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1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 

2010 
 
I Innovasjon Norges (INs) årsrapport for 2010 (hovedrapporten) har vi gitt en kort beskrivelse av 
virksomheten i 2010 innenfor INs ulike områder. Nedenfor følger mer detaljerte årsrapporter fra 
INs satsinger, programmer samt fra en del enkelttjenester og  
-ordninger. Rapporteringen følger i hovedsak samme mal som for 2009. 

 
Det etterfølgende materialet gir forholdsvis detaljert informasjon om hva vi har oppnådd innenfor 
ulike satsinger, programmer og enkelttjenester i 2010.  
 
For lesere som ønsker et best mulig oversiktsbilde av virksomheten, vises det til hovedrapporten 
og særlig til sammendraget av denne. 
 

De ulike virkemidlene som benyttes i forhold til kundene vil variere mellom de ulike 
satsingsområdene. Her følger en oversikt over fordeling av tilsagn i mill. kr, pr. virkemiddel: 
 
 

Satsingsområde 
Lavrisiko
-lån Garanti 

Låne-
beløp for 
rente-
støtte 

Innova-
sjons- og 
risikolån Tilskudd 

Totalt 
sektor 

Totalt 
sektor i 
% av 
total 

Energi og miljø 80 2 1 98 336 518 8 % 

Helse 0 1 0 20 123 144 2 % 

IKT 3 4 0 83 175 265 4 % 

Kultur og 
opplevelse 1 3 1 8 74 86 1 % 

Landbruk 665 5 1 015 45 595 2 325 37 % 

Marin 908 3 0 209 177 1 297 21 % 

Maritim 258 6 0 192 118 574 9 % 

Olje og gass 5 12 0 19 121 157 2 % 

Reiseliv 38 0 10 21 194 263 4 % 

Ikke 
satsingsområde 104 3 0 165 403 675 11 % 

Total 2 062 38 1 028 860 2 316 6 303 100 % 
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31.des.10

Ressursinnsats Største program og tjenester

Tilsagn (mill nok) 6 303 100 %

Operative timer 1 086 691 100 % Alle næringer Mill IN per 31.12.09 Mill

Lavrisiko lån 2 062 33 % 35 % Risikolån 518

Risikolån 860 14 % 21 % Distriktsrettede lån 342

Tilsagnsvolum Tilskudd 2 316 37 % 30 % Sum lån 860

mnok av bevilgd kronerIN per 31.12.09 Rentestøtte landbrukslån 1 028 16 % 9 %

Entreprenørskap 855 14 % 18 % Garantier 37 1 % 4 %

Vekst i Bedrifter 5 101 81 % 78 % Alle tilsagn og alle næringer 6 303 100 % 100 %

Innovasjonsmiljø 347 6 % 4 % Største tilskudd Mill

Tjenesteytende næringer* Mill Andel sum tilsagn IN per 31.12.09 Distriktsutviklingstilskudd 611

Andel satsingsområder 5628 89 % 84 % Lavrisiko lån 262 4 % 2 % BU midler 420

Risikolån 349 6 % 4 % OFU IFU 319

Tjenesteytende næringer* 1 621 26 % 20 % Tilskudd 961 15 % 14 % Nettverksprogrammer 121

Kunnskapsintensive næringer** 636 10 % 8 % Rentestøtte landbrukslån 34 1 % 0 % Regional utvikling 173

Garantier 15 0 % 0 % Landsdekkende etablererstipend 51

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere) av bevilgede kroner Tjenesteytende næringer 1 621 26 % 20 % Sum annet 1695

SMB med vekstambisjoner 1 669 26 % 24 %

Internasjonalt rettet 2 049 33 % 42 %

Miljørettet 1 174 19 % 17 % Prioriterte sektorer IN per 31.12.09

Mill Andel IN per 31.12.09 IN per 31.12.09 Timer Andel Timer

Kompetansesatsing*** 1 422 23 % 22 % Energi og miljø 518 8 % 987 10 % 68 772 6 % 58 836

FoU basert 970 15 % 12 % Helse 144 2 % 471 5 % 23 434 2 % 21 102

Designrettet 316 5 % 4 % IKT 265 4 % 417 4 % 50 455 5 % 40 137

Kultur og opplevelse 86 1 % 147 2 % 27 913 3 % 24 088

Rettet mot kvinner 2 173 34 % 29 % Landbruk 2 325 37 % 2 407 25 % 120 213 11 % 110 324

Rettet mot unge 840 13 % 8 % Marin 1 297 21 % 2 623 27 % 69 185 6 % 65 989

Maritim 574 9 % 361 4 % 28 324 3 % 21 229

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Olje og gass leverandørindustri 157 2 % 471 5 % 42 660 4 % 42 918

av bevilgede kronerIN per 31.12.09 Reiseliv (#3) 263 4 % 367 4 % 176 024 16 % 153 351

Til innovasjon 4 222 67 % 73 % Andre sektorer 674 11 % 1 542 16 % 479 711 44 % 437 026

av innovasjon Sum 6 303 100 % 9 792 100 % 1 086 691 100 % 975 000

Internasjonalt nivå 1 442 34 % 37 %

Nasjonalt nivå 941 22 % 20 %

Regionalt nivå 341 8 % 8 % Prioriterte kontorer (#2)

Bedriftsnivå 1 498 35 % 35 %

av innovasjon Mill Andel IN per 31.12.09 IN per 31.12.09 Mill Andel

Markedsmessig 305 7 % 9 % Møre og Romsdal 1015 16 % 1241 13 % Finnmark 301 5 %

Organisatorisk 137 3 % 8 % Troms 477 8 % 990 10 % Troms 477 8 %

Prosess 1 313 31 % 32 % Sør-Trøndelag 398 6 % 683 7 % Nordland 416 7 %

Produkt og Tjeneste 2 311 55 % 52 % Hordaland 522 8 % 670 7 % Svalbard 1 0 %

Rogaland 262 4 % 654 7 % Nord-Norge 1 195 19 %

Nordland 416 7 % 678 7 %

IN Målekort 2010 Nord-Trøndelag 312 5 % 615 6 %

Antall IN per 31.12.09 Sogn og Fjordane 355 6 % 523 5 %

Buskerud Vestfold 277 4 % 461 5 %

Finnmark 301 5 % 395 4 %

Hedmark 343 5 % 361 4 %

Agder 354 6 % 359 4 %

Regionale sektormøte 12 15 Oslo 168 3 % 372 4 %

Oppland 165 3 % 330 3 %

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner Østfold 275 4 % 237 2 %

Arena 19 20 Telemark 231 4 % 236 2 %

NCE 12 12 Akershus 142 2 % 172 2 %

Utland og uspesifisert 290 5 % 816 8 %

Sum 6 303 100 % 9 793 100 %

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning
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2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010 

2.1 Landbrukssatsingen 
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
 

Landbrukssatsingen operasjonaliseres gjennom et bredt sett med tjenester og 

programmer. De ulike tjenestene og programmene har noe ulike målgrupper, men noe 

forenklet kan sies at bøndene er hovedmålgruppen for alle program unntatt Trebasert 

innovasjonsprogram (hovedmålgruppe trebearbeidende industri) og verdiskapings-

program for reindrift (hovedmålgruppe reindriftsutøvere). 

 

Bygdeutviklingsmidler 

Virkeområdet for bygdeutviklingsmidlene er tredelt: 

 

 Utvikling av enkeltbedrifter innen tradisjonelt landbruk/primærproduksjon av 

landbruksprodukter  

 Utvikling av alternativ næringsvirksomhet på gårdsbruk (enkeltbedrifter) utenfor 

de øvrige programmenes virkeområder  

 Bedriftsovergripende utviklingsarbeid. Hovedmålgruppen er sammenslutninger av 

målgruppen for 1 og 2 ovenfor, dvs. organisasjoner, produsentsammenslutninger 

m.v. 

 

Verdiskapingsprogram for matproduksjon (VSP mat) 

IN skal bidra gjennom å prioritere kompetansetiltak, produktutvikling, markedsadgang 

og distribusjonsløsninger, hovedsakelig rettet mot lokalmatprodusenter. Bedrifter med 

vekstambisjoner prioriteres. 

 

Trebasert innovasjonsprogram 

IN skal bidra til målsettingen om å øke trebruken og derigjennom avvirkningen i norske 

skoger. Dette gjøres gjennom å videreutvikle bedriftene i den trebaserte verdikjeden. 

Trebasert innovasjonsprogram har spesielt fokus på utvikling av leverandører, konsepter, 

byggsystemer og kompetanse innenfor byggsektoren, utvikling av treprodukter mot 

forbrukermarkedet og kompetansetiltak innenfor næringa.  

 

Bioenergiprogrammet 

IN skal bidra til utvikling av bioenergi som en inntektskilde i landbruket. Satsingen er 

rettet både mot anlegg som skal selge varme og mot bygging av varmeanlegg på 

gårdsbruk. I tillegg satses det på utvikling av brenselsproduksjon og salg av brensel. 

 

Det ble i 2009 etablert egen støtteordning for økt produksjon av skogsflis. 

 

Utviklingsprogram for grønt reiseliv 

IN skal bidra til bedriftsovergripende utviklingsprosjekter innen kompetanseutvikling, 

markedsføring, produktutvikling og samarbeid, nettverk og allianser. 

 

Verdiskapingsprogrammet for reindrift 

Innovasjon Norge skal bidra til produktutvikling, kompetanse, nettverk/mobilisering og 

markedskanaler. 
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2. Rapportering for 2010 
 

Viktige resultater og hendelser i 2010 

 

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon 

Forbruket av midler i 2010 økte med 20 %. Innen Verdiskapingsprogam for mat er det 

videreutviklet et tilbud til erfarne bedrifter som ønsker å vokse (vekstbedriftene).   

 

Det 10-årige Verdiskapingsprogrammet for mat ble avsluttet i 2010, og erstattes at det 

nye Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra norsk landbruk fra 2011. 

Hovedområdene videreføres, og det er etablert en egen ekstern styringsgruppe for 

programmet. Strategisk retning for det nye programmet blir utarbeidet tidlig i 2011. 

 

Innovasjon Norge har videre hatt en sentral rolle i de store mat- og profilerings-

arrangementene Internationale Grüne Woche - IGW (Berlin i januar), Mat og Reiseliv 

(Voss i oktober) og Matstreif (Oslo i oktober 10) som før første gang ble gjennomført i 

tett samarbeid med fiskerinæringa. Innovasjon Norge har samarbeidet med Mattilsynet 

om intern kompetanseoppbygging i Mattilsynet på småskala foredling, bl.a. gjennom 

studieturer til Italia og Spania. 

 

Inn på tunet 

Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk, og omfatter tilbud til alle aldersgrupper. 

Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, 

helse- og sosialsektor i kommunen. 

 

I 2010 ble ”Inn på tunet løftet” etablert som et samarbeid som en 3-årig satsing mellom 

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Målet med 

satsingen er å stimulere etterspørselssiden slik at Inn på tunet skal bli en naturlig del av 

et variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunene, og bidra til økt næringsutvikling 

i landbruket. Hele rammen på 9 mill. kroner ble disponert. 

 

Trebasert innovasjonsprogram 

Trebasert innovasjonsprogram har i 2010 innvilget 73 prosjekter. Prosjektene er i ennå 

sterkere grad enn tidligere rettet direkte mot utvikling i bedriftene. Arbeidet i 2010 har 

vært fokusert på områder som har størst betydning for å øke trevolum framover. Dette 

omfatter bl.a. nye løsninger innenfor landbruksbygg og byggsektoren forøvrig, etablering 

av leverandørnettverk og industrialisering av produksjonen. 
 

Det er avgjørende for resultatene i programmet at det arbeides proaktivt mot 

trenæringen for å utvikle nye løsninger og markedsmuligheter. Dette arbeidet er 

ytterligere styrket gjennom regionale ”tredrivere” som programmet har deltatt i 

utviklingen av. Programmet koordinerer arbeidet slik at ny kunnskap kan videreformidles 

og spisskompetanse blant driverne kan utnyttes i hele nettverket. 

 

Programmet har også sammen med Landbruks- og Matdepartementet i sterkere grad 

synliggjort innovative prosjekter som gjennomføres innenfor trebransjen gjennom presse 

og media. 

 

Bioenergiprogrammet  

Bioenergiprogrammet har i 2010 hatt en sterk økning i aktiviteten spesielt på 

varmesiden. Totalt er det gjennomført prosjekter for ca. 60 mill. kroner knyttet til 

varme- og biogassproduksjon i Landbruket. Til flisproduksjon er det brukt ca. 10 mill. 

kroner. Interessen for utbygging av varmeanlegg har økt som følge av økte energipriser 

og fokus på miljøvennlig drift og kortreist energi.  
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Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv 

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv har i 2010 bevilget tilskudd til 10 utviklings-

prosjekter. Det bygdebaserte reiselivet er i vekst, og det oppleves et økt fokus på 

utvikling av naturbaserte aktiviteter og opplevelser koblet mot lokale matopplevelser. 

Markedsførings- og temaprosjektene er gjennomført med gode resultater. 

 

b. Ressursinnsats i 2010 

Samlet sett utgjør landbrukssatsingen 2,3 mrd. kroner (inkl. låneramme rentestøtte på 

vel 1 000 mill. kroner) fordelt på knapt 3 100 tilsagn. Antall tilsagn er redusert med 

knapt 100 i forhold til 2008, mens bevilgningene er redusert med ca. 100 millioner i 

forhold til 2009. Midler fra Landbruks- og matdepartementet utgjør omlag 1,6 mrd. 

kroner (inkl. låneramme rentestøtte). Omlag 70 operative årsverk er knyttet til 

landbrukssatsingen. 

 

c. Cases 

Morten Scakenda med Bakeriet i Lom vant den nasjonale Bygdeutviklingsprisen i 2010.  

 

Daglig leder og gründer Morten Schakenda har bakgrunn som leder ved Gastronomisk 

Institutt og fra kjente restauranter som Bagatelle, D’Artagnan og Holmenkollen 

Restaurant i Oslo. Etablerte i 2004 Bakeriet i Lom, som på få år har skapt sin egen 

merkevare i et område preget av matkultur og drivende krefter (Fossheim, Brimi m.fl.), 

og som Schakenda er blitt en del av. ”Bakeren i Lom” er blitt et begrep langt ut over 

nærområdet, og har også utgitt koke-

/bakebøker. 

 

Schakenda er opptatt av lokale råvarer, 

og bidrar på den måten for flere 

småskalaprodusenter i distriktet. Flere 

av brødsortene er basert på lokalt korn 

fra Skjåk, og urter, krydder, ost og 

kjøtt er også fra lokalområdet. 

Bedriften har 12 helårs arbeidsplasser, 

på sommerstid teller arbeidsstokken 

over 30 personer er tildelt både Lom 

kommune og Nord-Gudbrandsdal 

næringsforenings næringspris. 

 
Vinneren av den nasjonale BU-prisen Morten Schakenda sammen med prisutdelerne 

landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Toppen Bech (foto: Innovasjon Norge). 

 

Prosjekt Innofinn 

Prosjektet Innofinn startet opp i 2006, og ble avsluttet i 2010. Målet med prosjektet har 

vært å skaffe ny kunnskap som fremmer innovasjon, entreprenørskap, utvikling og 

samarbeid blant fisketurismeaktører i innlandet. Prosjektet er et brukerstyrt FoU-prosjekt 

om innlandsfisketurisme. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom 

skogsamvirkene Mjøsen Skog BA, Glommen Skog BA, Viken Skog BA og 

Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus og institusjonene Norsk institutt for 

naturforskning, Østlandsforskning og Skogbrukets Kursinstitutt. 

 

Prosjektet har arrangert nettverkssamlinger, konferanser, studieturer og kurs, og gitt 

viktig veiledning til enkeltbedrifter. Det har vært suksess med blant annet utvikling av 

gjeddefiske i Østfold, som har hatt det tyske markedet som hovedsatsingsområde.  

 

Prosjektet har tilført reiselivsaktører, grunneiere og utmarkslag, offentlige institusjoner 

og forvaltning samt fiskerne selv, en større bevissthet om viktige forhold og 

sammenhenger mellom fiskeressursen og verdiskaping i denne gryende næringen.  

http://bakerietilom.no/
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Landbruk

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 2 325 37 % 25 %

Operative timer 120 213 11 % 11 %

Tilsagnsvolum

mnok
av bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 293 13 % 14 % 15 %

Vekst i Bedrifter 2 001 86 % 81 % 84 %

Innovasjonsmiljø 31 1 % 6 % 1 %

Andel satsingsområder 2325 100 % 100 % 100 %

Alle næringer Mill ####### Fem største tilskudd Mill

Tjenesteytende næringer* 165 7 % 26 % 6 % Lavrisiko lån 665 29 % 32 % Lånebeløp for rentestøtte 1015

Kunnskapsintensive næringer** 49 2 % 10 % 1 % Risikolån 45 2 % 4 % BU-midler tilskudd 400

Tilskudd 595 26 % 26 % VSP mat 56

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av bevilgede

kroner Lånebeløp for rentestøtte (landbrukslån) 1 015 44 % 37 % Bioenergiprogram 40

SMB med vekstambisjoner 196 8 % 26 % 10 % Garantier 5 0 % 0 % Distriktsutviklingstilskudd 25

Internasjonalt rettet 68 3 % 33 % 4 % Alle tilsagn og alle næringer 2 325 #### 100 % Sum 1536

Miljørettet 185 8 % 19 % 6 % 66 %

Kompetansesatsing*** 100 4 % 43 % 6 %

FoU basert 34 1 % 15 % 2 % Prioriterte kontorer (#2)

Designrettet 27 1 % 5 % 2 % Timer Antall Timer Antall

Totalt for divisjon utland: 2 567 16 3 342 13

Rettet mot kvinner 1 043 45 % 34 % 39 % IN Hamburg E (HAME) 761 5 718 2

Rettet mot unge 519 22 % 13 % 19 % IN Lisboa (LISB) 89 1 41 0

IN Madrid E (MADE) 281 2 395 1

Innovasjonsnivå/ -type (#1) IN Milano E (MILE) 164 2 535 3

av bevilgede

kroner av bevilgede kronerSats per 31.12.09 IN Paris E (PARE) 380 3 296 3

Til innovasjon 1 314 57 % 67 % 65 % Sum UK pri 1 1 674 13 1 985 9
av

innovasjon 65 % 81 % 59 % 69 %

Internasjonalt nivå 36 3 % 34 % 4 %

Nasjonalt nivå 101 8 % 22 % 7 %

Regionalt nivå 127 10 % 8 % 8 % Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Bedriftsnivå 1 050 80 % 35 % 80 % Totalt for divisjon Norge: 98 843 2286 90 169 2337
av

innovasjon IN Østfold (OSTF) 111 281 109

Markedsmessig 34 3 % 7 % 7 % IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 5 959 219 4 592 201

Organisatorisk 67 5 % 3 % 5 % IN Hedmark (HEDM) 7 946 266 7 871 217

Prosess 607 46 % 31 % 35 % IN Oppland (OPPL) 6 922 93 6 036 107

Produkt og Tjeneste 493 38 % 55 % 35 % IN Buskerud og Vestfold (BUVE) 9 729 172 8 188 159

IN Telemark (TELE) 3 391 124 3 552 123

IN Agder (AGDE) 6 724 167 4 952 115

IN Målekort 2010 IN Rogaland (ROGA) 6 804 130 6 648 173

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Hordaland (HORD) 7 602 139 7 695 168

IN Sogn og Fjordane (SOFJ) 6 191 139 5 459 103

IN Møre og Romsdal (MORO) 5 931 168 5 170 225

IN Sør-Trøndelag (SOTR) 6 450 192 6 033 167

IN Nord-Trøndelag (NOTR) 7 707 193 6 894 230

Regionale sektormøte 0 12 1 IN Nordland (NORD) 4 864 105 4 378 131

IN Troms (TROM) 9 395 123 9 224 157

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner IN Finnmark (FINM) 2 843 56 2 884 61

Arena 1 19 0 Utland

NCE 1 12 1 Sum Prioritet 1 DK 98 459 2286 89 857 2337

100 % ### 100 % 100 %

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.2 Marin satsing  
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
 
Sjømatsatsingen omfatter sjømatproduksjon fra oppdrett og fangst, og setter fokus på 

utvikling av sammenhengende verdikjeder for sjømat fra råstoff til 

marked. Underleverandører, FoU, marin bioteknologi og utvikling av 

nye arter inngår i satsingsområdet. Bedrifter som vil styrke sin 

kundetilpasning prioriteres. Utnyttelse av biråstoff, jf. Bioøkonomien, 

utvikling og kommersialisering av nye marine arter og skjell samt 

leverandører av innsatsfaktorer til næringen er viktige 

utviklingsområder. 

