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INNOVASJON NORGE 

HJELPER BEDRIFTER MED Å 

LYKKES. VI ER EN PÅDRIVER 

FOR INNOVASJON OG 

NÆRINGSUTVIKLING I HELE 

LANDET. VIRKSOMHETEN 

VAR I 2012 RETTET INN MOT 

Å NÅ FIRE MÅL.

Beløpene som presenteres i rapporten 
viser delen av tilskudd i de midlene 
som Innovasjon Norge tildeler. Denne 
tilskuddsdelen er med andre ord mål på 
hvor mye støtte Innovasjon Norge deler 
ut til næringslivet. I statistikkvedlegget 
til årsrapporten er beløpene som presen-
teres her nettobeløp. 

4 MÅL FOR 2012
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4.
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ØKT INTER-
NASJONAL-

ISERING

3.

STYRKET 
PROFILERING
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Norge er et lite land i en stor 
verden. Vi er velsignet med rike 
naturressurser som vi har evne 
til å forvalte og utnytte på en god 
måte. Kunnskapen og erfaringene 
fra dette har vi videreført inn i nye 
næringer. Alt dette gjør at vi i dag 
har en mye bedre økonomisk til-
stand enn mange land rundt oss. 
Som nasjon er vi avhengig av et  
variert og innovativt næringsliv 
som setter oss i stand til å møte 
framtiden og konkurransen i det 
globale markedet.

Vi trenger blant annet:
• Flere gode gründere og 
 nyskapende bedrifter.
• Flere internasjonalt rettede 
 bedrifter med kompetanse, 

 vekstkraft og mot til å se hele 
 verden som mulig marked.
• Sterkere og mer eff ektive 
 kompetansemiljøer som kan 
 styrke og utnytte all kompe-
 tansen over hele landet på 
 tvers av næringer.

En framtidrettet og off ensiv 
innovasjonspolitikk skal legge 
til rette for vekst og utvikling. 
Innovasjon Norge er en pådriver 
og katalysator for å få dete til. 
Innovasjon og næringsutvikling 
er langsiktig arbeid. Det er sum-
men avde mange små og store 
tiltakene i hver enkelt bedrift som 
over tid gir framgang, og ruster 
norsk næringsliv for framtiden. 
Gjennom å utnytte den erfaringen, 

kompetansen og det sterke 
engasjementet våre medarbeidere 
har, arbeider vi hver dag for å øke 
verdiskapingen hos kundene, og 
dermed i Norge.

I denne velse årsrapporten 
presenterer vi noen av de mange 
skrittene vi tok, og resultatene 
vi oppnådde i 2012.

GUNN OVESEN, ADM. DIREKTØR �

MANGE OG VIKTIGE 
SKRITT FRAMOVER
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1. ØKT
INNO�SJON

Innovasjon Norge er en pådriver og katalysator 
for innovasjon hos våre kunder, i næringsmiljøene 

over hele landet og på nasjonalt nivå gjennom 
sin rolle som innovasjonspolitisk rådgiver 

for myndighetene.
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INNOVASJON: RESULTATER OG AKTIVITETER 

83% av tilsegnene til innovasjons retta prosjekt

50 % av 
midlene til 
prosjekter med 
innovasjon på 
internasjonalt 
nivå 

Innovasjon Norge bruker en internasjonal standard med fi re nivå for 
å beskrive et prosjekt: innovasjon på internasjonalt, nasjonalt eller 
regionalt nivå eller på bedriftsnivå.

Prosentdelen av innovasjonspro-
sjekta auka med 1 prosentpoeng 
i 2012. Fordelinga av prosjekttypar 
er vist i det store kakediagrammet.

 Innovasjon og stadig forbedring er nødvendig for den 
enkelte bedrift. For å lykkes må nye varer eller tjenester utvikles, 
produksjonen bli mer e� ektiv eller distribusjons- og salgsmetodene 
bli bedre. Innovasjon Norge hjelper bedriftene med kunnskap og 
ressurser i den viktige nyskapingsprosessen. 
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78%

82%

83%

5% organsiasjon

 9% marked

 24% prosess

62% produkt/tjeneste
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INNOVASJON: RESULTATER OG AKTIVITETER 

Innen energi og miljø gikk 88 % av tilsagnene til 
prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå

INNOVASJON I 
PRIMÆRNÆRINGER :

Til sammen 
bevilget vi 
239 millioner 
kroner til 
524 prosjekter 
gjennom 4 
programmer

Energi og miljø, olje og gass og helse er de tre 
mest innovative sektorene. I disse sektorene gikk 
henholdsvis 88, 84 og 82 prosent av tilsagnene til 
prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå. 

