, Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane to kontorsteder. 

Det er i 2013 ikke gjennomført endringer i kontorstrukturen i Norge 

Se også en kort oppsummering av vår distriktskontorstruktur i tabellen nedenfor: 

 

  Distriktskontor 
Distriktskontorets 
ledelse Lokalkontor 

1 Oslo, Akershus og Østfold Akersgt. 13, Oslo Grålum i Sarpsborg 

2 Hedmark Hamar   

3 Oppland Lillehammer   

4 Buskerud og Vestfold Drammen Borre i Horten 

5 Telemark Skien   

6 Agder Grimstad Kristiansand 

7 Rogaland Stavanger   

8 Hordaland Bergen   

9 Sogn- og Fjordane Leikanger Førde 

10 Møre- og Romsdal Ålesund Molde 

11 Sør-Trøndelag Trondheim   

12 Nord-Trøndelag Steinkjer   

13 Nordland Bodø   

14 Troms Tromsø   

15 Finnmark Vadsø Alta 
Tabell 12. Oversikt over distriktskontorer. 

  



Øvrig rapportering 

93 
 

10.6.4 Gjennomførte endringer i internasjonal tilstedeværelse 

Innovasjon Norge har 34 kontorer i utlandet fordelt på 29 land. I tillegg er vi representert med 
konsulentavtaler i Thailand, UAE, Bangladesh, Latvia, Litauen og Ungarn.  

I tråd med stortingsmelding 22 – Verktøy for vekst har Innovasjon Norge opprettet et strategisk råd 
for lokalisering av Innovasjon Norges utekontorer. Rådet rapporterer til Innovasjon Norges 
hovedstyre, og skal bistå med råd om hvor næringslivets behov for utekontortjenester er stort og 
hvor det ikke lenger er så stort behov. Rådet oppnevnes av Innovasjon Norges hovedstyre. Det er 
Innovasjon Norges hovedstyre som avgjør den faktiske lokaliseringen av Innovasjon Norges 
utekontorer. 

Rådet ble opprettet og startet sitt arbeid i 2. kvartal 2013 med ni representanter fra næringslivet og 
observatører fra bl.a. NFD og UD.   

Endringer i kontorstrukturen i 2013: 

 Etablering av nytt kontor i for Øst Afrika i Kenya  

 Kontoret i Boston er slått sammen med kontoret i New York og ressursene flyttet dit. 

Kriterier for internasjonal tilstedeværelse: 

 Interesse for vedkommende marked i norsk næringsliv (inkludert forskning, utvikling og 
innovasjon) 

 Tilstrekkelig og relevant potensial for norsk næringsliv i markedet 

 Utilstrekkelig tilgang på pålitelig og troverdig informasjon og kunnskap fra markedet  

 Vanskelig tilgjengelig konsulentmarked i det aktuelle marked  

 Hindringer for norske bedrifter, bl.a. når det gjelder å etablere nettverk/samarbeid 

I tillegg legges det vekt på om det foreligger særlige politiske og/eller andre hensyn som tilsier at vi 
bør ha/ikke bør ha tilstedeværelse i et marked. 

 

Figur 45. Kontorer I utlandet.  
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10.6.5 Gjennomførte evalueringer 

Det er i 2013 gjennomført seks evalueringer og to kundeeffektundersøkelser: 

 NCE: Treårsevaluering av Turisme, NODE og Smart Energy Markeds. (Oxford). 

 NCE etter 6 år: Culinology, Oslo Cancer Cluster og Aquaculture. (Oxford). 

 Maritim satsing 2007-2012. Effekter av “utvidet” maritim satsing. (Menon). 

 Miljøteknologiordningen.(Menon). 

 Bedriftsnettverk 2009-2012. Foreløpige erfaringer. (Damvad). 

 IPR. Samarbeidsprosjekt med Patentstyret. (Oxford og Leogriff) 

 Førundersøkelse av 2012-årgangen. (Pöyry). 

 Etterundersøkelse av 2009-årgangen «Kraftfor for gründere». (Oxford). 

 
Foreløpig i 2014 er det planer om evaluering av: 
 

 FRAM 

 Mentorordningen 

 Pilotene Neuroscience Network (NNN – etablert i 2010) og Norsk Nettverk for Industriell 

Bioteknologi (NNIB - etablert i juni 2012).  

 Kursvirksomhet innenfor reiselivsatsingen. 

 

Det er tilgang til evalueringene på DFØs evalueringsportal http://www.evalueringsportalen.no og på 

den enkelte evaluators hjemmeside. 

 

 

http://www.evalueringsportalen.no/


innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum, 
0104 Oslo

Telefon: 22 00 25 00,
Faks: 22 00 25 01
post@innovasjonnorge.no

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes 
virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele 
landet. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. 
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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