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

Utfordringen i marin næring er bedriftenes evne til å oppnå robuste priser i markedene 

gjennom mer langsiktige kunderelasjoner og bedre utnyttelse av produktenes fortrinn. I 

2010 har vi sammen med transportørene og sjømatnæringen startet et prosjekt med 

følgende mål: Innføring av nasjonale og internasjonale standarder for strekkoding, økt 

effektivitet og fleksibilitet i transport av sjømat og bedret effektivitet og kontroll over 

kvaliteten gjennom verdikjeden. Standard for digital koding er en forutsetning for sporing 

og øker evnen til fleksibel tilpasning til kundebehov.  

I 2010 har samarbeidet med Eksportutvalget for Fisk, Forskningsrådet og Fiskeri- og 

havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) resultert i flere konkrete prosjekter. Innen 

kompetanseområdet er det bl.a. startet opp et prosjekt sammen med FHF og Pelagisk 

faggruppe for å styrke bedriftenes evne til å gjøre gode strategiske valg når det gjelder 

utnyttelse av biråstoff. Dette må ses i nær sammenheng med ambisjonene om å utvikle 

Norge som et internasjonalt foregangsland innenfor Bioøkonomien. Gjennom Marint 

verdiskapingsprogram (MVP) er det igangsatt nye hovedprosjekt både i konvensjonell 

sektor (tørrfisk) og i pelagisk sektor. Målet for prosjektene er å utvikle fortrinn i 
markedet. 

MVP er i 2010 utvidet med flere kompetansetilbud. Kompetanseprogram for 

Sjømatnæringen som leveres av NHH til 30 nøkkelpersoner for femte året på rad i 2011, 

ble utvidet med Navigator Sjømat rettet mot implementering av strategi i bedriften. 

Traineeordningen ble forenklet og videreført i 2010, og Regionale kompetansetilbud er 

lansert som et tilbud for mindre bedrifter, gjerne knyttet opp mot ”Kystnæring mot 

marked”. Det siste er rettet mot styrking av varig lønnsom aktivitet i områder med 

omstillingsbehov, første periode fra juni 2008 til juni 2010. Mange gode 

prosjektmuligheter ga grunn til videreføring. Etter ny anbudsrunde i 2010 med sterk 

konkurranse har PriceWaterhousCoopers fått fornyet avtale. 

Aktiviteter på hjemmemarkedet har fått økt oppmerksomhet i 2010. Prosjektet 

Hvalprodukter mot det norske markedet gjennomførte seminar under Matstreif. Matstreif 

ble i 2010 med 50/50 % finansiering fra landbruk og marin. Arrangementet ble 

gjennomført på Rådhusplassen med tung deltakelse fra marin side med positive 

tilbakemeldinger. 

IN internt har fokusert på å øke kompetansen om markedsorientering for å styrke vår 

rolle som støttespiller for markedstilpasning av marine bedrifter. Vi gjør det ved å koble 

kompetansen ved distriktskontorene sterkere sammen med våre internasjonale kontorer.  
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Fiskeflåten  

Lånefinansiering av fiskeflåten er et betydelig område. I 2010 ble det bevilget 720 mill. 

kroner i kommersielle lån. Vi finansierer både nybygg og kjøp av (nyere) bruktbåter, i 

større saker i samarbeid med kundens bank. Fornyelse er viktig for effektivisering i 

næringen og for rekruttering til yrket. Moderne fiskefartøy gir også bedre håndtering av 

råstoffet, bedre kvalitet og bedre ivaretakelse av biprodukter. Flåten er første ledd i 

verdikjeden, det er derfor viktig å involvere flåten sterkere for å tilfredsstille stadig mer 

krevende kunder.  

 

Kvotekjøp er den andre hoveddelen innen flåtefinansiering. De senere år har det skjedd 

en kontinuerlig strukturering i næringen, noe som myndighetene har lagt til rette for 

både gjennom regelverket og ved kondemneringsordninger.  

 

De viktigste bestandene av hvitfisk og pelagiske fiskeslag anses å være bærekraftig 

forvaltet. Etter en vanskelig markedsmessig periode – spesielt for torsk – er utsiktene for 

2011 gode, både når det gjelder kvantum og pris. De naturlige svingninger i de ulike 

bestandenes årsklasser og endringer i vandringsmønsteret samt andre variable gjør fra 

tid til annen at rederne får problemer med å betjene gjelden. Ved å ta hensyn til 

næringens spesielle utfordringer har vi over tid hatt svært lite tap på denne næringen. 

 

Havbruk 

Det var en spesielt sterk etterspørsel etter laks og ørret i eksportmarkedene i 2010. 

Gunstige valutakurser og høye priser ga en vekst på 7,4 mrd. kroner eller 29 % til 33,1 

mrd. kroner. Havbrukprodukter utgjør 62 % av samlet norsk sjømateksport. I volum 

passerte oppdrett i 2010 en million tonn, med laks på 950 000 tonn, regnbueørret 55 

000 tonn, torsk 18 000 tonn og kveite 1 600 tonn. 

 

Næringen blir møtt med stadig ny krav. Det er vesentlig at næringen jobber med sitt 

omdømme og viser bærekraftighet, også med hensyn til ville laksebestander, 

bekjempelse av lakselus, rømming og utslipp av organisk materiale. I 2010 har vi bidratt 

til oppstarting av 33 utviklingsprosjekter relatert til lakselusbekjempelse. 

 

Hjemmemarkedet er stort og det ble omsatt i Norge for 5,2 mrd. kroner i 2010. 

Eksportverdien til store markeder som Frankrike og Russland var 5,28 og 5,24 mrd. 

kroner, det norske markedet har altså utviklet seg til å bli ett av de viktigste for norsk 

sjømat. Satsing på det godt betalende hjemmemarkedet via MVP er derfor viktig. 

 

For torskeoppdrett er de kommende årene krevende. Næringen er i en tidlig 

utviklingsfase med behov for betydelig risikoavlastning. Utfordringer knyttet til tidlig 

kjønnsmodning og svak tilvekst krever fortsatt betydelig FoU-innsats. Prosjekt ”Fersk 

Torsk” har bidratt til at torskeaktørene har diskutert optimale strukturer, 

samarbeidsrelasjoner og gjensidige forpliktelser. I 2010 var det en betydelig avskalling 

av antall aktører med torsk i merdene. Utsett av fisk er de siste to årene nedskalert, 

produksjonen i 2011 og 2012 anslås som en følge av dette til 10-13 000 tonn. Eksporten 

av oppdrettskveite lå på 70,8 mill. kroner i 2010, en økning på 15 % fra 2009.  

 

b. Ressursinnsats i 2010 

I 2010 var samlede marine tilsagn på 1 296 mill. kroner som utgjør 21 % av IN samlede 

tilsagn i perioden. Registrert ressursbruk er 66.000 timer som er 12 % av IN 

ressursbruk. Av marine tilsagn har 87 % gått til Vekst i bedrifter og 50 % ligger innenfor 

indikator Internasjonalt rettet.  

 

Norsk sjømateksport var i 2010 på 53,8 mrd. kroner og for sjuende år på rad ble det satt 

ny eksportrekord for sjømat. Økningen er på hele 9,1 mrd. kroner fra 2009. Samlet 

volum er 2,7 mill. tonn. Det serveres 37 millioner måltider norsk sjømat hver dag.  
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c. Cases 

 

Grytafjord 

Markedet oppfatter snurrevadfanget fisk som fisk av dårlig kvalitet, og prisen som 

oppnås er forholdsvis lav. Når prisen blir lav med påfølgende mindre inntekter til båt og 

mannskap, blir også motivasjonen til mannskapet en stor utfordring. Det er mannskapet 

som skaper verdiene og kvalitetsarbeidet må ha fokus i alle ledd.  

 

Ledelsen i Harhaug I så behov for å ta grep og ønsket å skape en tydeligere profil for 

sine produkter samt finne nye salgskanaler. Gjennom konkrete tiltak ønsket ledelsen å 

oppgradere selve snurrevadproduktet slik at det over tid bygges kunderelasjoner. Det 

handler om den totale behandlingen av produktet. Det skal i første omgang bygges 

tettere relasjoner mellom Harhaug I/Grytafjord AS og salgsselskapet Nordic Seaco AS og 

videre mot diverse kunder i markedet. Målsettingen er å skape flere kunderelasjoner slik 

at man ikke blir avhengig av ett marked. 

 

Resultater: 

 Fartøyet har fulgt opp med justeringer i fangstbehandling – både hva angår 

kvalitet og størrelsegradering 

 Kunde er tilfreds med den leverte kvalitet og signaliserer etterspørsel som er 

større enn ett fartøy kan levere 

 Merpris oppnås – dette gir også effekt på mannskapslott og gir motivasjon 

 I hovedprosjektet (besluttet å søke) vil flere fartøy bli involvert 

 I sum: Et flott eksempel på at medvirkning fra første ledd i verdikjede er vesentlig 

for å skape en merverdi og en langsiktig kunderelasjon 
 

LOFOTEN EXCLUSIVE 
 

 

Brødrene Berg AS - som eier et konvensjonelt 

fiskemottak på Værøy - har igangsatt et prosjekt som 

har som målsetting å produsere og selge utvannet 

tørrfiskfilet av torsk på det spanske markedet. 

Selskapets tørrfisk selges i dag på det italienske 

markedet som ordinær tørrfisk (ikke utvannet). Til å 

drive prosjektet i Spania, har Brødrene Berg AS stiftet 

selskapet Lofoten Exclusive SL - et spanskregistrert 

selskap.  

 

Prosjektet ble startet opp i vinteren 2010 år ved at bedriften gjennomførte et 

egenfinansiert forprosjekt - med blant annet en første introduksjon for spanske 

restauranter i Alicante 20. - 22. februar 2010. Gjennom støtte fra Innovasjon Norge og 

MVP, gikk selskapet over i et hovedprosjekt sommeren 2010. 

 

Til tross for små ressurser har selskapet oppnådd relativt gode resultater så langt, og 

ikke minst; lært en hel del om det spanske markedet. I tillegg til satsingen på utvannet 

tørrfiskfilet, har Brødrene Berg AS også valgt å introdusere andre produkter i det spanske 

markedet – lutefisk, fersk skrei og torsketunger. Dette grunnet etterspørsel etter disse 

produktene i forbindelse med dette prosjektet. 

 

Lofoten Exclusive SL har introdusert produktene (tørr- og lutefisk) for 75 spanske 

restauranter i high-end segmentet gjennom kurs og oppfølgingsprogram. Selskapet har 

fått en god mottakelse av varehuskjeden El Corteingles og de er nå godkjent som 

leverandør på nasjonalt nivå. Lofoten Exclusive SL er godkjent som leverandør til kjedens 

Gourmet Shop, supermarkeder og restauranter og det er gjennomført en del event i 

samarbeide varehuskjeden. Lofoten Exclusive SL har videre deltatt på matvaremesser, 
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blant annet i Gastronomika i San Sebastian, hvor det ble vist stor interesse for selskapets 

produkter.  

 

Å introduserer et nytt produkt i et nytt marked er ressurskrevende – 

både kompetansemessig og økonomisk. Selv om det har vært stor 

oppmerksomhet og interesse for selskapets produkter, er det ikke 

noen garanti for at de lykkes. Så langt har imidlertid selskapets 

ledelse, entusiastiske medarbeider og forretningsforbindelser, gjort 

mye riktig, og forhåpentlig vil det resultere i et salg som vil generere 

tilstrekkelig kapital til at selskapet får et skikkelig fotfeste i det 

spanske markedet.  
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Marin

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 1 297 21 % 27 %

Operative timer 69 185 6 % 7 %

Tilsagnsvolum

mnok

av 

bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 93 7 % 14 % 13 %

Vekst i Bedrifter 1 170 90 % 81 % 87 %

Innovasjonsmiljø 33 3 % 6 % 1 %

Andel satsingsområder 1297 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 64 5 % 26 % 2 %

Kunnskapsintensive næringer** 31 2 % 10 % 1 %

Alle næringer Mill ####### Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av 

bevilgede

kroner Lavrisiko lån 908 70 % 54 % Distriktsutviklingstilskudd 72

SMB med vekstambisjoner 548 42 % 26 % 28 % Risikolån 209 16 % 26 % Marint verdiskapningsprogram 62

Internasjonalt rettet 396 31 % 33 % 50 % Tilskudd 177 14 % 7 % OFU/IFU 13

Miljørettet 125 10 % 19 % 17 % Rentestøtte landbrukslån 0 0 % 0 % RDA 7

Garantier 3 0 % 12 % Landsdekkende etablererstipend 2

Kompetansesatsing*** 119 9 % 43 % 19 % Alle tilsagn og alle næringer 1 297 100 % 100 % Sum 156

FoU basert 122 9 % 15 % 8 % 12 %

Designrettet 32 2 % 5 % 1 %

Rettet mot kvinner 333 26 % 34 % 15 %

Rettet mot unge 154 12 % 13 % 6 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: 13 863 71 11 466 41
av 

bevilgede

kroner av bevilgede kronerSats per 31.12.09 IN Lisboa (LISB) 214 1 24 0

Til innovasjon 758 58 % 67 % 62 % IN Madrid E (MADE) 1 390 5 405 1
av

innovasjon IN Paris E (PARE) 516 4 1 148 0

Internasjonalt nivå 228 30 % 34 % 45 % IN Moskva E (MOSE) 2 068 9 849 4

Nasjonalt nivå 348 46 % 22 % 20 % IN Seoul (SEOU) 799 5 1 173 0

Regionalt nivå 40 5 % 8 % 6 % IN St. Petersburg (STPE) 170 1 0 7

Bedriftsnivå 142 19 % 35 % 29 % IN Warszawa E (WARE) 1 402 8 793 0
av

innovasjon Sum UK pri 1 6 558 33 4 392 12

Markedsmessig 119 16 % 7 % 9 % 47 % 46 % 38 % 29 %

Organisatorisk 12 2 % 3 % 7 %

Prosess 320 42 % 31 % 39 %

Produkt og Tjeneste 279 37 % 55 % 36 %

Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Totalt for divisjon Norge: 43 685 1268 42 751 2528

IN Målekort 2010 IN Sør-Trøndelag (SOTR) 1 819 42 1 426 221

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Hordaland (HORD) 5 707 123 5 502 193

IN Troms (TROM) 5 182 118 4 009 569

IN Rogaland (ROGA) 1 298 18 1 498 109

IN Sogn og Fjordane (SOFJ) 4 446 110 4 186 152

IN Møre og Romsdal (MORO) 8 765 419 9 967 633

Regionale sektormøte 1 12 2 IN Nord-Trøndelag (NOTR) 1 485 40 1 331 29

IN Nordland (NORD) 7 289 144 6 116 407

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner IN Finnmark (FINM) 6 873 154 7 454 122

Arena 2 12 2 Sum Prioritet 1 DK 42 864 1 168 41 489 2 435

NCE 1 12 1 98 % 92 % 97 %

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.3 Reiselivssatsingen  
 
1. Kort beskrivelse av satsingen 
 

Målgruppe 

Satsingens målgruppe er norsk reiselivsnæring og våre internasjonale 

samarbeidspartnere som jobber for å få utenlandske turister til Norge. 

 

Viktigste utfordringer 

Internasjonalt reiseliv forventes å dobles i antall internasjonale reiser fra 808 millioner 

reiser i 2005 til 1,6 mrd. internasjonale reiser i 2020. Dette tilsvarer en årlig vekst på 4,1 

prosent i følge UNWTO. For at Norge skal ta del i denne veksten, må det være en 

offensiv satsing på utvikling av produkter, produktkonsepter og reisemål, i tillegg til 

kompetanseutvikling i reiselivsnæringen og markedsføring av Norge som reisemål. 

 

Mål og ambisjoner 

 

 Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten i reiseliv ved å være et 

av de foretrukne reisemålene for den kvalitetsbevisste reisende. 

 Reiselivsstrategien er rettet mot å utløse økt verdiskaping i de norske 

reiselivsnæringene basert på en offensiv produkt- og markedsrettet satsing. 

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

I 2010 økte antall turistankomster på verdensbasis med syv prosent, og mye tyder på at 

finanskrisen har sluppet taket på internasjonal turisttrafikk. Alle verdensdeler rapporterer 

om en vekst, selv om veksten til en stor grad ble drevet av utviklingsland. Europa er den 

verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter finanskrisen. Veksten ble på 

beskjedne tre prosent, men også innad i Europa er veksten ujevnt fordelt. Resultater for 

2010 viser at Nord-Europa hadde en nedgang i antall turistankomster på 0,1 prosent. 

 

Norge hadde en økning i antall kommersielle gjestedøgn på to prosent i 2010. 

Utenlandske gjestedøgn økte med fem prosent, mens norske gjestedøgn økte med en 

prosent viser ferske tall fra SSB.  

Norske gjestedøgn utgjorde med dette 72 prosent av alle kommersielle gjestedøgn i fjor. 

Veksten på fem prosent i utenlandske gjestedøgn er til en stor grad fordelt på Innovasjon 

Norges utenlandsmarkeder, med unntak av en nedgang fra Danmark (-4 %), Nederland 
(-3 %) og Storbritannia (-1 %). 

Tyske gjestedøgn økte med tre prosent i 2010, og Tyskland utgjør med dette nok en 

gang Norges største utenlandske marked med 20 prosent av alle utenlandske 

gjestedøgn. Norge hadde også en også en økning fra Sverige (6 %), Polen (15 %) og 
Russland (22 %). 

Majoriteten (64 %) av alle kommersielle gjestedøgn ble gjennomført på hotell, og 48 

prosent disse var ferie- og fritidsrelaterte. Dette er en økning på en prosent poeng fra 

2009. 

 

Den vedlagte statistikkrapporten for 2010 gir en sammenstilling av statistikk for 

reiselivsåret. 

 

Aktivitetene i satsingen har blitt utviklet og gjennomført i henhold til strategi og 

aktivitetsplan for 2010. Innovasjon Norge har i 2010 jobbet aktivt med oppfølgingen av 

Regjeringens reiselivsstrategi som ble fremlagt i desember 2007.  
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Videreutvikling av Visitnorway.com 

Arbeidet med Visitnorway har i 2010 skutt fart både i forhold til besøkstall og 

videreutvikling. Antall besøkende var i 2010 9,5 millioner og man integrert multimedia, 

noe som har gitt tydelige utslag i filmstatistikken. Videre har Innovasjon Norge 

videreutviklet en gratis app til mobiltelefon kalt “Visitnorway – i nærheten”, se case 

nedenfor.  

 

Norway.Your Way 

Som en del av Innovasjon Norges satsing på sosiale medier, har man utviklet konseptet 

Norway.YourWay. Kampanjen åpnet i 2010 for at publikum selv skal få være med å 

markedsføre Norge, fortsetter nå suksessen med en reise gjennom vinter-Norge.  

På mikrosiden www.visitnorway.com/yourway har reiselystne europeere i løpet av året 

postet sine tanker om Norge og hvorfor akkurat de skal få være med på en tur til landet 

vårt. Fem nye turdeltagere er nå kåret. De fem vinnerne skal oppleve Norge fra Oslo i øst 

til Nordkapp i nord med mange spennende stopp og aktiviteter underveis gjennom ti-

dagers interaktiv reise gjennom Norge. De fem deltagerne som er fra Tyskland, UK, 

Nederland, Spania og Polen, skal dokumentere sin reise gjennom Norge og dele det med 

resten av verden på www.facebook.com/norwayyourway. Her er det lagt ut bilder, filmer 

og dele sine opplevelser underveis. Et engelsk filmteam har fulgt gruppen på tur, filmet 

de ulike aktivitetene og hvordan vinnerne opplever Norge, og forventingene de har.  