I energi- og miljøsektoren økte tilsagnene til innova-
sjon på internasjonalt nivå fra 85 prosent i 2011 til 
88 prosent i 2012. 

Energi og miljø

88%
Olje og gass

84%
Helse

82%

BIOENERGIPROGRAMMET

Iverksatte prosjekter: 219

Beløp (mill. kroner): 58

Samlet energimengde 30,3 GWh, 
tilsvarende energiforbruket til 
1280 husstander.

MARINT VERDISKAPINGS-
PROGRAM
Iverksatte prosjekter: 84

Beløp (mill. kroner): 64

Ekstern evaluering 2012: "Flere pro-
sjekter har utløst viktige endringer 
i deltakende bedrifter, i form av 
justert atferd eller økte inntekter."

TREBASERT INNOVASJONS-
PROGRAM 

Iverksatte prosjekter: 83

Beløp (mill. kroner): 47

LOKALMAT PROGRAMMET

Iverksatte prosjekter: 138

Beløp (mill. kroner): 70
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INNOVASJON: RESULTATER OG AKTIVITETER 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSKONTRAKTER:  

290 millioner kroner tildelt 
til 215 prosjekter

108 fl ere 
kjernebedrifter 
med i nærings-
klyngene enn 
i 2011

Gjennom ordningen Forsknings- og utviklingskontrakter kan vi gi til-
skudd til prosjekter som baserer seg på et forpliktende samarbeid om 
produkt- eller tjenesteutvikling mellom en leverandør og en pilotkunde. 
Kunden kan enten være en off entlig etat (OFU) eller en norsk eller 
utenlandsk bedrift (IFU).

Programmene Arena og Norwegian Centres of Expertise (NCE) tilbyr fag-
lig og fi nansiell støtte til innovasjon og langsiktig utvikling av regionale 
næringsmiljøer. Innovasjon Norge driver disse programmene i samarbeid 
med SIVA og Forskningsrådet. 

 2012 2011
Beløp tildelt (mill. kroner) 316 300

Antall tildelinger 216 211

Internasjonalt rettet andel (%) 93 95

Antall prosjekter med utenlandsk pilotkunde 51 40

Arena/NCE-
prosjekter:
29 (32)

(2011-tall i parentes)

Igangsatte 
innovasjonsprosjekter: 

548 (362)

Kjernebedrifter 
i klyngene: 
1 216 (1 108)

Bedrifter som deltar i inn-
ovasjonsprosjektene:

1 500

GOD MÅLOPPNÅELSE 

En evaluering viser at IFU/OFU-
programmet i større grad enn 
før gir læring, innovasjon og økt 
verdiskapning. Funnene tyder 
på at modellen bør anvendes på 
fl ere prosjekter og fi nansier-
ingsordninger.

Programevalueringen for perio-
den 2006–2011 er utført av 
analyseselskapet Oxford Rese-
arch. Resultatene viser at pro-
grammet oppnår konkrete 
resultater og gir god eff ekt. 

Noen av de viktigste funnene er:
• Forpliktende samarbeid 
 gir merverdi
• Markedsorienterte bedrifter 
 lykkes best
• Ordningen er samfunns-
 økonomisk lønnsom
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2. ØKT INTER-
NASJONA�SERING

En av Innovasjon Norges viktigste oppgaver er å 
hjelpe til med å ruste bedrifter over hele landet 

til å møte internasjonal konkurranse, 
både hjemme og ute.
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INTERNASJONALISERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

 Finansiering er selvsagt en viktig tjeneste, men minst like 
viktig er kunnskapen vår om de lokale markedene rundt omkring 
i verden og den hjelpen vi kan gi bedrifter som vil vokse ute.