Konseptet Norway.Your Way er blitt brukt som beste praksis blant andre nasjonale 
turistorganisasjoner. 

b. Ressursinnsats i 2010 

I 2010 var den samlede ressursinnsatsen for reiselivssatsingen i underkant av NOK 625 

mill., fordelt på NOK 362 mill. post 70, 71 og brukerbetaling, samt NOK 263 mill. i tilsagn 

på finansieringstjenester. 

 

  
  Næring Offentlig Sum 

Budsjett 
2010 

Inntekter/finansiering Post 71 + LMD 102 277 226 966 329 243 369 801 

Inntekter/finansiering Post 70 7 569 25 280 32 849 34 875 

Totalt 109 846 245 047 362 092 404 676 

 

Regnskapsført aktivitet for 2010 er noe lavere enn budsjettert. Samlet blir resultatgraden 

90 %. Restmidlene er overført til 2011 til bruk på markedsaktiviteter. Det vises til 

programrapporten for ytterligere informasjon om ressursinnsatsen i 2010. 

 

Tilsagn finansieringstjenester reiseliv 

Virkemiddel Type Beløp 

NHD 2421.90 Lavrisikolån Ordinære 33 560 000 

NHD 2421.90 Lavrisikolån Landbruksformål 4 225 000 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Garanti 250 000 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Tilskudd 1 482 500 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Landsdekkende 
etablererstipend 

  

NHD 2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv – 
programmer 

Tilskudd program. 21 173 752 

NHD 2421.72 Forsknings-/utviklingskontrakter IFU 2 000 000 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional 
utvikling 

Risikolån 20 687 000 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional 
utvikling 

Tilskudd 116 013 333 

KRD 551.71 Nordområdetiltak Tilskudd 2 233 000 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Tilskudd 8 811 647 

http://www.visitnorway.com/yourway
http://www.facebook.com/norwayyourway
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Virkemiddel Type Beløp 

LMD 1150.50 VSP mat Tilskudd 225 000 

LMD 1149.50 Innlandet 2010/FUNK Tilskudd sentralt 1 534 000 

LMD 1150.50 BU-midler Tilskudd fylkesvis 13 344 980 

LMD 1150.50 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Tilskudd 19 794 500 

LMD 1151.51 VSP rein Tilskudd 1 600 000 

FKD 2415.75 Marint verdiskapingsprogram Tilskudd 912 313 

KRD 551.61 Kompens. for okt arb.g.avg. Tilskudd 5 212 000 

LMD 1150.50 BU-midler Lånebeløp for rentestøtte 10 431 000 

Total   263 490 025 

 

c. Cases 

 

Norge rett i lomma 

Innovasjon Norge lansert i september 2010 en gratis 

applikasjon til Iphone og Androidmobiltelefoner som 

dekker en samlet norsk reiselivsnæring, og viser tusenvis 

av overnattingstilbud, spisesteder, aktiviteter og 

attraksjoner fra hele Norge. Applikasjonen heter 

Visitnorway – i nærheten og har som ambisjon å gjøre 

norske opplevelser og reiselivsbedrifter enda lettere 

tilgjengelig for turister. Her finner turisten hele Norge på 

ett sted.  

 

Applikasjonen som er utviklet på oppdrag av Innovasjon 

Norge er designet av Making Waves i samarbeid med 

Tellus, og vil være tilgjengelig på engelsk i 2011. 

Fokuset på den nye applikasjonen er ”i nærheten”, og 

finner relevante aktiviteter, spisesteder og 

overnattingstilbud der turisten befinner seg. Applikasjonen 

kan også brukes til planlegging før reisen.  

Applikasjonen også vil gjøre det lettere å finne frem til 

restauranter med fokus på ekte norske matopplevelser 

gjennom kvalitetsstempelet ’”Norwegian foodprints” som er en egen kategori i 

applikasjonen.  

 

Dataene som applikasjonen baserer seg er hentet fra Tellus-databasen og det ikke vil 

koste destinasjonene noe ekstra å distribuere innholdet til ’visitnorway.no – i nærheten’ 

så lenge de har en partneravtale med Visitnorway. Innovasjon Norge ønsker å 

videreutvikle konseptet slik at en kan produsere lokale utgaver av applikasjonen.  

Innovasjon Norges ambisjon er at applikasjonen skal være en felles plattform som bidrar 

til en mer effektiv kommunikasjon av reiselivsprodukter i Norge, som gjør det enklere for 

turistene å finne frem i Norge. 

 

Last ned programmet her; http://itunes.apple.com/no/app/id391468072?mt=8 

 

Engelsk sofasliter skal selge Norge  

I den engelske TV serien Eastenders spiller han drukkenbolten Keith Miller. I 2010 fikk 

den engelske skuespilleren David Spinx fått drømmejobben. Han reiste Norge rundt med 

et filmteam og opplever ting veldig fjernt fra Londons East End. Filmene var Visitnorways 

nye storsatsing i 2010, og skulle lokke flere turister til Norge. 

 

Hva skjer når du tar en typisk engelsk sofasliter opp fra godstolen og dytter han rundt i 

Norge med ett mål; å oppleve landet vårt? Gjennom 12 filmer følger vi TV- stjernen 

David Spinx opp på de høye fjelltoppene, ned i de dypeste dalene, ut i elva, opp på 

http://itunes.apple.com/no/app/id391468072?mt=8
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vidda, ned fra hesteryggen og ut på havet. Resultatet blir en annerledes filmserie om en 

fyr som opplever ting han ikke kommer til å glemme.  

 

De tolv filmene som ble lansert på visitnorway.com har fått navnet ”Stories for Life” og 

viser turisten sitt møte med Norge. Innovasjon Norge ønsket med disse filmene å gå bort 

fra den typiske postkortreklamen av storslått natur, og fokusere mer på faktiske 

aktiviteter turistene kan oppleve i Norge. 

 

I ettertid erkjenner Innovasjon Norge at spredning i sosiale medier ikke har slått til slik 

man håpet da man planla produksjonen, men tar med oss erfaring fra blant dette og 

testing av filmene i Storbritannia og Frankrike når vi i disse dager videreutvikler 

konseptet for filmer i 2011. 



Reiselivssatsingen 

 19 

 
 

Reiseliv

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 263 4 % 4 %

Operative timer 176 024 16 % 16 %

Profilering (mill kr) 235

Tilsagnsvolum

mnok

av 

bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09 Alle næringer Mill 31.12.2009 Fem største tilskudd Mill

Entreprenørskap 38 14 % 14 % 25 % Lavrisiko lån 38 14 % 20 % Lavrisikolån 38

Vekst i Bedrifter 194 74 % 81 % 63 % Risikolån 21 8 % 17 % Distriktsutviklingstilskudd 109

Innovasjonsmiljø 32 12 % 6 % 12 % Tilskudd 194 74 % 59 % Utviklingsprogram for grønt reiseliv 20

Rentestøtte landbrukslån 10 4 % 4 % Nettverksprogrammer 21

Andel satsingsområder 263 100 % 100 % 100 % Garantier 0 0 % 1 % Lånebeløp for rentestøtte 10

Alle tilsagn og alle næringer 263 100 % 100 % Sum 198

Tjenesteytende næringer* 231 88 % 26 % 84 % 75 %

Kunnskapsintensive næringer** 8 3 % 10 % 4 %

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av 

bevilgede

kroner

SMB med vekstambisjoner 61 23 % 26 % 31 % Prioriterte kontorer (#2)

Internasjonalt rettet 129 49 % 33 % 49 % Timer Antall Timer Antall

Miljørettet 8 3 % 19 % 8 % Totalt for divisjon utland: 94 053 205 79 849

IN London E (LONE) 14 723 35 12 418

Kompetansesatsing*** 75 29 % 43 % 24 % IN Warszawa T (WART) 2 884 8 2 519

FoU basert 25 10 % 15 % 4 % IN Copenhagen 4 946 10 4 710

Designrettet 17 6 % 5 % 7 % IN Moskva E (MOSE) 9 438 18 5 453

IN Hamburg E (HAME) 15 774 30 13 839

Rettet mot kvinner 125 48 % 34 % 53 % IN Madrid E (MADE) 6 163 14 4 886

Rettet mot unge 14 5 % 13 % 5 % IN Milano E (MILE) 5 901 15 5 146

IN Stockholm E (STOE) 7 355 24 6 856

Innovasjonsnivå/ -type (#1) IN New York T (NEWT) 7 150 9 6 242
av 

bevilgede

kronerav bevilgede kronerSats per 31.12.09 IN Paris E (PARE) 10 450 18 8 819

Til innovasjon 204 78 % 67 % 86 % Sum UK pri 1 70 888 181 70 888
av

innovasjon 89 % ### 89 %

Internasjonalt nivå 22 11 % 34 % 7 %

Nasjonalt nivå 34 17 % 22 % 25 % Timer Tilsagn kr

Regionalt nivå 59 29 % 8 % 22 % Totalt for divisjon Norge: 35 040 229 31 326 311

Bedriftsnivå 89 44 % 35 % 46 % IN Sør-Trøndelag (SOTR) 1 367 10 1 261 21
av

innovasjon IN Hordaland (HORD) 2 910 13 2 808 28

Markedsmessig 23 11 % 7 % 15 % IN Troms (TROM) 3 435 36 2 500 32

Organisatorisk 20 10 % 3 % 4 % IN Sogn og Fjordane (SOFJ) 3 073 15 3 280 18

Prosess 4 2 % 31 % 7 % IN Møre og Romsdal (MORO) 1 801 19 2 111 41

Produkt og Tjeneste 155 76 % 55 % 68 % IN Nord-Trøndelag (NOTR) 1 602 17 777 12

IN Nordland (NORD) 5 233 40 4 703 24

IN Finnmark (FINM) 3 625 25 3 163 29

IN Målekort 2010 IN Oppland (OPPL) 2 305 8 1 719 25

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Hedmark (HEDM) 2 591 12 1 838 12

IN Buskerud og Vestfold (BUVE) 2 912 3 2 788 10

Sum Prioritet 1 DK 30 853 198 26 948 252

88 % 86 % 86 % 81 %

Regionale sektormøte 4 12 4

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 2 19 1

NCE 1 12 1

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.4 Olje- og gassatsingen  

 
1. Kort beskrivelse av satsingen 

 
Olje- og gassnæringen er omsetningsmessig Norges største næring. Sektoren består av 

et hundretalls store leverandørbedrifter med betydelig internasjonal omsetning og 

engasjement. Næringen anslås til å ha 200 leverandører i "mellomsjiktet" og mer enn 

2 000 leverandører i kategorien SMB. Blant disse er det internasjonale engasjementet 

mindre, men ifølge flere undersøkelser har det vist seg at ønsket om en internasjonal 

satsing likevel er til stede. Olje- og gassatsingen (O&G) skal bygge på og understøtte 

eksisterende tjenester i Innovasjon Norge, med et spesielt fokus på:  

 

 Arena/NCE (se programbeskrivelse i kap. 3) 

 Hjemhenting (INBDP) 

 IFU (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) 

 Internasjonal Vekst  

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

 

Norske olje & gass klynger1 og nettverk går sammen for å styrke sin strategiske 

omdømmeposisjon 

NCE Node, NCE Maritime, NCE Subsea, Arena I.O., NCE SE Arena Beredskap og Arena 

Offshorefartøy har igangsatt et forprosjekt for å styrke klyngenes samlede strategiske 

omdømmeposisjon. Prosjektet bygger videre på forprosjektrapporten som ble utarbeidet 

av Burson & Marsteller på vegne av Gruppen i 2009 (BM 2009). Prosjektet er forankret 

hos representanter fra de etablerte organisasjonene innen samme næring.  

 

Delegasjoner og Messer  

Delegasjoner til Norge med aktivitet på Olje og Gass inkluderer Russland, Vietnam og 

Trelandsmøtet i Kirkenes. Trelandsmøtet ble gjennomført som et nordområde møte 

mellom Norge, Sverige og Finland.  

 

Delegasjoner fra Norge med aktivitet på Olje og Gass inkluderer Kronprinsparets offisielle 

besøk til Malaysia (i mars), Kronprins Haakons reise til Emiratene (i april), Kronprinsens 

besøk til Norges paviljong på Expo i Shanghai og Norges dag, sammen med Nærings- og 

handelsminister Trond Giske og Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (i mai) og 

statsråd Trond Giskes reise til India (i oktober).  

 

Det ble gjennomført 7 olje og gass fagmesser med totalt 139 deltagende bedrifter i 2010. 

  

                                                 
1 Norge har i dag tolv sterke NCE-klynger (Norwegian Centres of Expertise) med bedrifter som kan hevde seg i 
verdenstoppen innenfor sine felt.  Disse tolv miljøene er blitt utpekt i hard konkurranse med flere andre sterke 
næringsmiljøer i Norge. NCE-programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, SIVA og 
Forskningsrådet. 
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Internasjonale 

fagmesser 2 

 Antall 
tiltak 

Antall 
bedrifter 

Adipec 
 

Abu Dhabi (nov) 1 15 

Neftegaz  
 

Moskva (juni) 1 8 

ONS – Offshore 
 

Northern Seas 
Stavanger (aug) 

1 20 

Osea 2010 
 

Singapore (nov/des) 1 21 

OTC - Offshore 
technology 
 

Conference – Houston 
(mai) 

1 60 

Rio oil and gas 
 

Rio (sept) 1 24 

Subsea Asia 2010 
 

Kuala Lumpur (juni) 1 6 

Totalt antall  7 139 

 

 

Enige om norsk-brasiliansk samarbeid 

Innovasjon Norge er i ferd med å bygge opp en plattform for bedrifters og FoU- 

institutters arbeid i Brasil. Arbeidet har et langsiktig perspektiv for introduksjon av norsk 

teknologi og FoU, også utover olje/ gass sektoren. Petrobras og Innovasjon Norge 

inngikk 27.08.10 en avtale om teknologisamarbeid, et strategisk viktig element i dette 

arbeidet. 

 

Avtalen inviterer norske teknologiselskaper til å samarbeide med Petrobras i olje- og 

gassektoren og i den maritime næringen. Den styrker båndene mellom to land som er 

verdensledende innen offshoreteknologi. 

 

 
Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og Carlos Tadeu da Costa Fraga i Petrobras’ 

forskningsavdeling CENPES har signert avtalen. Næringsminister Trond Giske og Brasils 

ambassadør Sérgio Moreira Lima bivåner hendelsen. (Foto: Berit Roald/Scanpix) 

 

 

                                                 
2 Internasjonale fagmesser ekskl. reiselivsarrangementer, gjennomført i 2010. 
Antall norske deltakende bedrifter: Der flere deltar fra samme bedrift på samme messe, blir deltakerne ikke talt 
individuelt, men samlet på bedriftsnivå, dvs. bedriftsdeltakelsen telles 1 gang pr. messe. Bedriftene er talt opp 
pr. messe, dvs. at samme bedrift kan være talt flere ganger hvis bedriften har deltatt på flere messer.  

http://www.innovasjonnorge.no/Aktuelt_fs/Nyheter/2010/MOU Petrobras - Innovation Norway.JPG
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b. Ressursinnsats i 2010 

Totalt brukte Innovasjon Norge om lag 157 mill. kroner på O&G-næringen i 2010. Av 

dette gikk 62 % til Vekst i bedrifter, 10 % til innovasjonsmiljø og 28 % til entreprenører. 

 

Innovasjon Norges ressursinnsats overfor O&G næringen i 2010, tilskudd og lån: 

 

Virkemiddel Beløp i tusen kr 

Landsdekkende etablererstipend 5 

Ordinære lån 5 

Risikolån 19 

Garanti 12 

OFU/IFU 56 

Øvrig tilskudd   60              

Total 157            

 

Innovasjonsnivået i satsingen: 

 

Innovasjonsnivå Beløp i tusen kr 

Ikke relevant 9             

Innovasjon på bedriftsnivå 6 

Innovasjon på internasjonalt nivå 114 

Innovasjon på nasjonalt nivå 15 

Innovasjon på regionalt nivå 13 

Total  157 

 

Kundetype: 

 

Kundetype Beløp i tusen kr 

Annet 35 

Etablerer 30 

Knoppskyting/spinn-offs/reetabl etter konkurs 1 

SMB med vekstambisjoner 77 

Ung bedrift 14 

Total  157 

 

 

c. Cases 

Petrobras og Innovasjon Norge signerte MoU 

Petrobras og Innovasjon Norge inngikk 27.08.10 en avtale om teknologisamarbeid. 

 

Avtalen inviterer norske teknologiselskaper til å samarbeide med Petrobras i olje- og 

gassektoren og i den maritime næringen. Den styrker båndene mellom to land som er 

verdensledende innen offshoreteknologi. 

 

Avtalen ble signert av Carlos Tadeu da Costa Fraga, administrerende direktør i Petrobras’ 

forskningsavdeling CENPES, og av Innovasjon Norges administrerende direktør Gunn 

Ovesen. Næringsminister Trond Giske og Brasils ambassadør i Norge, Sérgio Moreira 

Lima, var også til stede under undertegnelsen i Oslo fredag. 

 

Petrobras er et av verdens største selskaper med omfattende virksomhet innen olje, 

gass, energi og maritim virksomhet. 
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Petrobras, det delvis statseide oljeselskapet i Brasil, har påvist en rekke store oljefunn på 

dypt vann utenfor kysten av Brasil. Funnene har fått stor internasjonal oppmerksomhet. 

Petrobras har i sitt 5 årsbudsjett et investeringsnivå på USD 175 mrd. 

 
NODE-bedrifter til Brasil for å kapre oljekontrakter (kilde www.nce.no) 

Utbyggingen av de store feltene i Brasil kan gi eventyrlige kontraktsmuligheter for 

bedrifter som er forberedt – og konkurransedyktige. Derfor slår 18 bedrifter i NODE 

klyngen seg sammen i et Bedriftsnettverksprosjekt med mål å skaffe seg kunnskap om 

hva som skal til for å komme med i dette gigantiske markedet.  

 

Innovasjon Norges tjeneste “Bedriftsnettverk” skal benyttes til å hjelpe bedrifter som vil 

samarbeid, spesielt når de ønsker å samarbeide om å utnytte kommersielle muligheter i 

et internasjonalt marked.      

 
Aptomar AS 

Bedriftseksempel - Aptomar AS Sør-Trøndelag  

 

Aptomar AS ble etablert av Lars André Solberg i Trondheim i 2005, da han 

kommersialiserte mastergradsprosjektet sitt fra NTNU sammen med 2 medstudenter. 

Selskapet har nå 23 ansatte og omsatte for 16 mill. kroner i 2009.  

 

Aptomar har utviklet en teknologi og et management system for visuell overvåking av 

havoverflaten, som fungerer helt uavhengig av vær og vind, skipets bevegelse og 

lysforhold. Løsninger brukes bl.a. til overvåking og opprensing etter store oljeutslipp og i 

søk og redningsoperasjoner. Løsningen effektiviserer en rekke maritime operasjoner og 

selskapet har kunder over hele verden og samarbeider bl. a. med Petrobras i Brasil. 

 

Innovasjon Norge har vært en støttespiller fra starten. Aptomar har mottatt 

etablererstipend og har hatt 2 forsknings- og utviklingskontrakter gjennom Innovasjon 

Norges kontor i Sør-Trøndelag. I 2010 har Aptomar benyttet markedsrådgiverne på 

Innovasjon Norges kontorer i Rio, Houston og Toronto. 

 

“Innovation Norway has a central role in the development of Aptomar, working 

together with us in the different stages of the company, from initial startup to 

SME, and hopefully beyond. Through Innovation Norway we have gained access to 

the needed funding, competence and network to reduce risk, create momentum 

and access international know-how, markets and network. Through the people at 

Innovation Norway we've been met with a solution oriented mindset and an 

unmistakable passion and dedication to the companies and people they serve.” 

 

Lars André Solberg 

Founder and CEO, Aptomar AS 
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Olje & Gass

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 157 2 % 5 %

Operative timer 42 660 4 % 4 %

Tilsagnsvolum

mnok

av 

bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 44 28 % 14 % 31 %

Vekst i Bedrifter 98 62 % 81 % 64 %

Innovasjonsmiljø 15 10 % 6 % 5 %

Andel satsingsområder 157 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 72 46 % 26 % 13 %

Kunnskapsintensive næringer** 46 29 % 10 % 10 %

Alle næringer Mill ####### Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av 

bevilgede

kroner Lavrisiko lån 5 3 % 29 % IFU 56

SMB med vekstambisjoner 77 49 % 26 % 37 % Risikolån 19 12 % 44 % Distriktsutviklingstilskudd 12

Internasjonalt rettet 125 80 % 33 % 54 % Tilskudd 121 77 % 25 % Innovasjonslån 17

Miljørettet 65 41 % 19 % 10 % Rentestøtte landbrukslån 0 0 % 0 % Garanti innovasjon 12

Garantier 12 8 % 2 % Landsdekkende etablererstipend 5

Kompetansesatsing*** 98 62 % 43 % 20 % Alle tilsagn og alle næringer 157 100 % 100 % Sum 102

FoU basert 91 58 % 15 % 11 % 65 %

Designrettet 9 6 % 5 % 3 %

Rettet mot kvinner 19 12 % 34 % 31 %

Rettet mot unge 2 1 % 13 % 0 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: 24 372 94 25 104 82
av 

bevilgede

kronerav bevilgede kronerSats per 31.12.09 IN Dubai (DUBA) 760 3 1 686 2

Til innovasjon 148 94 % 67 % 68 % IN Houston (HOUS) 3 976 15 3 118 9
av

innovasjon IN Moskva E (MOSE) 2 331 6 2 425 5

Internasjonalt nivå 114 77 % 34 % 63 % IN Rio de Janeiro (RIOD) 5 460 16 5 119 12

Nasjonalt nivå 15 10 % 22 % 5 % Sum UK pri 1 12 527 40 12 348 28

Regionalt nivå 13 9 % 8 % 2 % 51 % 43 % 49 % 34 %

Bedriftsnivå 6 4 % 35 % 31 %
av

innovasjon

Markedsmessig 13 9 % 7 % 26 % Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Organisatorisk 1 1 % 3 % 5 % Totalt for divisjon Norge: 13 068 149 13 784 464

Prosess 5 3 % 31 % 6 % IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 732 25 1 678 17

Produkt og Tjeneste 131 89 % 55 % 64 % IN Agder (AGDE) 1 367 5 904 20

IN Rogaland (ROGA) 1 938 19 2 642 132

IN Hordaland (HORD) 2 453 35 2 384 89

IN Målekort 2010 IN Sør-Trøndelag (SOTR) 1 942 21 1 275 7

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Nordland (NORD) 1 867 12 2 111 16

IN Troms (NORD) 657 9 325 4

IN Finnmark (FINM) 925 8 620 1

Sum Prioritet 1 DK 11 880 134 11 939 286

91 % 90 % 87 % 62 %

Regionale sektormøte 1 12 0

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 4 19 2

NCE 2 12 2

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.5 Helsesatsingen 
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
 
I hovedtrekk er satsingen Helse (biomedisin/medtech/helseIKT) innrettet mot to 

hovedområder: i) medisinske produkter og tjenester relevant for en aldrende befolkning 

og ii) innovasjon som kan effektivisere norsk helsevesen. Det har ikke vært vesentlige 

endringer i den strategiske planen for sektoren som ble utformet i 2007. 

Teknologisk har satsingen fokus på temaer der Norge har mulighet til å bli internasjonalt 

ledende. Temaene er enten forankret i strategiske forskningsprogrammer slik som FUGE, 

SFF og SFI og/eller solide nøkkelbedrifter og næringsklynger støttet gjennom ARENA og 

NCE programmene. Temaene inkluderer medisinske biobanker, bioprospektering, in 

vitro diagnostikk inkl. biosensorer, billedveiledet diagnostikk/intervensjon samt helse-IKT 

inkl. telemedisin og tekniske/trådløse hjelpemidler. Innsatsen innen velferdsteknologi 

(omsorgsteknologi) er blitt økt gradvis gjennom 2009 og 2010 i lys av nye behov i 

primærhelsetjenesten som vil følge av Samhandlingsreformen (St. Meld. 47, 2008-2009). 

Velferdsteknologi knyttes f.eks. til aldersboliger og omfatter tekniske hjelpemidler for 

trygghet og sosiale aktiviteter koblet sammen med medisinsk fjerndiagnostikk. M.h.p. 

sykdomsområder gir satsingen spesiell oppmerksomhet til kreft, slag og demens.  

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser  

I tillegg til å støtte enkeltbedrifter er satsingens viktigste mål etableringen av “varige” 

konkurransefortrinn på bransjenivå, dvs. stimulere faktorer knyttet til kunnskap om 

marked og industriprosesser, innovasjonskultur, internasjonalt omdømme og nettverk. 

Satsingen arbeider systematisk med å etablere bransjeaktører innenfor de ulike 

prioriterte områdene nevnt ovenfor. Disse organisasjonene blir deretter satsingens 

samarbeidspartnere i gjennomføringen av strategiske utviklingsprosjekter og et effektivt 

interface mot bedriftene. Klyngeprogrammene og sektorsatsingens eget budsjett er 

avgjørende for denne virksomheten. 

I de følgende punktene beskrives noen viktige resultater i 2010: 

 

 I tråd med ambisjonen i satsingsplanen har satsingen arbeidet med flere prosjekter 

for å øke samarbeidet mellom fire ARENA prosjekter innen medisinsk teknologi (i 

henholdsvis Trondheim, Oslo, Drammen og Grenland). Det har i 2010 pågått et 

forprosjekt som skal legge grunnlaget for en fremtidig nasjonal medtech-

organisasjon. Verdien av nasjonalt samarbeid ble godt illustrert av et meget 

vellykket eksportfremstøt mot Kina (se nedenfor under “cases”) og er av stor verdi 

for rekruttering av internasjonale bedriftsprosjekter til våre utekontor. 

 Nansen Neuroscience Network, som satsingen var fødselshjelper for i 2009, har i 

løpet av 2010 blitt etablert som en medlemsforening med i overkant av 30 

medlemmer hvorav 2/3 bedrifter. Foreningen mobiliserer kunnskapsmiljøene og 

utløser innovasjoner innenfor et av våre sterkeste medisinske fagområder med klar 

relevans for en aldrende befolkning. Foreningens ambisjon om å favne miljøer i hele 

landet gjør den egnet som pilot for virtuelle nettverk og eksperimentering med åpen 

innovasjon og sosiale medier. Foreningen mottar støtte fra helsesatsingen i 

samarbeid med distriktskontorene i Trondheim og Oslo. 

 NCE-et Oslo Cancer Cluster (OCC) har fortsatt sin positive utvikling og har over 60 

medlemmer. De har oppnådd betydelig internasjonal synlighet gjennom en målrettet 

kommunikasjonsstrategi og strategiske allianser mot tilsvarende miljøer i Frankrike, 

USA og Kina. De har også markert seg sterkt som en pådriver for etableringen av en 

nå vedtatt innovasjonspark tilknyttet Radiumhospitalet. I 2010 arrangert OCC en stor 
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internasjonal konferanse som tiltrakk medisinsk industri fra hele Europa og OCC har 

vært helsesatsingens viktigste partner ved to sentrale konferanser i henholdsvis 

Chicago og London.  

 Satsingen har i løpet av året laget en internasjonal sektorbrosjyre på 40 sider og 

deltar i et pågående samarbeid med Forskningsrådet for etablering av en bedre 

bransjestatistikk. 

 Sammen med 4 andre sektorsatsinger har helsesatsingen tatt initiativ til forslag om 

et nytt program innen bioteknologisk produksjon, som ble overlevert NHD i 

desember.  

 Innovasjon Norge deltar i regjeringens arbeid med nasjonal strategi for bioteknologi 

som ble påbegynt høsten 2010 og skal sluttføres i juni 2011. 

 

b. Ressursinnsats i 2010  

Helsesatsingen hadde i 2010 et totalvolum i tilskudd og lån på 144 mill. Dette 

representerer mer enn en halvering fra 2009, der omsetningstallet var 353 mill. kroner 

pluss en ekstra bevilgning til Romania/Bulgaria på 118 mill. kroner.  

Under finanskrisen i 2009 var det en dramatisk økning både m.h.p. etterspørsel og 

tilgjengelighet av lån. Dette har normalisert seg i 2010 etterhvert som både 

egenkapitalmarkedet gradvis har kommet tilbake og vårt tilbud er blitt redusert. Samlet 

lån for 2008, 2009 og 2010 var henholdsvis 5,8 mill. kroner, 181,4 mill. kroner og 21,1 

mill. kroner (se tabell). Tilskudd til produktutvikling, hovedsakelig gjennom OFU/IFU 

programmet og distriktsmidler, har vist en lignende utvikling om enn med mindre 

amplityde. Et meget markant trekk i tallene er den relative økningen i støtte til 

innovasjonsmiljøene som har gått opp fra 5 % til 17 % (25 mill. kroner). Dette skyldes 

delvis et nytt ARENA prosjekt innen medisinsk teknologi, men også bidrag fra OFU 

programmet og distriktsmidler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisinsk leverandørindustri med F&U eller produksjon i Norge omfatter ca. 450 bedrifter 

med ca. 15.000 ansatte og en omsetning på ca. 30 mrd. Tallene er usikre fordi mange 

bedrifter har virksomhet i flere sektorer. De aller fleste bedriftene er innovative SMB-er 

(under 50 ansatte) som produserer for et internasjonalt marked, noe indikatortallene 

også reflekterer.  

Helsesatsingen har generelt meget høye indikatorverdier for innovasjonshøyde og grad 

av internasjonalisering. Dette har forsterket seg ytterligere i 2010. Satsingen kan også 

vise til økt innsats mot kvinner og unge entreprenører (se figur). 

c. Cases  

ARENA prosjektet Oslo Medtech (etablert november 2009) har hatt en sterk utvikling 

gjennom hele 2010. Foreningen har nå nærmere 80 bedriftsmedlemmer og er blitt en 

drivkraft for kunnskapsutvikling og innovasjonsarbeid i Oslo regionen. De organiserer 

frokostmøter der man synliggjør bedriftene, diskuterer felles utfordringer, f.eks. innen 

regulatoriske forhold, presenterer våre utekontorer og gjennomfører “speed-dating” både 
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bedriftene i mellom, mot kunder (f.eks. kommunesektoren) og investormiljøer. Man er i 

ferd med å etablere strategisk samarbeid med Medtech Switzerland og CIMIT i Boston. Et 

av fjorårets mest vellykkede prosjekter var en utstilling i Shanghai over 3 uker i 

september, med deltagelse av 9 bedrifter sammen med det medisinske 

“utstillingsvinduet” ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette eksportprosjektet har lagt 

grunnlag for nasjonal samhandling gjennom samspill, i første rekke med MedITNor. Det 

ble i løpet av utstillingen undertegnet 3 kommersielle avtaler og 4 bedrifter er nå i ferd 

med å etablere virksomhet i Kina. Prosjektet følges opp gjennom et Navigatorprosjekt og 

en pakke aktiviteter knyttet til satsingens nye prioritet 1 kontor i Beijing.   
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Helse

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 144 2 % 5 %

Operative timer 23 434 2 % 2 %

Tilsagnsvolum

mnok
av bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 35 24 % 14 % 36 %

Vekst i Bedrifter 83 58 % 81 % 60 %

Innovasjonsmiljø 25 17 % 6 % 4 %

Andel satsingsområder 144 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 95 66 % 26 % 36 %

Kunnskapsintensive næringer** 64 44 % 10 % 25 %

Alle næringer Mill 31.12.2009 Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av bevilgede

kroner Lavrisiko lån 0 0 % 12 % OFU/IFU 57

SMB med vekstambisjoner 70 49 % 26 % 39 % Risikolån 20 14 % 25 % Nettverksprogrammer 22

Internasjonalt rettet 111 77 % 33 % 58 % Tilskudd 123 85 % 62 % Regional utvikling 24

Miljørettet 7 5 % 19 % 4 % Rentestøtte landbrukslån 0 0 % 0 % RDA 6

Garantier 1 1 % 2 % Landsdekkende etablererstipend 9

Kompetansesatsing*** 90 63 % 43 % 43 % Alle tilsagn og alle næringer 144 100 % 100 % Sum 118

FoU basert 95 66 % 15 % 18 % 82 %

Designrettet 21 15 % 5 % 10 %

Rettet mot kvinner 87 60 % 34 % 52 %

Rettet mot unge 8 6 % 13 % 1 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: 9 607 52 8 636 43

av bevilgede

kroner

av 

bevilgede

kroner Sats per 31.12.09 IN Boston (BOST) 2 124 8 2 709 12

Til innovasjon 140 97 % 67 % 98 % IN London E (LONE) 1 483 7 123 5
av

innovasjon IN Seoul (SEOU) 458 3 461 2

Internasjonalt nivå 105 75 % 34 % 77 % IN Stockholm E (STOE) 176 2 151 1

Nasjonalt nivå 32 23 % 22 % 17 % Sum UK pri 1 4 240 20 3 444 20

Regionalt nivå 3 2 % 8 % 3 % 44 % 38 % 40 % 47 %

Bedriftsnivå 0 0 % 35 % 4 %
av

innovasjon Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Markedsmessig 9 6 % 7 % 2 % Totalt for divisjon Norge: 10 860 126 8 385 352

Organisatorisk 3 2 % 3 % 8 % IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 3 239 52 2 830 117

Prosess 1 1 % 31 % 21 % IN Sør-Trøndelag (SOTR) 929 10 1 182 25

Produkt og Tjeneste 126 90 % 55 % 70 % IN Troms (TROM) 1 450 8 462 114

Sum Prioritet 1 DK 5 618 70 4 474 256

52 % 56 % 53 % 73 %

IN Målekort 2010
Satsing IN Sats per 31.12.09

Regionale sektormøte 1 12 2

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 3 19 3

NCE 1 12 1

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.6 Energi- og miljøsatsingen  
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
 

Markedet for nye løsninger innen fornybar energi og miljø er i vekst og åpner store 

muligheter for økt verdiskaping for norske bedrifter. Innovasjon Norge har prioritert en 

satsing på utvikling og internasjonalisering av norske bedrifter innen denne sektoren. 

Hovedmålgruppen for satsingen er små og mellomstore bedrifter med innovativ energi- 

og miljøteknologi, men Innovasjon Norge samarbeider også med store bedrifter om 

internasjonalisering og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Som egen sektor er fornybar energi og miljøteknologi en ung sektor, og det skjer en 

sterk utvikling av bedriftsmiljøer og klynger. Mange bedrifter fra andre etablerte sektorer 

som maritimt og IKT ser også nye forretningsmuligheter innen dette markedsområdet. 

Markedet er i hovedsak et internasjonalt marked, og Innovasjon Norges arbeid i denne 

sektoren er derfor i stor grad rettet mot internasjonalisering. 

 

Energi- og miljøsatsingen i Innovasjon Norge omfatter bl.a. følgende områder: 

 

 Energisystem og energieffektivisering 

 Klimavennlig energi (fra vann, vind, bio, avfall, spillvarme, hav og sol) 

 Klimavennlig transport  

 Rent vann og ren luft 

 Fangst og lagring av CO2 

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

Satsingen Energi og Miljø har gjennomført en rekke aktiviteter gjennom alle Innovasjon 

Norges tjenestetyper: 

 Kompetanse 

o Navigator-prosjekter: 

 ”Rent vann” ble suksessfullt avsluttet i 2010 etter planen 

 ”Energieffektivisering” mot Kina som marked startet i 2010 med 7 

bedrifter 

 ”Solenergi” initiert i 2010 med foreløpig 7 bedrifter 

o Hjemhentingsprosjekter/Markedsrapporter fra ulike internasjonale marked: 

 Markedsrapporter relatert til Vind og hav, Energieffektive 

bygninger, 2. generasjons drivstoff, Carbon Capture and Storage 

(CCS), Rent Vann  

o Annen kompetanseformidling: 

 Videreutvikling av nettstedet fornybar.no, sammen med ENOVA, 

NVE og Norges Forskningsråd.  

 Flere studieturer og delegasjonsreiser   
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 Nettverk 

o Samarbeid med: 

 ARENA: 1) Vindenergi (Midt-Norge), 2) ”Norwegian Offshore Wind” 

(Vestlandet), 3) Bioenergi Innlandet 

 NCE (Norwegian Centres of Expertise): Miljøvennlig handel (Halden) 

 Norwegian Energy and Environment Consortium (NEEC): Driftes av 

Innovasjon Norge i Beijing 

 Norsk – Tysk Energiforum: Driftes av Innovasjon Norge i Hamburg 

 Deltakelse i to kommersialiseringskomiteer til Forskningssentre for 

Fornybar Energi (FMEer) 

 Delfinansiering av Teknologisk Møteplass 

 Arrangement av flere sektormøter og bransjetreff, bl.a. i samarbeid 

med partnere som ENOVA, INTPOW, Forskningsrådet og andre. 

 Profilering 

o 8 norske paviljonger i 2010 på internasjonale messer med 

sidearrangement. 

o Flere seminarer i Norge og utlandet, og innkommende delegasjoner til 

Norge  

 Finansiering 

o Suksessfull introduksjon og gjennomføring av ny tilskuddsordning, 

”Miljøteknologiordningen” på 140 mill. kroner. Se separat rapport for 

denne ordningen. 

 

b. Ressursinnsats i 2010 

Tilsagn for Energi- og miljøsatsingen i 2010, og sammenstilt med 2009, var som illustrert 

i tabellen under: 

 

Virkemiddel Beløp 2009 Beløp 2010 

Risikolån 193 475 98 100  

Ordinære lån 324 530 80 200  

Garantier 500 2 000  

Tilskudd 463 683 336 232  

Lånebeløp for rentestøtte 4 500 1 052  

Total 986 688 517 584  

 

En vesentlig andel av tilskuddsdelen av tilsagnene for 2010 kom fra 

Miljøteknologiordningen som i 2010 var på 140 mill. kroner og gjaldt støtte for pilot og 

demonstrasjonsanlegg. For 2010 var 100 av disse 140 mill. kronene øremerket til andre-

generasjon biodrivstoff. 

 

c. Cases 

 

Norwegian Energy and Environment Consortium (NEEC) bidrar til markedsintroduksjon i 

Kina 

NEEC er en medlemsorganisasjon driftet av Innovasjon Norges kontor i Beijing og ble 

etablert i 2005 i samarbeid med industrielle aktører og Norges ambassade. NEEC har 

nærmere 40 organisasjoner som medlemmer fra forskningsmiljøer til industrielle selskap 

med tjenester og teknologier langs hele verdikjeden innen fornybar energi og miljø. 

NEEC arrangerer seminarer, delegasjoner og ”matchmaking” mellom norske og kinesiske 

partnere, og bidrar til å identifisere markedsmuligheter og finansieringskilder. 

 

Tommy Rudihagen, direktør i AF Energi og Miljøteknikk, hevder: 

”Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter til at AF inngår vår første kontrakt om 

energieffektivisering i Kina”. Videre sier han:  
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”Vi har hatt møter med mellom 5 og 10 reelt interessante kunder og samarbeidspartnere 

det siste året. Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter i å sette opp møtene, 

forberedelse og gjennomføring, samt i de nødvendige steg mellom møtene. Innovasjon 

Norge har bidratt med uvurderlig hjelp i håndtering av kulturelle utfordringer i og utenfor 

møtelokalene”  

 

Døråpning for norsk teknologileverandør innen solenergi i India 

Selskapet Prediktor fra Fredrikstad signerte i oktober en intensjonsavtale med selskapet 

IndoSolar Ltd, som er den største produsenten av krystallinske silisiumbaserte solceller i 

India. Denne avtalen var en viktig milepæl for Prediktor for det viktige indiske markedet.  

Prediktor har utviklet Manufacturing Execution Systems for bl.a. produksjon av wafere og 

celler for sol-industrien, bl.a. med bruk av finansielle tjenester fra Innovasjon Norge. 