34 % av alle finansieringsprosjektene i 2012 var 
internasjonalt rettet

34 prosent av alle fi nansieringsprosjektene i 2012 var internasjonalt rettet (en økning på 2 prosentpoeng fra 2011). 
57 prosent av tildelte beløp gikk til internasjonale prosjekter. Dette er omtrent på samme nivå som i 2011.

2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

27%
 2 016 PROSJEKTER

28%
 1 855 PROSJEKTER

32%
 1 988 PROSJEKTER

34%
 2 058 PROSJEKTER

AV BELØPET

55%
AV BELØPET

47%
AV BELØPET

58%
AV BELØPET

57%
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INTERNASJONALISERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

INTERNASJONAL VEKST:

Om lag 400 
prosjekter 
igangsatt 

GJENNOM PROGRAMMET 
INTERNASJONAL VEKST 

HJELPER VÅRE RÅDGIVERE 
VED UTENLANDSKONTORENE 

SMÅ- OG MELLOMSTORE 
BEDRIFTER SOM FORBEREDER 
INTERNASJONAL MARKEDSIN-

TRODUKSJON. 

300

400

Fra

prosjekter

800 kundeprosjekter 
håndtert av utenlandskontorene  

BRASIL
BULGARIA
CANADA
DANMARK
DE FORENTE   ARABISKE EMIRATER
ESTLAND
FINLAND
FRANKRIKE
INDIA
INDONESIA
ITALIA
JAPAN
KINA
KOREA
LATVIA
LITAUEN
MALAYSIA
NEDERLAND
POLEN
ROMANIA
RUSSLAND
SINGAPORE
SPANIA
STORBRITANNIA
SVERIGE
SØR-AFRIKA
THAILAND
TYRKIA
TYSKLAND
USA – BOSTON
USA – HOUSTON
USA – NEW YORK
USA – SAN FRANCISCO
USA – WASHINGTON DC
VIETNAM
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INTERNASJONALISERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

2 000 besvarte spørsmål om EU fra 
norske bedrifter 

Innovasjon Norge er koordinator for Enterprise Europe 
Network (EEN) i Norge. Gjennom EEN leverer Innova-
sjon Norge sin EU-rådgivningstjeneste. Vi setter 
bedrifter i bedre stand til å utnytte mulighetene i det 
indre marked ved å gi råd, tilby kurs og seminarer og 

opprettholde en god informasjonstjeneste på 
nettstedet www.bedriftieu.no. Tjenesten samfi nansi-
eres av Europakommisjonen, Norges forskningsråd, 
Innovasjon Norge og NHD. 

«OPEN FOR BUSINESS» I INDONESIA

Olje, gass, fornybar energi, skipsfart og maritim 
industri gjør Indonesia til et glohett marked for 
norsk næringsliv. Vi åpnet kontor i Jakarta i 2012 
og hjelper til med å åpne dører for norske bedrifter. 

Kontorets oppgave er å synliggjøre mulighetene for 
norske bedrifter i det raskt voksende indonesiske 
markedet, kartlegge behov og hjelpe bedriftene i 
jakten på kunder og samarbeidspartnere. 

I forbindelse med åpningen arrangerte Innovasjon 
Norge en delegasjonsreise med nær 100 represen-
tanter fra 70 bedrifter. Kronprinsparet foretok den 
o°  sielle åpningen av kontoret. 

±
530 

MØTER 
MED BEDRIFTER

◎
1 200 
DELTAKERE PÅ MØTER OG 

SEMINARER

☝
37 116 

UNIKE BESØK PÅ 
BEDRIFTIEU.NO

Ole Schanke Eikum, leder av kontoret, Gunn Ovesen, 
adm. dir. Innovasjon Norge, Kronprins  Haakon og 
Kronprinsesse Mette-Marit og Chairman Apino, 
Sofi  en Wanandi, ved åpningen av kontoret i Jakarta, 
Indonesia. Foto: Innovasjon Norge.
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3. STYRKET 
P�FILERING

Innovasjon Norge har som oppgave å gjøre 
Norge og norsk næringsliv mer kjent og 
etterspurt i utlandet, og fremme Norge 

som turistnasjon.
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PROFILERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