Prediktor selv hadde bearbeidet det 

indiske markedet over lengre tid. Det som 

var utløsende for denne avtalen var at 

Innovasjon Norge, i samarbeid med 

INTPOW, organiserte en 

næringslivsdelegasjon til DIREC-messen i 

New Delhi i fbm. statsråd Giskes besøk til 

India i oktober. Kombinasjonen av norsk 

paviljong, seminar, lokal tilrettelegging av 

Innovasjon Norges kontor i New Delhi, 

offisiell tilstedeværelse av statsråd Trond 

Giske og statssekretær Rune Henriksen, 

samt godt samarbeid med INTPOW og 

ambassaden, var instrumentelt for 

signeringen av denne avtalen.  
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Energi og Miljø

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 518 8 % 10 %

Operative timer 68 772 6 % 6 %

Tilsagnsvolum

mnok
av bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 75 14 % 14 % 21 %

Vekst i Bedrifter 421 81 % 81 % 75 %

Innovasjonsmiljø 22 4 % 6 % 4 %

Andel satsingsområder 518 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 154 30 % 26 % 28 %

Kunnskapsintensive næringer** 111 21 % 10 % 17 %

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av bevilgede

kroner Alle næringer Mill 31.12.2009 Fem største tilskudd Mill

SMB med vekstambisjoner 271 52 % 26 % 27 % Lavrisiko lån 80 15 % 33 % OFU/IFU 38

Internasjonalt rettet 282 54 % 33 % 71 % Risikolån 98 19 % 20 % Distriktsutviklingstilskudd 82

Miljørettet 473 91 % 19 % 80 % Tilskudd 336 65 % 47 % Bioenergiprogram 19

Rentestøtte landbrukslån 1 0 % 0 % Landsdekkende tilskudd 157

Kompetansesatsing*** 291 56 % 43 % 35 % Garantier 2 0 % 0 % Trebasert innovasjonsprogram 13

FoU basert 219 42 % 15 % 43 % Alle tilsagn 517 100 % 100 % Sum 309

Designrettet 44 8 % 5 % 6 % 60 %

Rettet mot kvinner 60 12 % 34 % 29 %

Rettet mot unge 7 1 % 13 % 1 %

Prioriterte kontorer (#2)

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Timer Antall Timer Antall

av bevilgede

kroner

av 

bevilgede

kroner Sats per 31.12.09 Totalt for divisjon utland: 33 577 154 29 631 108

Til innovasjon 485 94 % 67 % 95 % IN Beijing (BEIJ) 8 027 13 5 198 15
av

innovasjon IN Hamburg E (HAME) 2 362 13 4 025 16

Internasjonalt nivå 307 63 % 34 % 37 % IN London T (LONT) 1 275 5 1 520 10

Nasjonalt nivå 126 26 % 22 % 45 % IN Tokyo (TOKY) 1 792 11 787 3

Regionalt nivå 13 3 % 8 % 9 % IN Toronto (TORO) 2 091 14 1 239 3

Bedriftsnivå 39 8 % 35 % 9 % IN Warszawa T (WART) 2 387 15 1 993 9
av

innovasjon Sum UK pri 1 17 933 71 14 762 56

Markedsmessig 10 2 % 7 % 3 % 53 % 46 % 50 % 52 %

Organisatorisk 2 0 % 3 % 10 %

Prosess 201 41 % 31 % 43 % Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Produkt og Tjeneste 272 56 % 55 % 45 % Totalt for divisjon Norge: 32 394 501 27 442 760

IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 8 422 98 6 532 128

IN Hedmark (HEDM) 2 451 23 3 405 54

IN Målekort 2010 IN Oppland (OPPL) 1 362 15 589 22

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Buskerud og Vestfold (BUVE) 1 114 13 741 28

IN Telemark (TELE) 898 4 622 9

IN Agder (AGDE) 1 336 18 741 13

IN Rogaland (ROGA) 2 204 24 1 987 51

IN Hordaland (HORD) 2 911 77 2 170 64

Regionale sektormøte 1 12 2 IN Sogn og Fjordane (SOFJ) 1 505 15 1 433 13

IN Møre og Romsdal (MORO) 575 10 477 8

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner IN Sør-Trøndelag (SOTR) 4 536 34 3 362 40

Arena 2 19 4 IN Nord-Trøndelag (NOTR) 1 790 32 3 048 286

NCE 1 12 1 IN Nordland (NORD) 1 399 18 930 7

Sum Prioritet 1 DK 30 503 381 26 037 723

94 % 76 % 95 % 95 %

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.7 IKT-satsingen  
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
Innen IKT prioriteres prosjekter med høy innovasjonsgrad og internasjonalt fokus innen 

telekommunikasjon/mobile løsninger, IKT innen energi og miljø og IKT i tjenester/ 

tjenesteinnovasjon. 

 

Informasjonssektoren er en stor næring i Norge, og stadig viktigere for norsk økonomi. 

Kreativ anvendelse av IKT bidrar til innovasjon og konkurransekraft i andre næringer 

som f.eks. olje- og gassektoren. I 2008 omsatte informasjonssektoren for 241 mrd. 

kroner iflg. SSB, verdiskapingen var på 91 mrd. kroner. Informasjonssektoren hadde 

100.000 sysselsatte i 2008. 

 
2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

 

Noen utvalgte arrangementer fra 2010  

IN var til stede ved World Mobile Congress i Barcelona i februar, den viktigste messen for 

mobilbransjen i Europa der til sammen 32 norske selskaper deltok. Det var norsk 

fellesstand, Enterprise Europe Network la til rette for matchmaking for de norske 

deltagerne mot europeiske partnere, og sektoransvarlig arrangerte frokostsamling/ 

fagseminar med internasjonalisering som hovedtema (key-note om norsk software-

selskap med eventyrlig vekst i USA). INs støtte til MWC vil dessverre falle bort fom. 2012, 

som en konsekvens av kutt i budsjetter og bortfall av satsingen på IKT, noe bransjen ser 

alvorlig på.  

 
“ICT Solutions for the Future in Media and Mobility” - IKT-seminar i Dubai i april i 

forbindelse med kronprinsens besøk. Deltagere fra banker, telekomselskaper og media 

fikk bl.a. høre om mobile betalingssystemer, om innholdsdistribusjon mot utvalgte 

segmenter og om nye typer plattformer for å gjøre web-løsninger tilgjengelige for 

mobilbrukere. Temaene traff svært godt og det var stor interesse på begge sider og stor 

møtevirksomhet mellom bedrifter fra norsk og emiratisk side. De norske bedriftene fikk 

flere kontrakter i tiden under og etter samlingen, og vi fikk ellers svært god 

tilbakemelding på opplegget fra IKT-Norge (partner) og fra bedriftene fra begge land. 

 

”Mobility and Financial Solutions” - IKT-seminarer i Mumbai og New Delhi i oktober i 

forbindelse med næringsminister Giskes besøk i India. Programmet var utviklet av IN i 

samarbeid med Abelia og Arenaprosjektet Trådløs Fremtid og det hele var svært godt 

forberedt fra vårt kontor i India og fra Oslo. Programmet inneholdt temaer som 

betalingsløsninger, ID-løsninger/sikkerhet og bekjempelse av bedrageri med kredittkort, 

og var spisset på en måte som gjorde det interessant for indiske selskaper og 

institusjoner. Formøter med de indiske deltagerne samt åpne ”generalprøver” med de 

norske deltagerne gjorde sitt til at resultatet ble svært bra, og dette ble fremhevet ved 

evalueringen av opplegget der Abelia hadde oppsummeringen i plenum.  

 

Det har vært betydelig prosjektvirksomhet for programvarebedrifter ved kontorer med 

IKT kompetanse (som London, Tokyo, Seoul, Beijing, Milano, Stockholm etc.). 

 

Arenaprosjektet Trådløs Framtid (TF) er inne i sitt siste år med aktiviteter i Oslo-regionen, 

Agder og Sør-Trøndelag og har hatt betydelig internasjonal aktivitet i 2010. TF hadde 

med egen gruppe bedrifter i delegasjonene til både Emiratene og India som er nevnt 

tidligere.  
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Det har vært konferanseaktivitet knyttet til Software 2010, Telecom Line, 

Mobilkonferansen 2010 i Arendal, Technoport i Trondheim, Mobile Monday, First Tuesday, 

Oslo Innovation Week, NEA-seminar (telekom, internett, media) i Forskningsparken etc. 

 

UT-prosjektet i Sør-Trøndelag er et eksempel på satsinger ved distriktskontorene. Det er 

et kompetanseprosjekt innen salg og markedsføring mot et internasjonalt marked for 10 

IKT-bedrifter. I løpet av prosjektperioden gjennomføres det 4 samlinger og individuell 

oppfølging/coaching av hver enkelt bedrift mellom samlingene. Gruppen har hatt spesiell 

fokus mot Storbritannia og INs kontor i London har vært tungt involvert. 

 

b. Ressursinnsats i 2010 

Totalt ble det bevilget 264,7 mill. kroner. til prosjekter i IKT-sektoren i 2010, mot 417,6 

mill. kr. i 2009. Herav var 89,3 mill. kroner lån og garantier, og 175,4 mill. kroner gitt 

som tilskudd. Til sammenligning var tallene for 2009 123 mill. kroner lån og garantier, og 

294 mill. kroner tilskudd 

 

(beløp i tusen kroner) 

TJENESTER OG PROGRAMMER 2010 2009 

Innovasjonsmiljøer  12 357 23 856 

Landsdekkende etablererstipend 12 695 49 365 

Forskning og utviklingskontrakter (IFU/OFU) 78 028 134 376 

Øvrige tilskudd og distriktsutvikling 72 288 82 218 

Lån og garantier 89 350 120 825 

Samarbeidsprogram med Romania   6 520 

Total 264 718 417 160 

 

De mest sentrale programmene og tjenestene i IKT-sektoren er IFU/OFU som utgjorde 

78 mill. kroner, og landsdekkende etablererstipend på 12,7 mill. kroner. IKT sto for 7 % 

av alle OFU-er og 23 % av den totale rammen på IFU-er. For landsdekkende 

etablererstipend utgjorde IKT-sektoren 25 %. Av det bevilgede beløpet på 264,7 mill. 

kroner er 187 mill. kroner, dvs. 71 % gått til prosjekter med innovasjon på internasjonalt 

nivå, og 57 mill. kroner, dvs. 21 % til prosjekter med innovasjon på nasjonalt nivå. 

Kundesegmentet SMB med internasjonale vekstambisjoner står for over halvparten av 

bevilgningene i 2010, og 87 % går til produkt- og tjenesteinnovasjon. 

 

c. Cases 

 

”Smart Grønn Vekst” og ”Grønne datasentre” 

Innen området Smart Grønn Vekst har IN, Abelia og IKT-Norge samarbeidet tett i 2010. 

Det har vært arbeidet med fremtidsscenarier, Stockholms-kontoret har arbeidet med 

NCE/Halden for å knytte NCE-et nærmere til satsinger på Smartgrid i Norden/EU, våre 

kontorer i Nord-Øst Asia har spilt inn informasjon om Smartgrid fra sine markeder 

(NCE/Halden besøkte Seoul ifm. en viktig messe på feltet) og vi har startet et 

internasjonaliseringsprogram (Navigator) på SGV i samarbeid med London-kontoret. 

Satsingen på Norge som vertsnasjon for grønne datasentre tar utgangspunkt i flere 

lokale bedriftsinitiativ/partnerkonstellasjoner med tung industrideltagelse og gjøres i 

samarbeid med IKT-Norge og NHD og FAD er også involvert. Det har vært seminarer 

med IKT-Norge, rådgivning på finansiering fra 4 distriktskontorer og 

internasjonaliseringsprosjekt (profilering) med IKT-Norge som prosjektleder.  

 

Et planlagt sektormøte i Halden med tema Smart Grønn IKT måtte dessverre avlyses. Til 

tross for gode partnere og et meget godt program med svært interessante og profilerte 

foredragsholdere, var påmeldingen for svak til at vi ønsket å gjennomføre det 

ressurskrevende møtet. Selv med god støtte fra Abelia, Halden IT-forening og 

NCE/Halden, ble det for liten påmelding. Hadde f.eks. samlingen vært i Oslo, ville vi hatt 
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flere relevante bedrifter å hente deltagere fra – konferansested bør revurderes hvis 

tilsvarende tiltak er aktuelt senere. 
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IKT

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 265 4 % 4 %

Operative timer 50 455 5 % 4 %

Tilsagnsvolum

mnok

av 

bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 76 29 % 14 % 26 %

Vekst i Bedrifter 178 67 % 81 % 67 %

Innovasjonsmiljø 10 4 % 6 % 7 %

Andel satsingsområder 265 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 225 85 % 26 % 81 %

Kunnskapsintensive næringer** 185 70 % 10 % 64 %

Alle næringer Mill 31.12.2009 Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av 

bevilgede

kroner Lavrisiko lån 3 1 % 0 % OFU/IFU 78

SMB med vekstambisjoner 150 57 % 26 % 56 % Risikolån 83 31 % 29 % Regional utvikling 39

Internasjonalt rettet 196 74 % 33 % 75 % Tilskudd 175 66 % 70 % RDA 18

Miljørettet 41 15 % 19 % 4 % Rentestøtte landbrukslån 0 % 0 % Landsdekkende etablererstipend 13

Garantier 4 2 % 0 % Nettverk, profilering og reiseliv 15

Kompetansesatsing*** 215 81 % 43 % 75 % Alle tilsagn og alle næringer 265 100 % 100 % Sum 163

FoU basert 110 42 % 15 % 33 % 62 %

Designrettet 24 9 % 5 % 2 %

Rettet mot kvinner 43 16 % 34 % 11 %

Rettet mot unge 18 7 % 13 % 4 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: 15 481 92 11 879 40

av 

bevilgede

kroner

av 

bevilged

e

kroner Sats per 31.12.09 IN Hamburg E (HAME) 422 2 548 2

Til innovasjon 259 98 % 67 % 98 % IN London E (LONE) 2 907 12 837 3
av

innovasjon IN San Fransisco (SANF) 1 956 10 2 290 7

Internasjonalt nivå 187 72 % 34 % 78 % IN Tokyo (TOKY) 1 027 8 573 2

Nasjonalt nivå 57 22 % 22 % 15 % Sum UK pri 1 6 311 32 4 248 14

Regionalt nivå 8 3 % 8 % 1 % 41 % 35 % 36 % 35 %

Bedriftsnivå 8 3 % 35 % 6 %
av

innovasjon

Markedsmessig 14 5 % 7 % 6 % Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Organisatorisk 2 1 % 3 % 1 % Totalt for divisjon Norge: 32 372 252 25 689 403

Prosess 14 5 % 31 % 5 % IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 8 408 57 5 863 169

Produkt og Tjeneste 229 88 % 55 % 88 % IN Buskerud og Vestfold (BUVE) 2 433 22 1 864 42

IN Hedmark (HEDM) 1 697 13 1 140 12

IN Oppland (OPPL) 434 9 342 7

IN Målekort 2010 IN Hordaland (HORD) 3 671 23 2 483 26

Satsing IN Sats per 31.12.09 IN Telemark (TELE) 795 11 443 12

IN Sør-Trøndelag (SOTR) 3 733 36 2 680 33

IN Troms (TROM) 1 431 19 1 650 19

Sum Prioritet 1 DK 22 601 190 16 465 320

70 % 75 % 64 % 79 %

Regionale sektormøte 0 12 1

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 2 19 2

NCE 0 12 0

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.8 Maritim satsing 

 
1. Kort beskrivelse av satsingen 
 

Innovasjon Norges maritime satsing er en del av MARUT. Marut er både en prosess og en 

handlingsarena mellom maritim næring, offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og det 

offentlige virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge har spesiell fokus på små og 

mellomstore bedrifter innen utvikling og produksjon av maritimt utstyr, skipsbygging og 

tilknyttede tjenesteleverandører. I tillegg til Innovasjon Norges ordinære tjenester har 

Innovasjon Norge et eget program, Maritim Utvikling, som er en tilskuddsordning rettet 

mot maritim næring og en egen finansieringsordning rettet mot nærskipsfartsflåten. 

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

2010 var et ”business as usual”-år. Innsatsen innen den maritime satsingen var høyere i 

2010 enn i 2009. I tillegg til ordinære finansieringstjenster trekkes spesielt følgende 

aktiviteter fram: 

 

 Maritim delegasjonsreise til Arabiske Emirater i mars.   

 Under World EXPO i Shanghai ble det mai og juni gjennomført fire store maritime 

arrangementer i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet med stor 

deltakelse fra Norge og med god kontakt med kinesisk maritimt næringsliv. 

 Den 2. juli var den maritime tiltakspakken gjennom Innovasjon Norge operativ. 

Totalt ble det bevilget 202 mill. kroner til 43 prosjekter i den ekstraordinære 

tiltakspakken. Månedlig rapportering til Nærings- og handelsdepartementet. 

 Maritim delegasjonsreise til India i oktober. 

 Arbeid gjennom 2010 med det maritime omdømmeprosjekt sammen med 

maritimt næringen, går over i ny fase fra tidlig 2011.  

 Flere hjemhentingsprosjekter i form av newsletters fra viktige maritime markeder 

i Asia og Russland. 

 Arbeid med regionale maritime klynger, NCE og Arena. 

 

b. Ressursinnsats i 2010  

Innovasjon Norges finansielle ressursinnsats overfor maritim næring i 2010  

 
Virkemiddel Mill. kroner 

Lavrisikolån     255,8 

Lavrisikolån, fiskeriformål      2,4 

Innovasjonslån    158,5 

Garanti      5,7 

Nærskipsfartsordningen, landsd. tilskudd      22,4 

Landsdekkende etablerertilskudd          3,0 

Tilskuddsprogrammer      6,6 

OFU tilskudd      1,4 

IFU tilskudd      24,7 

Maritim Utvikling, tilskudd       10,3 

Risikolån, fra fylkeskommuner       33,5 

Tilskudd, fra fylkeskommuner      34,5 

Nasjonale tiltak for regional utvikling       15,2 

Diverse annet        0,1 

Sum      574,1 
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Maritim tiltakspakke 

Den totale finansielle ressursinnsatsen på 574 mill. kroner innbefattet tiltakspakke 2010 

rettet mot skips- og offshoreverft og utstyrs- og tjenesteleverandører som ble operativ 2. 

juli med bevilgninger på totalt 202 mill. kroner. Tiltakspakken i Innovasjon Norge var en 

del av regjeringens totale tiltakspakke rettet mot denne næringen med bakgrunn i 

nedgangen i verdensøkonomien etter finanskrisen. 

 

Flere distriktskontorer i Norge som fikk ekstra arbeidsbelastning i håndteringen av 

tiltakspakken som resulterte i følgende innen de fire ordningene som tiltakspakken 

omfattet: 

 

Ordninger Mill. kroner Antall prosjekter 

Kompetanseprosjekter 15 7 

Miljøvennlig skipsfart  20 11 

IFU prosjekter  20 12 

Innovasjonslån Maritim 147 13 

Totalt  202 43 

 

Fordeling av tiltakspakken på bedriftstyper: 

 

Bedriftstype Prosent fordeling 

Maritim utstyrsindustri 51 

Skipsverft 25 

Leverandørindustri olje & gass 9 

Tjenesteytende maritim 8 

Rederi  6 

Offshore verft  1 

Totalt 100 

 

Ressursinnsats ved Innovasjon Norges utekontorer 

Ressursinnsatsen ved Innovasjon Norge utekontorer var på totalt 11 400 timer, hvorav  

4 760 timer var fordelt på prioritet-1 kontorer; Seoul, Shanghai, Singapore, St. 

Petersburg. 

 

c. Cases 

 

Fra den maritime tiltakspakken 

Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Lørenskog, Akershus. Forskningsbasert virksomhet innen 

elektro optikk med 23 ansatte. De omsatte i 2009 for 57 mill. kroner med resultat før 

skatt på 4,1 mill. kroner. 

 

I samarbeid med Kongsberg Maritime AS, som er et ledende selskap innen maritim 

elektronikk til både skip og undervannssystemer, gjennomføres et Industrielt forskings- 

og utviklingsprosjekt (IFU) med målsetting å utvikle et nytt kamerasystem Lasershark. 

Lasershark er et undervanns avbildingssystem med lang rekkevidde og god oppløsing 

med mulighet for 3D-data. Systemet planlegges brukt på undervannsfarkoster utviklet av 

Kongsberg Maritime. Systemet egner seg spesielt godt til undervanns rørinspeksjon som 

det er et stort internasjonalt marked for. Fra den maritime tiltakspakken ble det bevilget 

IFU tilskudd 2,9 mill. kroner.   
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Det maritime omdømmeprosjektet, fasilitert av Innovasjon Norge 

Det maritime omdømmeprosjektet, fasilitert av Innovasjon Norge på oppdrag fra 

Nærings- og handelsdepartementet:  

 

 Fase 1: Kartlegge norsk maritim nærings omdømme i utlandet, avsluttet oktober 

2008. 

 Fase 2: Utvikle verktøy for næringslivet og bidra til å styrke forståelsen av 

praktisk omdømmearbeid i næringslivet, arbeid utført i 2010 og avsluttet februar 

2011. 

 Fase 3: Næringslivet styrker Implementering av omdømmearbeidet i bedriftene, 

igangsettes februar 2011. 

 

Prosjektet har utviklet og igangsatt implementeringen av følgende verktøy:  

 

 Håndbok for omdømme og merkevarebygging 

 Konseptet "kulturskole m/toolkit" 

 Gjennomført pilot Maritimt omdømmeprogram med 8 bedrifter  

 Etablert grafisk profil som kan benyttes av maritim næring til generisk 

markedsføring internasjonalt (i profilerings- og kommunikasjonstiltak) 

 

I videreføringen av det maritime omdømmearbeidet fra 2011:   

 

Næringslivet: 

I videreføringen av det maritime omdømmearbeidet vektlegges implementering i form av 

fellestiltak og tiltak i den enkelte bedrift. En bred anvendelse av de verktøyene som er 

utviklet er særlig viktig.  

 

Den enkelte bedrift må mobiliseres til å ta eierskap til strategisk omdømme og 

merkevarebygging, herunder implementering av de nyutviklede verktøyene (håndbok, 

omdømmeskole, logo o.a.) i egen virksomhet, ut fra egen strategisk vurdering, egne 

ressurser og engasjement.  

 

Innovasjon Norge anbefaler at næringslivet tar i bruk de verktøyene som er utviklet.  

 

Innovasjon Norge: 

Innovasjon Norge vil i samarbeid med næringslivet utvikle nye konkrete 

omdømmeprosjekter.  

 

Det maritime omdømmearbeidet har vært og vil fortsatt være en spydspiss i utviklingen 

av strategisk omdømmeposisjonering på bransje, klynge og bedriftsnivå i Innovasjon 

Norges arbeid. Erfaringene ifra utviklingsarbeidet i maritim næring blir nå benyttet av 

Innovasjon Norge i andre bransjer vi arbeider med. 
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Maritim

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 574 9 % 4 %

Operative timer 28 324 3 % 2 %

Tilsagnsvolum

mnok
av bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 87 15 % 14 % 14 %

Vekst i Bedrifter 369 64 % 81 % 66 %

Innovasjonsmiljø 119 21 % 6 % 20 %

Andel satsingsområder 574 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 357 62 % 26 % 30 %

Kunnskapsintensive næringer** 54 9 % 10 % 5 %

Alle næringer Mill ######## Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av bevilgede

kroner Lavrisiko lån 258 45 % 39 % OFU/IFU 10

SMB med vekstambisjoner 135 24 % 26 % 33 % Risikolån 192 33 % 31 % Distriktsutviklingstilskudd 34

Internasjonalt rettet 358 62 % 33 % 72 % Tilskudd 118 21 % 30 % Regional utvikling 14

Miljørettet 189 33 % 19 % 17 % Rentestøtte landbrukslån 0 0 % 0 % Maritim utvikling 4

Garantier 6 1 % 1 % IFU-Maritim 16

Kompetansesatsing*** 169 29 % 43 % 22 % Alle tilsagn og alle næringer 574 100 % 100 % Sum 78

FoU basert 152 26 % 15 % 20 % 14 %
Designrettet 31 5 % 5 % 15 %

Rettet mot kvinner 229 40 % 34 % 11 %

Rettet mot unge 18 3 % 13 % 2 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: #### 55 9 795 42
av bevilgede

kroner av bevilgede kronerSats per 31.12.09 IN Seoul (SEOU) 807 4 1 016 7

Til innovasjon 434 76 % 67 % 72 % IN Shanghai E (SHAE) 1 218 6 2 025 7
av

innovasjon IN Singapore (SING) 1 529 7 247 2

Internasjonalt nivå 284 65 % 34 % 39 % IN St. Petersburg (STPE) 1 207 5 752 2

Nasjonalt nivå 76 18 % 22 % 34 % IN Rio de Janeiro (RIOD) 749 3 1 691 3

Regionalt nivå 19 4 % 8 % 7 % IN Washington 0 0 0 0

Bedriftsnivå 55 13 % 35 % 20 % Sum UK pri 1 5 510 25 5 731 21
av

innovasjon 48 % 45 % 59 % 50 %

Markedsmessig 36 8 % 7 % 25 %

Organisatorisk 4 1 % 3 % 15 %

Prosess 46 11 % 31 % 3 % Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Produkt og Tjeneste 347 80 % 55 % 57 % Totalt for divisjon Norge: #### 570 9 270 322

IN Hordaland (HORD) 2 329 72 1 093 25

IN Møre og Romsdal (MORO) 6 019 356 3 424 160

IN Målekort 2010 IN Rogaland (ROGA) 976 19 454 9

Satsing IN Sats per 31.12.09 Sum Prioritet 1 DK 9 324 447 4 971 194

66 % 78 % 54 % 60 %

Regionale sektormøte 1 12 2

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 0 19 1

NCE 1 12 1

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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2.9 Kultur- og opplevelsesnæringene 
 

1. Kort beskrivelse av satsingen 
 

Satsingen Kultur og opplevelse skal bidra med tiltak som profesjonaliserer og styrker 

lønnsomheten og bærekraften til kulturnæringene og kulturbasert næringsliv.   
 

Målgruppene for satsingen er SMB og entreprenører med vekstambisjoner, nettverk og 

klynger innen kulturnæringene (primært film, musikk, arkitektur, design og dataspill) og 

kulturbasert næringsliv (herunder samarbeid mellom kulturnæringer og tradisjonelle 

næringer).  

 

Innovasjon Norges tjenester og programmer skal i større grad anvendes mot kultur- og 

opplevelsesnæringene, der tilbudene er egnet og kan imøtekomme næringenes krav. I 

tillegg har Innovasjon Norge en øremerket spisset satsing for kulturnæringene og 

kulturbasert næringsliv. Denne skal finansiere nyskapende og internasjonale prosjekter 

samt nettverk som stimulerer til innovasjon, kompetanse eller internasjonalisering. 

 

2. Rapportering for 2010 
 

a. Viktige resultater og hendelser i 2010 

I 2010 var det en prioritert oppgave å utarbeide Innovasjon Norge strategier for de 

prioriterte kulturnæringene film, musikk, motedesign, møbeldesign og dataspill. 

Næringene selv, representert ved bransjeorganisasjonene, og de interne fagteamene var 

involvert i dette arbeidet. Målene med strategiarbeidet var å gjøre Innovasjon Norges 

tjenester og programmer operative og tydelige overfor næringsutøverne, samt bygge opp 

den interne kompetansen om kulturnæringenes utfordringer og muligheter. Som følge av 

budsjettkutt i Innovasjon Norge, ble Kultur og opplevelse besluttet avviklet som sektor 

fra 2011 av. Arbeidet med utarbeiding av egne Innovasjon Norge strategier for 

kulturnæringene er derfor avsluttet.  

 

Én av de største utfordringene for mange bedrifter innen kulturnæringene er mangel på 

kommersiell og forretningsmessig kompetanse. Sektor kultur og opplevelse har derfor 

hatt stort fokus på kompetanseprogrammet FRAM Kultur. De siste årene er det til 

sammen ca. 25 FRAM kultur programmer som er avsluttet, som pågår eller er under 

planlegging. I 2010 ble programmet evaluert av Telemarksforskning. En konklusjon fra 

evalueringen er at deltakerne ikke helt når de økonomiske mål som er satt for 

programmet. Programmet når heller ikke de målgruppene som er prioriterte innen 

sektoren. Den individuelle oppfølgingen av deltakerne har imidlertid vært nyttig. Som 

følge av anbefalingene i evalueringen er det tatt noen valg på retninger for den videre 

utviklingen av FRAM og FRAM Kultur. 

 

Som del av Innovasjon Norges satsing på sektormøter er det gjennomført tre 

arrangementer for sektor Kultur og opplevelse i 2010. Sektormøte film ble gjennomført 

under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar, og tilsvarende arrangementer ble 

gjennomført for dataspillnæringen i Hamar og for mote i Oslo i april. Programmene på 

sektormøtene besto av en plenumsdel med innlegg fra Innovasjon Norge og eksterne 

forelesere, samt en workshopdel med individuelle avtaler. Evalueringene fra 

sektormøtene viser at arrangementene ble godt mottatt, og at deltakerne fikk god 

forståelse for hva Innovasjon Norges kontorer ute og hjemme kan bidra med.  

 

Designutstillingen 100 % Norway skal bidra til å posisjonere Norge som en ettertraktet 

designasjon men har også en kommersiell innretning. I 2010 ble utstillingen vist for 

syvende gang under den årlige London Design Festival i september og høstet stor 

oppmerksomhet i britisk og internasjonal designpresse. Utstillingen ble også vist på 
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møbelmessen i Stockholm i februar. I 2010 har det vært en økende vektlegging på den 

kommersielle delen, og dette året ble det også utviklet en merkevareplattform for 

utstillingen. Evalueringen viser at utstillerne er svært fornøyd med deltakelsen. De 

forretningsmessige resultatene ble imidlertid ikke helt innfridd, og det ønskes mer fokus 

på kommersialisering ved senere deltakelser.  

 

b. Ressursinnsats i 2010 

Det er bevilget 86,4 mill. kroner til kultur- og opplevelsesnæringene i 2010. I 2009 var 

bevilgningen til sektoren 147 mill. kroner. 
 

Av ressursinnsatsen i 2010 på til sammen 86,4 mill. kroner ble en stor andel brukt på 

etablerere, kvinner og til bedrifts- og utviklingstiltak innen kultur og opplevelse. 

Bransjene omfatter i stor grad film og spill samt aktiviteter knyttet til natur og kultur og 

utøvende kunstnere. Den største andelen tilskudd har gått til utviklingstiltak i distriktene. 

 

Innovasjon Norge avsatte en øremerket spisset satsing for kulturnæringene og 

kulturbasert næringsliv på 8 mill. kroner for 2010. Det er utviklet en egen policy for disse 

midlene. Av de landsdekkende midlene (med ramme 4 mill. kroner) ble det benyttet 3,7 

mill. kroner mens det ble brukt 2,9 mill. kroner av de distriktsrettede midlene (med 

ramme 4 mill. kroner). Nyskapende og internasjonale prosjekter med overføringsverdi 

har vært prioritert, og flere prosjekter er igangsatt for å øke forretningskompetansen 

samt nettverksbyggingen. 

 

c. Cases 

Ved årsskiftet 2009/10 inviterte Innovasjon Norge den norske dataspillnæringen til en 

presentasjon (hjemhentingsprosjekt) av markedsomfang og teknologi for næringen i 

Korea og Japan. Rapporten er tilgjengelig på vår hjemmeside under sektor Kultur og 

opplevelse. På våren ble det arrangert en delegasjonstur til Sør-Korea og Japan for 23 

norske spillprodusenter og spillutviklere. Her ble de norske bedriftene presentert for 

utvalgte produsenter og andre samarbeidspartnere i de to landene. Etter studieturen 

fulgte vi opp med et regionalt sektormøte for spillnæringen, hvor spillprodusentene fikk 

møte flere av Innovasjon Norges utekontorer. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 

fra næringen på prosjektet. Noen har rapportert om leads i Korea og Japan som er fulgt 

opp. 

 

Innovasjon Norge har også i 2010 arbeidet for å styrke nettverket for norsk mote. Vi har 

bidratt med finansiering av andre driftsår for Norwegian Fashion Institute (NFI), som skal 

gjøre norsk mote til en anerkjent merkevare. Dette innebærer blant annet 

nettverksbygging for de til sammen 120 medlemmene av NFI, kompetanseutveksling og 

profilering av motemerkevarer og bransjen som helhet.  

 

I en internasjonaliseringsprosess av norsk mote er Danmark et sentralt marked og en 

svært viktig møteplass i forhold til internasjonale innkjøpere og internasjonal presse. 

Innovasjon Norge har i 2010, som året før, bistått motedesignerne under Fashion week i 

København. Videre er det arrangert konkurranse for design av uniformer til EXPO i 

Shanghai, utarbeidet hjemhentingsrapporter fra en rekke ledende land innen mote samt 

at det er gjennomført et regionalt sektormøte for mote.  
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Kultur & Opplevelse

31.des.10

Ressursinnsats Sats per 31.12.09 Største tjenester og programmer

Tilsagn (mill nok) 86 1 % 2 %

Operative timer 27 913 3 % 2 %

Tilsagnsvolum

mnok

av 

bevilgede

kroner IN Sats per 31.12.09

Entreprenørskap 44 51 % 14 % 47 %

Vekst i Bedrifter 30 35 % 81 % 45 %

Innovasjonsmiljø 13 15 % 6 % 8 %

Andel satsingsområder 86 100 % 100 % 100 %

Tjenesteytende næringer* 62 72 % 26 % 71 %

Kunnskapsintensive næringer** 13 15 % 10 % 9 %

Alle næringer Mill 31.12.2009 Fem største tilskudd Mill

Utvalgte indikatorer (kan krysses på flere)

av 

bevilgede

kroner Lavrisiko lån 1 1 % 11 % Distriktsutviklingstilskudd 41

SMB med vekstambisjoner 15 17 % 26 % 20 % Risikolån 8 9 % 15 % Tilskudd innovasjon prosjekter 11

Internasjonalt rettet 48 56 % 33 % 34 % Tilskudd 74 85 % 67 %  Regional utvikling 7

Miljørettet 2 2 % 19 % 8 % Rentestøtte landbrukslån 1 1 % 7 % BU-midler tilskudd 3

Garantier 3 3 % 1 % RDA 5

Kompetansesatsing*** 44 51 % 43 % 35 % Alle tilsagn og alle næringer 87 101 % 100 % Sum 67

FoU basert 3 3 % 15 % 1 % 78 %

Designrettet 27 31 % 5 % 16 %

Rettet mot kvinner 51 59 % 34 % 48 %

Rettet mot unge 26 30 % 13 % 19 % Prioriterte kontorer (#2)

Timer Antall Timer Antall

Innovasjonsnivå/ -type (#1) Totalt for divisjon utland: 8 022 41 8 249 16

av 

bevilgede

kroner

av 

bevilged

e

kroner Sats per 31.12.09 IN Hamburg E (HAME) 757 4 269 0

Til innovasjon 75 87 % 67 % 89 % IN London E (LONE) 626 5 571 2
av

innovasjon IN New York T (NEWT) 106 0 0 0

Internasjonalt nivå 28 37 % 34 % 24 % IN Stockholm E (STOE) 589 3 557 3

Nasjonalt nivå 19 25 % 22 % 20 % Sum UK pri 1 2 078 12 1 397 5

Regionalt nivå 15 20 % 8 % 20 % 26 % 29 % 17 % 31 %

Bedriftsnivå 15 20 % 35 % 36 %
av

innovasjon Timer Tilsagn kr Timer Tilsagn kr

Markedsmessig 14 19 % 7 % 17 % Totalt for divisjon Norge: 18 028 80 13 454 132

Organisatorisk 3 4 % 3 % 11 % IN Sør-Trøndelag (SOTR) 475 1 499 5

Prosess 2 3 % 31 % 7 % IN Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) 2 399 10 1 805 12

Produkt og Tjeneste 54 72 % 55 % 63 % IN Oppland (OPPL) 994 6 816 11

IN Telemark (TELE) 515 3 239 4

IN Hordaland (HORD) 2 002 9 1 025 13

IN Målekort 2010 IN Agder (AGDE) 3 162 9 1 654 14

Satsing IN Sats per 31.12.09 Sum Prioritet 1 DK 9 546 38 6 038 59

53 % 48 % 45 % 45 %

Regionale sektormøte 3 12 1

Mobilisere visjoner og vekstambisjoner

Arena 1 19 1

NCE 0 12 0

(#1): Blir ikke 100%. I tillegg kommer kategorien "ikke relevant" og manglende registreringer (#2)  Kontorer prioritert av divisjon Norge og divisjon utland i 2010

* og ** Se vedlegg 3 for definisjon av kunnskapsintensive og tjensteytende næringer

***omfatter investeringsartene Produktutvikling, Produksjonsprosessutvikling, Markedsutvikling, Forretnings- og organisajonsutvikling og Kompetanseutvikling og -forvaltning

31.12.2009
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3. INNOVASJON NORGES PROGRAMMER I 2010 

3.1 Arena-programmet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. 

Arenaprogrammet tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktig utvikling av regionale 

næringsmiljøer. Miljøene kan ha karakter av næringsklynger eller kan representere mer 

umodne relasjoner mellom bedrifter og relaterte kunnskaps- og utviklingsaktører.  

 

Formålet med utviklingsprosessene er å forsterke miljøenes evne til innovasjon gjennom 

å etablere et sterkere og mer dynamisk samspill mellom næringsaktører, FoU- og 

utdanningsaktører og offentlige aktører. Samarbeidet skal være innrettet mot 

innovasjon, internasjonal orientering, kompetanse, nyetableringer m.m. 

Arenaprogrammet støtter ordinært hovedprosjekter i en 3-års periode, men kan forlenge 

perioden med ytterligere 1 eller 2 år på grunnlag av nærmere fastsatte kriterier.  

 

Programmet godkjenner nye prosjekter med grunnlag i årlige utlysninger og faste 

utvelgelseskriterier og -prosedyrer. Programmet har en nær dialog med det regionale 

virkemiddelapparatet, som har ansvaret for å støtte utviklingen av nye prosjektinitiativ 

gjennom forstudier og forprosjekter. Innovasjon Norges distriktskontor har 

kundeansvaret for løpende prosjekter. 

 

2. Beskrivelse av formål/mål 
 

Hovedmål:   

Arena skal styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom 

økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. 

 

Delmål: 

 

 Økt internt og eksternt samspill  

 Mer innovative og samarbeidsorienterte bedrifter  

 Mer næringslivsorienterte FoU- og utdanningsmiljøer  

 Økt forståelse i nærings- og kunnskapsmiljøer og hos offentlige utviklingsaktører 

for betydningen av langsiktig samarbeid  

 Økt kompetanse og engasjement fra policy- og virkemiddelaktørenes side  

 

3. Samfunnsøkonomisk begrunnelse 
 

Bedrifters konkurranseevne er i stor og økende grad avhengig av evne til kontinuerlig 

innovasjon. Dette er basert på evne til et aktivt samarbeid med andre bedrifter, 

kunnskapsmiljøer og utviklingspartnere. Tilhørighet til en dynamisk næringsklynge, der 

en har en konsentrasjon av spesialiserte bedrifter og kunnskapsleverandører, kan gi 

ytterligere konkurransefortrinn.  

 

Ofte vil det imidlertid være barrierer som hindrer et effektivt samspill og samarbeid. 

Dette kan være manglende tillit mellom aktørene, manglende ressurser for å iverksette 

samarbeidsprosesser, manglende institusjonell infrastruktur for samarbeid m.m. 

Offentlige virkemiddelaktører kan bidra til å redusere slike barrierer og på denne måten 

utløse og forsterke utviklingsprosesser i klynger. Arenaprogrammet er basert på denne 

prinsipielle begrunnelsen som også er nedfelt i regelverket for statsstøtte.  
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4. Målgruppe 
 

Programmet retter seg mot grupperinger av bedrifter som sammen med relevante 

kunnskapsmiljøer og offentlige aktører har etablert, eller er i ferd med å etablere, et 

bredt og langsiktig samarbeid. Grupperingen er definert og avgrenset gjennom at 

aktørene:  

 

 befinner seg innenfor et geografisk avgrenset miljø, 

 har felles tilhørighet til en næringssektor, en verdikjede, et kompetanseområde, 

et markedsområde, 

 har identifisert felles interesser, som gir grunnlag for økt samspill og samarbeid. 