 Profileringsarbeidet innebærer blant annet å arbeide 
systematisk med å styrke Norges omdømme, inkludert å sørge 
for at vi er visuelt tydelige og attraktive. God og strategisk design 
og merkevarebygging er også nødvendig for at den enkelte bedrift 
skal lykkes.

artikler om Norge 
som reisemål

VISITNORWAY.COM:

14,25 millioner 
besøk, en 
økning på 20 % 

☟
 

10,75 MILLIONAR 
UNIKE BRUKERE (+20%)

☟
47 MILLIONAR 

SIDEVISINGER (+12,5%)

☟
33% GJENBESØK 

(UENDRET)

☟
84,5% INTER NASJONALE 

BESØK

Visitnorway.com er den pris-
belønte o°  sielle norske reiselivs-
portalen. Den er utstillingsvinduet 
mot verden for 90 prosent av 
norske reisemål og turistkontorer.

☞ 1 080 journalister med på pressetur, 
mot 924 i 2011. 

☞ Tilsvarende annonseverdi for 
artiklene: 760 millioner kroner, en 
økning fra 582 millioner kroner i 2011. 

☞ I tillegg kommer verdien av 65 TV-
programmer og 24 radioprogrammer.

Innovasjon Norge organiserer hvert år 
turer i Norge for utenlandske reiselivs- 
og livsstiljournalister.

8 546
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PROFILERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

Norwegian Travel Workshop er en salgskonferanse 
rettet mot utenlandske turoperatører.

Innovasjon Norge arrangerer 
norske fellesstands på internasjo-
nale fagmesser og står for plan-
legging og gjennomføring av 
næringslivsdelegasjoner til 
andre land.

Norsk fellesstand organisert på 
13 internasjonale fagmesser med 
260 bedrifter som deltakere

4 næringslivsdelegasjoner 
arrangert med 180 bedrifter 
som deltakere

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP:

8 500 møter mellom norske tilbydere og 
utenlandske turoperatører

440 bedrifter deltok på 
internasjonale fagmesser 
og i næringslivsdelegasjoner

◎ ◎

◎ ◎
320 TUR-

OPERATØRER
 

27 LAND

332 NORSKE
 TILBYDERE

8 500 
MØTER

1344
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40
FOREDRAG OVER 

HELE LANDET

PROFILERING: RESULTATER OG AKTIVITETER

I tillegg til rådgivning knyttet til 
utvikling og bruk av design som 
strategisk virkemiddel i kundenes 
forretningsutvikling, tilbyr vi en 
rikholdig verktøykasse for 
omdømmebygging i internasjo-
nale markeder:

• Håndbøker i 
omdømmebygging

• Norgesprofi len

• Kurs i merkevareledelse 
og omdømmebygging

• Mulighet for å stille egen-
diagnose på unikbedrift.no

I mai vant visitnorway.com den 
prestisjetunge prisen Webby 
Awards, også kalt «Oscar» for 
web. Visit Norway gikk helt til 
topps i kategorien “Best Home/
Welcome Page” for den inter-
aktive 360-graders presentasjo-

nen av Geiranger. Brukerne kan 
snu og vende på kameraet som 
de vil, og zoome inn der de ønsker. 
Bildene er tatt av fotograf Pål S. 
Vindfallet, og løsningen er utviklet 
av Hamar-fi rmaet Making View.

Designrådgivning: 200 nye oppdrag 
mot 118 året før

28
FORPROSJEKTER

WEBBY AWARDS TIL VISITNORWAY.COM

93
WORKSHOPS I 

MARKEDSORIENTERING/
FORRETNINGSMODELL 

(NYTT TILBUD 2012)

79
IGANGSATTE OG/ELLER 

GJENNOMFØRTE 
PROSJEKTER
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4. REGIONAL
UTVIK�NG

Vi skal forbedre distriktene og 
regionenes muligheter ut fra de 

fortrinn de har.
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REGIONAL UTVIKLING: RESULTATER OG AKTIVITETER

 Innovasjon Norge er til for bedrifter og næringslivet over 
hele landet. Vi har likevel et særlig ansvar for distriktene i Norge. 
Vi skal blant annet stimulere til samspill mellom ulike aktører, for 
eksempel i geografi sk avgrensede næringsklynger.