 

Bedriftene er den viktigste drivkraften i miljøets utvikling, og bedriftsgruppens interesser 

skal være utgangspunktet for samarbeidet. Arena er åpent for samarbeidsgrupperinger i 

alle næringssektorer og regioner.  

 

5. Kundebehov 
 

Arenaprogrammet skal møte et behov for å etablere sterkere relasjoner og konkrete 

samarbeidsprosesser mellom bedrifter, kunnskapsaktører og det offentlige. Dette skal 

bidra til å utløse konkrete prosjekter innen innovasjon, kompetanseutvikling og 

internasjonalisering basert på samarbeid mellom aktører. 

 

Behovene vil være spesifikke for det enkelte næringsmiljøet og defineres nærmere i 

forprosjekt eller tilsvarende. Behov som ofte forekommer: 

 

 Etablering av møteplasser mellom bedrifter og utviklingsaktører for drøfting av 

utfordringer og mulige tiltak  

 Etablering av nettverk og samarbeidskonsortier mellom bedrifter og 

utviklingsaktører for gjennomføring av konkrete innovasjonsaktiviteter  

 Utvikling av sterkere engasjement og mer spesifikke tilbud fra regionale FoU- og 

utdanningsinstitusjoner overfor næringsmiljøet  

 Utvikling av tilbud for å stimulere etablering av ny virksomhet innenfor 

næringsmiljøet 

 Felles prosjekter innenfor internasjonalisering, merkevarebygging og attraktivitet 

 

6. Innhold 
 

Arenaprogrammet kan tilby nettverket finansiell og kompetanserettet støtte. I tillegg gir 

deltagelse i prosjektet et kvalitetsstempel som mange prosjekter velger å bruke.  

Programmet tilbyr tiltak som skal bidra til å styrke informasjon og kompetansespredning 

til og mellom program og regionale prosjekter. Tilbudet om kompetansestøtte kan f.eks. 

være rådgivning, prosjektledersamlinger, konferanser/ seminarer, internasjonale 

koblinger og læring/erfaringsoverføring. 

 

Programmet tilbyr finansiell støtte som i hovedsak kan benyttes til utvikling av 

møteplasser og nettverk, fasilitering/ledelse av utviklingsprosesser, kompetansetiltak, 

kommunikasjon, strategiutvikling og analyse samt tidligfase idé- og 

prosjektutvikling (forstudier og forprosjekter). 
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7. Rapportering for 2010  

7.1 Grad av måloppnåelse  

 

Porteføljeutvikling 

Igangværende prosjekter i Arenaprogrammet pr. 31.12.10: 

 
Prosjekter Næringsgruppering/Region Tidshorisont 

Arena Brønnteknologi Ole- og gassnæringen i Rogaland med fokus 
på brønnteknologi 

okt. 07 - sept. 10 
(har søkt om forlengelse 
sammen med Arena 
Integrerte Operasjoner) 

Arena Integrerte Operasjoner Olje- og gassnæringen – Integrerte 
Operasjoner (eDrift) i Rogaland og Hordaland  

okt. 07 - sept. 10 
(har søkt om forlengelse 
sammen med Arena 
Brønnteknologi) 

IKT Grenland IKT-bedrifter og større brukermiljøer i 
Grenland 

okt. 07 - sept. 11 
(innvilget 1 år videreføring) 

Arena Helseinnovasjon Produkter og tjenester for omsorgsboliger - 
Drammensregionen 

feb. 08 – sept. 11 

Innovative opplevelser Opplevelsesprodusenter innenfor 
reiselivsnæringen i Nordland 

aug. 08 - juli 11 

Arena Beredskap 
 

Bedrifter i Lofoten og Vesterålen som satser 
innenfor beredskap 

sept. 08 - aug. 11 

Teknologi AkvARENA Teknologiprodusenter innenfor marin sektor i 
Trøndelag 

sept. 08 - okt. 11 

Omegaland Foredling av marine oljer til humant konsum 
– Nordvestlandet 

jan. 09 - des. 11 

Arena Offshorefartøy Offshoreoperasjoner på og fra skip - 
Haugalandet og Sunnhordland 

jan. 09 - des. 11 

Arena Fritidsbåt Båtprodusenter og relaterte aktører i Agder  jan. 09 – des. 11 

Arena Eyde Utvikler industrielle løsninger for miljø- og 
klimautfordringer på Sørlandet 

des. 09 – nov. 12 

Arena Vindenergi Leverandørindustri innen offshore vind i Midt-
Norge 

des. 09 – nov. 12 

Arena NOW (Norwegian 
Offshore Wind) 

Selger norsk havvindteknologi og offshore 
vindkraftproduksjon fra Hordaland og 
Rogaland  

des. 09 – nov. 12 

Oslo Medtech Utvikler produkter og tjenester innen 
medisinsk teknologi i Oslo-området.  

des. 09 – nov. 12 

MediArena Utvikler løsninger for produksjon og 
formidling av digitalt innhold i 
Bergensregionen 

feb. 10 – jan. 13 

Arena USUS Opplevelses- og reiselivsbedrifter på 
Sørlandet – håndtering av gjestestrømmer 

sept. 10 – aug. 13 

Helse i Valdres Helse- og reiselivsbedrifter – nye markeder 

og produkter innen behandling, rehabilitering 
og helseturisme 

sept. 10 – aug. 13 

Arena Magica Aktører innen musikk og scene, film og 
medier skal utvikle en audiovisuell 
kulturnæring i Østfold 

sept. 10 – aug. 13 

Arena Frukt og Bær Økt samhandling mellom aktører i Sogn og 
Fjordane for kompetansebygging, 
markedsretting og produktutvikling 

okt. 10 – sept. 13 

 

Tre prosjekter ble avsluttet i 2010: Arena Bil, Trådløs framtid og MedITNor. 

 

Det kom inn til sammen 7 søknader etter utlysningen i 2010, mot 13 i 2009.  

Programrådet godkjente i møte 15.-16. juni 2010 4 nye Arenaprosjekter: Arena USUS, 

Helse i Valdres, Arena Magica og Arena Frukt og Bær.  

 

Pr. 31.12.2010 var det til sammen 19 prosjekter i Arenas portefølje. Ett prosjekt, IKT 

Grenland, er blitt innvilget videreføring i år 4 ut 2011. To prosjekter, Arena Bil og Trådløs 

framtid, søkte om videreføring, men fikk ikke innvilget dette. Arena Brønnteknologi og 
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Arena Integrerte Operasjoner har søkt om forlengelse som ett felles prosjekt i år 4, dvs. 

ut 2011.  

 

Nøkkeltall fra Arena-prosjektenes årsrapporter 

  2009 2010 

Antall Arena-prosjekter pr. 31.12 18 19 

Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket 1) 699 

Antall øvrige bedrifter som deltar i prosjektets aktiviteter  1) 1391 

Antall FoU-/Kunnskapsmiljøer 118 143 

Antall offentlige utviklingsaktører 110 106 

Antall deltakere i prosjektets styringsgruppe (eks. 
observatører)  154 134 

Antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 89 95 

Antall kvinner i styringsgruppen 55 43 

Prosentandel kvinner i styringsgruppen 36 % 32 % 

Faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 131 133 

Innovasjonsprosjekter iverksatt som et resultat av Arena 92 86 

Bedrifter som deltar i disse innovasjonsprosjektene 443 221 

Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 241 mill 61 mill 

Prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling 55 109 

Prosjekter med sikte på utvikling. av 
utdanning/kompetanseheving 52 34 

Medie/presseoppslag 351 317 

Prosjektets betydning for utløsning av innovasjonsaktivitet 
og verdiskaping? 1 = ingen betydning og 5 = stor betydning  3,66 4,1 

 

Kommentarer: 

Tallene i tabellen ovenfor viser aggregerte tall fra årsrapportene til igangværende 

prosjekter i 2009 og 2010. Fordi sammensetningen av programporteføljen endres fra det 

ene året til det andre, er tallene ikke nødvendigvis sammenlignbare, og de gir i mange 

tilfeller liten forklaringskraft. Videre er 2009-tallene er basert på 18 prosjekter, mens 19 

prosjekter deltok i programmet i 2010. 

 

Ad 1) For 2009 ble det oppgitt totalt antall bedrifter (1252) som engasjerte seg aktivt i 

klyngen. Dette tallet må sammenholdes med summen av antall kjerne-/partnerbedrifter 

og øvrige bedrifter som i 2010 engasjerte seg aktivt i klyngen. Tallene viser en langt på 

veg fordobling fra 2009 til 2010 av antall bedrifter som deltok i klyngearbeidet i 

Arenaprosjektene. 

 

Det har også vært en økning i antall FoU-aktører som deltar aktivt i prosjektene. Dette 

må ses som en konsekvens av at samarbeidet med de regionale kunnskapsmiljøene er 

blitt sterkere fokusert og etter hvert er blitt satt mer konsekvent i system i 

Arenaprosjektene. 

 

Antall innovasjonsprosjekter og prosjekter med sikte på utdanning og kompetanseheving 

har gått noe ned. Det samme har antall bedrifter i klyngene som deltar i slike prosjekter. 

Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet til finansiering av disse 

prosjektene har gått sterkt ned. Hovedforklaringen på denne nedgangen antas i 

betydelig grad å skyldes endret sammensetning av porteføljen. Veletablerte 

industriklynger som for eksempel NODE og Innovativ fjordturisme har gått ut av Arena 

og inn i NCE-programmet. De er blitt erstattet av prosjekter innen blant annet nye 

næringer med foreløpig betydelig færre og mindre innovasjonsprosjekter. 

 

Den sterke økningen i antall prosjekter med formål internasjonalisering er svært gledelig 

og i tråd med programledelsens forsterkede fokus på dette i blant annet generell 

kommunikasjon, i prosjektledersamlinger og i oppfølgingen av prosjektene. I mange av 
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disse prosjektene har Innovasjon Norges uteapparat en medvirkende rolle, for eksempel 

når det gjelder hjemhenting av kunnskap og informasjon. 

 

Det er verdt å merke seg at Arenaprosjektenes betydning for utløsning av innovasjon og 

økt verdiskapning har gått opp og ligger nå på et svært tilfredsstillende nivå. 

 

Faglig støtte gjennom Arenaprogrammet 

Programmet har som ambisjon å gi prosjektene faglig støtte som bidrar til målrettede og 

effektive utviklingsprosesser. Sentrale aktiviteter i 2010 har vært: 

 

Prosjektsamlinger: Det ble gjennomført 2 prosjektledersamlinger med blant annet 

følgende faglige temaer: 

 

 Internasjonalisering 

 Klyngeledelse og prosjektstyring 

 FoU 

 Innovasjon 

 

Øvrige faglige samlinger:  

 

 Flere Arena-prosjekter deltok på en svensk-norsk samling for klynger i Stockholm 

i januar 2010. 

 Det ble i september 2010 arrangert en fagsamling med hovedtema “Foresight i 

klyngeprosjekter” basert på erfaringer fra gjennomføringen av slike prosesser i 

NCE- og Arenaprogrammene. 

 

Utviklingsprosjekter: Det har i 2010 vært arbeidet videre med flere av de utviklings-

prosjektene som ble satt i gang i 2009.  Prioriterte temaer har vært: 

 

 Ledelse og organisering av klynger 

 IPR 

 Internasjonalisering 

 

Profilering og kommunikasjon: Sentrale aktiviteter i 2010 har vært 

 

 www.arenaprogrammet.no 

 Økt fokus på PR og profilering av klyngene regionalt 

 Brosjyre: Oversikt over og omtale av løpende Arenaprosjekter 

 Brosjyre: Næringsklynger – for fremtidens innovative næringsliv 

 Forsterket samarbeid mellom Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge om 

videreutvikling og forsterking av det faglige tilbudet til prosjekter i programmet 

 Videreutvikling av rolle og engasjement fra Innovasjon Norges distriktskontorer 

og utekontorer  

 

Programmets målrealisering 

Ref. pkt. 2 foran. 

 

Styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping: Arenaprosjektene 

har de seinere årene fått stadig bedre score når det gjelder hvor viktig prosjektene er for 

utviklingen av innovasjonsaktiviteter og økt verdiskaping i bedriftene. Denne score har 

gått opp fra 3,58 i 2008 via 3,66 i 2009 til 4,1 i 2010. Dette sammen med programmets 

vektlegging av langsiktighet i relasjons- og innovasjonsutvikling antas å føre til at de 

deltakende bedriftene over noen år kommer styrket ut. 

 

Økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige: Antall 

bedriftsaktører og FoU-/regionale kunnskapsinstitusjoner som deltar i Arenaprosjektene, 

har gått betydelig opp. Disse aktørene deltar aktivt både på møteplasser og i ulike fora 

http://www.arenaprogrammet.no/
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som opprettes i prosjektene. De går også inn i tverrgående og klyngebyggende 

utviklingsprosjekter basert på deltakelse fra flere bedriftsaktører.  Vi ser også stadig flere 

initiativer når det gjelder internasjonale koplinger og samarbeid mellom klynger. 

Eksempler på dette er særlig olje- og gassklyngene og helseklyngene innenfor NCE og 

Arena.  

 

Mer næringslivsorienterte FoU- og utdanningsmiljøer: De fleste Arenaprosjektene 

arbeider aktivt for å forsterke særlig de regionale utdanningsmiljøenes rolle i utviklingen 

av klyngene. Dette har blant annet resultert både i helt nye utdanningstilbud og 

vesentlig forbedring av eksisterende tilbud.  

 

Økt forståelse for betydningen av langsiktighet: Prosjektene i programmet har bidratt til 

å skape økt forståelse for betydningen av langsiktige og samarbeidsbaserte prosesser 

med sikte på utvikling av bedriftenes konkurranseevne i norske næringsmiljøer. Dette 

gjenspeiles ved at det har vært en sterk økning i antall bedrifter som deltar i aktivt i 

prosjektenes ulike aktiviteter. 

 

Økt kompetanse og engasjement fra policy- og virkemiddelaktører: Programmets 

arbeidsmåte og erfaringer må anses å være godt kommunisert og kjent. Klyngeutvikling 

inntar en stadig viktigere rolle i myndighetenes overordnede politikk for innovasjon og 

næringsutvikling. Det er også et markant trekk at klyngeutvikling synes å bli stadig 

viktigere i de regionale utviklingsstrategiene for nærings- og bedriftsutvikling.  

 

7.2 Ressursbruk 

Programmets rammer, bevilgninger og regnskap i 2009 – 2011: 

 

Finansiering Ramme 2010 Ramme 2011 

Bevilgningsramme fra KRD  18 000 000 15 400 000 

Bevilgningsramme fra NHD  14 000 000 16 600 000 

Overførte midler KRD 3 800 000 5 000 000 

Annullerte tilsagn fra tidligere år 3 000 000  

Sum ramme  38 800 000   37 000 000 

 

 

Regnskap ( i 1000 kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 

Finansiering av Arenaprosjekter 34 184 36 272 

Direkte kundeaktiviteter 3 2 063 1 780 

Sum forbruk 36 247 38 052 
 

 

Personalkostnader 4 

(i 1000 kr) 

Regnskap 2009  Regnskap 2010 Budsjett 2011 

Tall i 1000 7 459  8 449 7 994 
 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Samtlige løpende prosjekter har hatt internasjonale aktiviteter i 2010. Dette innebærer 

at programmets internasjonale profil er blitt vesentlig opptrappet og forsterket i løpet av 

de siste årene. Noen eksempler fra porteføljen i 2010: 

 

 Arena Fritidsbåt: Felles deltakelse på METS og BOOT (båtmesser) 

 

                                                 
3 Direkte kundeaktiviteter omfatter lærings- og utviklingstiltak samt evaluering, analyse og kommunikasjon. 
4 Omfatter personalutgifter til administrasjon og drift av programmet. 
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 Arena Beredskap: Markedsmuligheter i Brasil 

 

 Innovative opplevelser: Hjemhentingsprosjekt i samarbeid med NCE Tourism 

 

 Oslo Medtech: Samarbeid med kunnskapsmiljøer i Minneapolis og Boston og 

arbeid mot internasjonale markeder i Kina, USA og Europa 

 

 Arena NOW og Arena Vindenergi har en rekke aktiviteter rettet mot internasjonale 

partnere som en konsekvens av at bedriftenes markedsmuligheter i all hovedsak 

er i utlandet 

 

Flere av prosjektene har fått utført oppdrag med hjemhenting ved Innovasjon Norges 

utekontorer. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinneandelen i styringsgruppene har gått ned fra 36 % til 32 %. Nedgangen synes 

blant annet å ha sammenheng med at størrelsen på styringsgruppene blir mindre fra år 

til år. Dette fører til at representanter for bedriftene i klyngen utgjør en økende andel av 

medlemmene i styringsgruppene. Dette er en ønsket utvikling. Men fordi topplederne i 

de deltakende bedriftene som oftest er menn, fører dette til en nedgang i kvinneandelen. 

Mellom prosjektene er det til dels en betydelig spredning i kvinneandelen i styrene. 

Høyest kvinneandel har Arena Innovative Opplevelser med 60 %, men andre prosjekter 

har en mye lavere andel kvinner i styringsgruppen.  

 

Programledelsen har i februar 2011 meddelt at det fra og med 2012 vil gjelde følgende 

krav til prosjekter som ønsker å motta tilskudd fra programmet og dermed også høre inn 

under programmets ulike tilbud og aktiviteter: 

 

1. I styringsgruppen for prosjektene skal begge kjønn være representert med 

minimum 30 prosent. 

2. I oppdatert prosjektplan skal det være minst ett prioritert tiltak/aktivitet med sikte 

på å fremme kvinners deltakelse i klyngens virksomhet.  

3. Prosjektene skal rapportere om oppfølging og gjennomføring av slike tiltak og 

eventuelt nye planlagte tiltak. 

4. I oppfølging av prosjektene, herunder programledelsens halvårlige gjennomgang 

av prosjektene, skal dette være et obligatorisk punkt på dagsorden. 

 

 

7.5 Miljørettede prosjekter  

Flere av prosjektene i programmet er direkte miljørettede: 

 

 Arena Beredskap har fokus på utvikling av nye produkter/tjenester/modeller 

knyttet til beredskap i forbindelse med petroleumsvirksomhet og sjøtransport.  

 

 Arena Bioenergi Innlandet hadde som ambisjon å bidra til redusert utslipp av 

klimagasser gjennom økt bruk av biobrensel og biodiesel. 

 

 Arena Vindenergi skal legge grunnlaget for en internasjonalt sterkt posisjonert 

leverandørindustri innen offshore vind i Midt-Norge. 

 

 Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) skal gi økt konkurransekraft og 

verdiskaping i offshore vindklyngen på Vestlandet. 

 

 Energieffektivisering er en av Arena Eydes hovedstrategier. 

 

I tillegg har en rekke av de øvrige prosjektene i programmet planer og aktiviteter 

innenfor miljø/bærekraftig utvikling. 
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7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritiske faktorer for god gjennomføring og måloppnåelse i programmet: 

 

 Programmet må rekruttere prosjekter som er basert på en sterk forankring og 

engasjement fra de deltakende bedriftene og øvrige aktører.  

 Prosjektene må ha et utviklingspotensial som kan utløses og realiseres gjennom 

samarbeidsbaserte prosesser. 

 Prosjektlederens kunnskaper, erfaringsgrunnlag og personlige egenskaper er den 

klart viktigste suksessfaktoren. Det må derfor legges stor vekt på at 

vedkommende tilbys nødvendig kompetansetilførsel og rådgivning undervegs i 

arbeidet. 

 Programmet må ha et faglig støttetilbud som underbygger og forsterker 

prosjektenes evne til å realisere sine mål.  

 

7.7 Samarbeid internt i Innovasjon Norge og med andre virkemiddelaktører  

Innovasjon Norges distriktskontorer har ordinært kundeansvar for løpende 

Arenaprosjekter og ansvar for regional medfinansiering av forprosjekter. Dette fungerer 

godt.  

 

Det har også i 2010 vært arbeidet for å få til tettere koplinger mellom Arenaprosjektene 

og Innovasjon Norges ulike sektorsatsinger. Dette fungerer godt innen olje- og gass, 

reiseliv og helsesektoren. Det er potensiale for forbedring innen øvrige sektorer. 