Kompetansetjenesten FRAM skal styrke bedriftsutvikling, ledelse, 
strategi, innovasjon og internasjonalisering hos deltakerbedriftene. 
Tjenesten er tredelt: 
 

53 
PROSJEKTER I GANG 
VED UTGANGEN AV 
ÅRET

▷ 

500 
BEDRIFTER 
DELTOK

▷

1 000 
PERSONER 
DELTOK
 

◯
Vi samarbeidet med 25 kommu-
ner om omstilling – 3 av disse 
var nye i 2012.

Med fylkeskommunene som 
oppdragsgiver er Innovasjon 
Norge nasjonalt kompetanse-
organ, rådgiver og pådriver for 
omstillingsarbeidet i kommuner 
der for eksempel en hjørnesteins-
bedrift er blitt borte.

STRATEGISK 
LEDELSE

MARKED INNOVASJON 
(NY I 2012)

24 nye FRAM-prosjekter 25 omstillings-
kommuner

16 
PROSJEKTER 
AVSLUTTET 

▷

146
BEDRIFTER 
DELTOK

◯
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REGIONAL UTVIKLING: RESULTATER OG AKTIVITETER

Disse aktivitetene kommer i tillegg til vanlige kundemøter i forbindelse 
med søknader og prosjektoppfølging.

GANEFART FREMMER 
LOKAL MATKULTUR

Konkurransen Ganefart kårer 
det serveringsstedet langs 
norske veier som er best på å 
servere mat med lokale råvarer 
og lokal matkultur. I 2012 sto 
lunsjbaren Smag og Behag 
i Grimstad øverst på pallen. 
Bak seg hadde den sju andre 
regionvinnere og ca. 200 andre 
nominerte serveringssteder 
fra hele landet. Lokale råvarer, 
gode historier og norske menyer 
kjennetegner årets vinner.

Ganefart arrangeres av Land-
bruks- og matdepartementet i 
samarbeid med Norges Bygde-
kvinnelag og Innovasjon Norge.

• 36 prosent av tilsagnene gikk til kvinnerettede pro-
sjekter i 2012, en nedgang fra 39 prosent i 2011.

• 13 prosent av midlene gikk til målgruppen unge i 
2012, om lag på samme nivå som i 2011.

36 % til 
kvinnerettede 
prosjekter

Kontorene våre i Norge 
gjennomførte over 7 500 møter 
med bedrifter og personer for 
å diskutere nye muligheter

2011

 39%%

2012

 36%

    13%
TIL MÅLGRUPPA UNGE
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REGIONAL UTVIKLING: RESULTATER OG AKTIVITETER

Hvert år spør vi kundene våre om den servicen de får av Innovasjon Norge. 
De mest sentrale resultatene er sammenstilt nedenfor:

95 % ønsker å bruke oss igjen, 
96 % vil anbefale andre å bruke oss  

 (tall i %) 2012 2011 2010 2009

 KUNDENE SIER:

 Får nyttig informasjon om hva Innovasjon Norge kan tilby 81  75  78  75

 Møter oss med interesse (og respekt) 90 81 84 81

 Har kompetanse tilpasset behov 67 62 63 60

 Har leveranser tilpasset behov 75 61 61 60

 Utfordrer på forretningsmodell 45 – – –

 Viser hvordan vi kan ta samfunnsansvar 35 – – 

 Gir tilfredsstillende responstid 78 – – –

 Skisserte trinnene i prosessen/forklarte behandlingsforløpet  78 56 57 55

 Rådgiveren var opptatt av resultatene 70 63 63 60

 Fulgte opp 78 64 63 59

 Sørget for tilfredsstillende framdrift i behandlingen/prosjektet 77 56 57 54

 Bidro til forbedring av prosjektideen 42 42 38  38

 Bidro til samarbeid mellom min bedrift og andre 36 35 31 30

 Jeg vil benytte meg av Innovasjon Norges tilbud igjen 95 89 87 87

 Jeg vil anbefale andre å benytte Innovasjon Norges tilbud 95 90 88 88

 Jeg er fornøyd med denne leveransen  96 – – 86



Dette er kortversjonen av årsrapporten for 2012. 
Fullstendig rapport med årsregnskap, statistikkvedlegg 
og detaljer per innsatsområder og kontorer kan lastes 

ned fra innovasjonnorge.no
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