 

Det har i 2010 vært gjennomført en forsterket innsats for å knytte Innovasjon Norges 

uteapparat tettere til Arenaprosjektene. Dette har bidratt til at antall prosjekter i 

klyngene med formål internasjonalisering har gått betydelig opp. Utekontorene bidrar 

blant annet med hjemhenting av kunnskap/informasjon og tilrettelegging for 

samarbeid/koplinger til mulige samarbeidspartnere i vedkommende land/region. Divisjon 

Utland hadde i 2010 en egen medarbeider med ansvar å koordinere utekontorenes 

innsats.  

 

Divisjon Norge har en tilsvarende stilling med ansvar å bistå distriktskontorene i deres 

arbeid med innovasjonsmiljøer og spesielt i forhold til tidlige initiativ og mulige søknader 

til Arenaprogrammet. I 2010 har det vært gjennomført samling for Innovasjon Norges 

interne nettverk for innovasjonsmiljøer med sikte på å samkjøre og effektivisere arbeidet 

innenfor dette fagområdet.  

 

Samarbeidet med de to andre virkemiddelaktørene Forskningsrådet og SIVA har tatt et 

langt og viktig skritt framover i 2010. De to andre institusjonene har bekreftet sitt 

deleierskap til blant annet Arenaprogrammet, og det er satt i gang et felles prosjekt med 

sikte på å forsterke NCE- og Arena-klyngenes satsing på forskning, utvikling og 

innovasjon.  

 

For en rekke Arena-prosjekter er det en tett kopling til satsinger og arbeid i 

Forskningsrådets VRI-program. Ambisjonen er å kople klyngenes forskningsvirksomhet 

til VRI-programmets ulike aktiviteter som kompetansemegling, mobilitetsordninger, 

dialogkonferanser og foresight. Det er i flere tilfeller stort sammenfall mellom 

Arenaprosjekter og de innsatsområdene som regionene har valgt. Eksempler på dette er: 

 

 Arena Helseinnovasjon versus VRI-Buskeruds satsing innen helseinnovasjon 

 Arena USUS versus VRI-Agders satsing på kultur og opplevelse 

 Arena Norwegian Offshore (NOW) versus VRI-Hordalands innsatsområde innen 

energi 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-m midtveis-, el. 

sluttevaluering) 

Det er i 2010 levert sluttevalueringer for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt Utført av 

Arena Bil Oxford Research 

Trådløs Framtid Østlandsforskning 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

I 2010 ble det utført forberedende arbeid med sikte på å iverksette en ekstern 

evaluering av Arenaprogrammet i 2011. På grunnlag av offentlig utlysning er 

Menon/NIFU valgt som evaluator. Evalueringsrapport vil foreligge tidlig på høsten i 2011. 

Rapporten vil danne et viktig underlag for en oppfølgende strategisk gjennomgang av 

programmets innretning og gjennomføringsmåte. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Interessen for å delta i programmet er stor og synes å være stadig økende. Dette 

illustreres av at det deltok et stort antall mulige søkere/tidlige initiativ på programmets 

årlige søkerkonferanse på Gardermoen 3. februar 2011. I tillegg kjenner 

programledelsen til en rekke ytterligere initiativ. Dette vil formodentlig resultere i 

betydelig flere søkere til programmet i 2011 i forhold til 2010. Programmets gode status 

tilsier at programmet bør videreføres. 
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3.2 Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) 

 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

NCE-programmet er et nasjonalt program som eies av Innovasjon Norge, SIVA og 

Forskningsrådet. Programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til gjennomføring av 

langsiktige og målrettede utviklingsprosesser i næringsklynger. Støtten fra programmet 

skal bidra til å redusere hindringer for samarbeid mellom aktørene, akselerere 

gjennomføringen av viktige utviklingsprosesser og prosjekter, samt koordinere og mål- 

rette private og offentlige innsatser for å utvikle klyngen.  

 

NCE-programmet velger ut og tilbyr bistand til de regionale næringsklyngene i Norge 

som har best forutsetninger for videre vekst, og som har klare ambisjoner om et 

langsiktig og forpliktende samarbeid.  

 

Programmet har et langsiktig perspektiv (10 år) på sin støtte til disse initiativene, og skal 

satse på et begrenset antall prosjekter. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

NCE skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte 

innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med klare ambisjoner 

og stort potensial for vekst.  

 

Delmål: 

1. Programmet skal skape interesse og engasjement for utvikling av klynger med 

vekstpotensial. 

2. Programmet skal utløse klare effekter i form av bedre fungerende samarbeid og 

infrastruktur, økt innovasjonsevne, høyere internasjonaliseringsnivå, økt 

synliggjøring og attraksjon internasjonalt, økt konkurransekraft og samlet 

verdiskaping for klyngen. 

3. Programmet skal bidra med viktig innsikt om samarbeidsbaserte 

utviklingsprosesser i regionale klynger, med sikte på operative modeller så vel 

som policylæring. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Bedrifters konkurranseevne er i stor og økende grad avhengig av evnen til kontinuerlig 

innovasjon, som igjen er basert på evnen til et aktivt samarbeid med andre bedrifter, 

kunnskapsmiljøer og utviklingspartnere. Tilhørighet til en dynamisk næringsklynge, der 

en har en konsentrasjon av spesialiserte bedrifter og kunnskapsleverandører, kan gi 

ytterligere konkurransefortrinn.  

 

Ofte vil det imidlertid være barrierer som hindrer et effektivt samspill og samarbeid; 

manglende tillit mellom aktørene, manglende ressurser for å iverksette samarbeids-

prosesser, manglende institusjonell infrastruktur for samarbeid, m.m. Offentlige 

virkemiddelaktører kan bidra til å redusere slike barrierer og på denne måten utløse og 

forsterke utviklingsprosesser i klynger. NCE-programmet er basert på denne prinsipielle 

begrunnelsen, som også er nedfelt i regelverket for statsstøtte.  

 

4. Målgruppe 
 

Programmet retter seg mot grupperinger av bedrifter og deres støttespillere innenfor 

regionale klyngedannelser. 

Hovedmålgruppe: Klyngens bedrifter 
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 Kjernebedrifter: Den gruppen bedrifter som representerer tyngden av 

innovasjonsvirksomhet og verdiskaping innenfor klyngens kjernevirksomhet. 

 Relaterte bedrifter: Bedrifter som leverer varer og tjenester inn mot 

kjernebedriftene. 

 Ny forretningsvirksomhet knyttet til klyngens kjernevirksomhet. 

 

Sekundær målgruppe: Aktører som direkte bidrar til å utvikle klynge; FoU-institusjoner, 

utdanningsmiljøer, samarbeidsinstitusjoner, offentlige virkemiddel- og utviklingsaktører 

og finansielle aktører. 

 

5. Kundebehov 
 

NCE retter seg mot næringsklynger som har behov for bistand til videreutvikling og 

ytterligere forsterkning av: 

 

 Relasjonene mellom aktørene i klyngen 

 Det strategiske fundamentet for langsiktig utvikling av klyngen 

 Det konkrete samarbeidet mellom aktørene om innovasjons- og 

internasjonaliseringsaktiviteter 

 Merkevarebygging og kommunikasjon 

 

For å kunne møte disse behovene, vil det være viktig med en aktiv, godt koordinert og 

strategisk ledelse av utviklingsprosessene i klyngen. 

 

6. Innhold 
 

Programmet skal utvikles og gjennomføres etter følgende strategier: 

 

Mobilisering 

 Åpne utlysninger, med klare og strenge kriterier for vurderinger og prioriteringer 

av kandidatene. 

 Aktiv og åpen dialog med regionale klyngeinitiativ og andre interessenter. 

 Basert på klare utvalgskriterier, skal programmet velge prosjekter med betydelig 

utviklingspotensial. 

 

Gjennomføring 

 Programmet skal tilby faglig og finansiell støtte til langsiktige utviklingsprosesser i 

de utvalgte klyngene. 

 Programmet skal ha fokus på og stille krav til framdrift, resultater og effekter. 

 Programmet skal gjennomføres i samspill med andre relevante programmer og 

virkemidler 

 

Læring 

 Programmet skal etablere en aktiv utviklings- og læringsarena mellom 

programmets deltakere, og mellom programmet og andre nasjonale og 

internasjonale initiativ. 

 Programmets egne erfaringer skal spilles inn i policyutvikling på området.  
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7.  Rapportering for 2010  
 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

Igangværende prosjekter 

Programmet gjennomførte åpne utlysninger i 2006, 2007 og 2009 og godkjente da 

henholdsvis 6, 3 og 3 NCE-prosjekter.  

 

Oversikt over pågående prosjekter i regi av NCE programmet pr. 31.12.10: 

 
Prosjekter Næringsgruppering/Region Tidshorisont/ 

Gjeldende kontraktsperiode 

NCE Raufoss Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon 
Raufoss/ Innlandet 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Instrumentation Sensor, styrings- og kommunikasjons-systemer  
Trøndelag 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Subsea Drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner 
Hordaland 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Maritime 
 
 

Maritimt utstyr, systemer og skip til offshore –
og handelsflåten 
Møre- og Romsdal 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Micro- and Nano 
Technology 
 

Mikro- og nanoteknologi 
Horten/ Vestfold 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Systems Engineering 
Kongsberg 
 

Systems Engineering 
Kongsberg/ Buskerud 

2006-2016/ 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Aquaculture 
 
 

Havbruk, produksjon av oppdrettsfisk og 
sjømat 
Nordland 

2007-2017/ 
01.01.2011 - 31.12.2013 

NCE Culinology Mat- og måltidssektoren, med fokus på 
industriell fremstilling og produksjon 
Rogaland 
 

2007-2017/ 
01.01.2011 - 31.12.2013 

Oslo Cancer Cluster Kreft diagnostikk, medisinering og behandling 
Oslo 
 

2007-2017/ 
01.01.2011 - 31.12.2013 

NCE NODE 
 

Produkter, løsninger og teknologi til olje- og 
gassektoren med fokus på drilling og plattform 
operasjoner 
Sørlandet 

2009-2019/ 
1.10.2009 – 31.03.2013 

NCE Tourism – Fjord 
Norway 

Turisme med fokus på tema- og 
opplevelsesreiser 
Vestlandet 

2009-2019/ 
1.10.2009 – 31.03.2013 

NCE Smart Energy 
Markets 
(tidligere NCE Energy and 
Emissions Trading 
Halden) 

IKT-løsninger og systemer for energihandel 
Halden, Østfold 

2009-2019/ 
1.10.2009 – 31.03.2013 
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Prosjektenes utvikling  

 

Tallene 2008 og 2009 er basert på tall fra de første 9 NCE-prosjektene. Tallene fra 2010 

inkluderer tall fra alle 12 NCE-prosjektene.  

 

Kvantitative indikatorer 

  2008 2009 2010 

Deltakere:     

Kjerne-/partnerbedrifter 262 317 546 

Øvrige bedriftsdeltakere 230 213 398 

FoU-/Kunnskapsmiljø 61 69 103 

Øvrige utviklingspartnere 199 210 231 

Antall deltakere i Styringsgruppene/Styrene 69 76 113 

Kvinneandel i Styringsgruppene/Styrene 25 % 28 % 26 % 

Antall deltakere i ledelsesposisjoner   230 

Kvinneandel i ledelsesposisjoner   34 % 

Faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 131 142 217 

Deltakere på møtesteder, åpne fora og 
fagnettverk 3620 4235 7792 

Utenlandske deltakere 57 80 125 

      

Aktiviteter og resultater     

Iverksatte innovasjonsprosjekter totalt 175 152 187 

-  herav i samarbeid med FoU-miljøer 93 100 121 

-  herav i samarbeid med internasjonale partnere 72 47 54 

-  felles søknader om støttemidler 80 75 107 

-  utløste FoU-/innovasjonsmidler fra 

virkemiddelapparatet (mill kr)  175 221 250 

-  utløste midler fra EU (mill kr) 19 10 74 

Prosjekter med sikte på internasjonal 

forretningsutvikling 66 63 91 

Prosjekter med sikte på utvikling av 
utdanning/kompetanseheving 48 84 160 

    

Profileringsaktiviteter:     

Medie/presseoppslag 603 524 1264 

 

Kommentarer: 

Tallene i tabellen ovenfor viser aggregerte tall fra årsrapportene til igangværende 

prosjekter i 2009 og 2010. I 2010-tallene er NCE NODE, Smart Energy Markets og 

Tourism med for første gang. Det betyr at årssammenligning ikke blir relevant. Dog vil 

de absolutte tallene gi gode indikasjoner på så vel deltagelse/involvering, aktiviteter og 

resultater.  

 

Antall partnere og medlemmer i alle kategorier anses som gode tall, og dette er en 

indikasjon på at NCE prosjektene vurderes som relevante og at det gir nytteverdi å delta. 

Dette underbygges videre av de svært positive tallene for antall møteplasser i løpet av 

året samt deltagere på arrangementer og prosjekter. 

 

NCE prosjektene initierer et betydelig antall innovasjonsprosjekter. Andelen 

innovasjonsprosjekter med FoU-partnere er 65 %, noe som må anses som positivt. 

Videre er det positivt at NCE prosjektene har en vesentlig økning av utløste FoU-midler 

fra EU, som reflekterer at NCE prosjektenes langsiktige arbeid gir resultater. 
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Prosjektene har en høy profileringsaktivitet, med markert oppgang i 

media/presseoppslag i 2010. 

 

Å initiere innovasjons-, internasjonaliserings- og kompetanseutviklingsprosjekter er et 

sentralt formål med klyngeprosjektene og tallene gir en indikasjon på at klyngene synes 

å lykkes på dette området.  

 

Programledelsen er gjennomgående fornøyd med utviklingen i prosjektenes aktivitet. 

Med dette utgangspunktet har programledelsen igangsatt en offensiv for økt 

synliggjøring av effekter og resultater som kommer ut av aktivitetene og prosjektene 

som gjennomføres. Denne offensiven er tett koblet til tettere strategisk oppfølging og 

iverksettelse av kommunikasjonsplan for 2011 og årene fremover. 

 

Programmets faglige støtte 

Et av NCE-programmets tilbud er å gi prosjektene en faglig støtte som bidrar til 

målrettede og effektive utviklingsprosesser. Sentrale aktiviteter i 2010 har vært: 

 

Prosjektsamlinger:  

Det ble gjennomført to prosjektledersamlinger i 2010, i Bodø og Düsseldorf Tyskland 

med bl.a. følgende faglige tema: 

 

 Klyngeutvikling i krise og omstillingstider 

 Klyngeutvikling og IPR 

 Internasjonalisering (jfr. kap. 7.3) 

 Klyngesatsing i Tyskland  

 

NCE prosjektene har møtt representanter fra “Et kunnskapsbasert Norge” og prosjekt 

ledere fra tyske klynger på de nevnte samlingene. 

Fagseminar:  

Det ble i september 2010 arrangert en samling med hovedtema “Foresight i 

klyngeprosjekter” basert på erfaringer fra gjennomføringen av slike prosesser i NCE- og 

Arenaprogrammenet. Det ble også arrangert et eget møte for styrelederne, med fokus på 

klyngeledelse og klyngeutvikling.  

Flere NCE-prosjekter deltok på en svensk-norsk samling for klynger i Stockholm. 

 

Utviklingsprosjekter:  

Prosjekter igangsatt i 2009, ble videreført i 2010. Hovedtema: 

 

 Ledelse og organisering av klynger (egne styrekurs) 

 IPR i klynger (ferdigstilt guide) 

 

Omdømmebygging, profilering og kommunikasjon: 

Merkevarestrategien for NCE fra 2008, kommunikasjonsplan fra 2009 er gjennomgått og 

blitt sammenstilt i en ny kommunikasjonsplattform. 

 

Sentrale aktiviteter i 2010 har vært: 

 

 Publisering av nyheter på www.nce.no   

 Utgivelse av “Næringsklynger 2010” – for fremtidens næringsliv 

 Økt fokus på PR og profilering av klyngene regionalt 

 Brosjyre: Oversikt over og omtale av NCE prosjektene 

 

 

  

http://www.nce.no/
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Programmets målrealisering 

(ref. mål gjengitt i pkt. 2 foran) 

 

1. Programmets mål om å skape interesse og engasjement for utvikling av klynger med 

vekstpotensial:  

Både regionalt og nasjonalt opplever vi en sterk og positiv interesse for NCE programmet 

og klyngesatsingen. Dette underbygges av mye presseomtale så vel i dagspressen som i 

fagpressen. Videre har politikere og andre interessenter i ulike fora uttalt seg positivt om 

satsingen og de enkelte NCE prosjektene. Dette er et godt grunnlag for å sikre legitimitet 

til den langsiktige satsingen.  

 

2. Programmets mål om å utløse effekter i de deltakende klyngene: 

NCE-prosjektene har en høy og økende aktivitet, og frambringer i økende grad konkrete 

resultater som bygger opp under klyngenes konkurranseevne. Evalueringen av de tre 

NCE-prosjektene som ble etablert i 2007 bekrefter at disse prosjektene i all hovedsak 

har etablert relevante aktiviteter som oppleves som nyttige av bedriftene, og har en god 

målrealisering (jfr. kap. 7.8). Samtidig vil vi forsterke vår fokus på økt synliggjøring av 

resultater og effekter. 

 

3. Programmets mål om å bidra med innsikt om samarbeidsbaserte utviklingsprosesser i 

regionale klynger: 

Programmet har en høy aktivitet for å stimulere læringsprosesser innenfor programmet 

og i forhold til eksterne interessenter. Det er også en betydelig interesse fra utenlandske 

myndigheter og innovasjonsaktører i forhold til programmets gjennomføringsmodell og 

erfaringer.  

 

7.2 Ressursbruk 

 

Bevilgninger (1000 kr) 

Innovasjon Norge 

Regnskap 

2010 

Budsjett  

2011 

1. Kunderettet   

Finansiering av 12 NCE-prosjekter* 48 550 80 000 

Sum kunderettet 48 550 80 000 

2. Gjennomføring: Læring og utvikling   

Utviklings- og læringstiltak  1 745 

4 100 Evaluering, analyse, kommunikasjon 2 200 

3. Gjennomføring: Personell   

Time-/reisekostnader Innovasjon Norge 5 657 5 900 

Sum gjennomføring 9 602 10 000 

Sum Kunderettet og Gjennomføring -
Innovasjon Norge 58 152 90 000 

 

 

Finansiering (1000 kr) 
Innovasjon Norge 

 Ramme  
2010 

Ramme 
2011 

Ramme KRD inkl. overføringer 44 085   42 500 

Ramme NHD inkl. overføringer 25 000  37 500 

Sum bevilgningsramme Kunderettet* 69 085 80 000 

Gjennomføringskostnader 5 000 10 000 

Sum rammer 74 085 90 000 

 

* overført 15 mill. kroner fra 2010 til 2011 
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7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedrifene? 

Alle NCE-prosjektene har internasjonalt orienterte deltakere og har utviklet strategier og 

iverksatt tiltak for å forsterke klyngenes internasjonale posisjoner og nettverk.  

 

Det har gjennomgående vært en høy internasjonaliseringsaktivitet i NCE prosjektene i 

2010. Type aktiviteter omfatter blant annet:  

 

 Tiltrekke seg internasjonale aktører til klyngen  

 Felles deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter 

 Klyngen som referanseramme for enkeltbedrifter ute 

 Inngåelse av internasjonale partnerskap 

 Deltagelse på internasjonale messer, seminarer og konferanser 

 Besøk av delegasjoner fra andre land 

  

Innovasjon Norges utekontorer har bidratt aktivt i flere av prosjektenes 

internasjonaliseringsaktiviteter, gjennom kunnskapshjemhenting og tiltak for å kople 

klyngen mot relevante miljøer i relevante markeder. Et eksempel er tre parallelle initiativ 

av NCE Maritime, NCE Subsea og NCE NODE for å posisjonere /etablere seg i forhold til 

Offshore markedet i Brasil. 

 

Innovasjon Norge er partner i fire internasjonale programmer og samarbeidsfora. I 

“Nordic-German-Polish Cluster Benchmarking” er 10 av NCE-ene med i et benchmarking 

prosjekt. I “The European Cluster Excellence Initiative” har Innovasjon Norge to av tolv 

beskrivende case som skal utarbeides. I “Baltic Sea Region Stardust” er et 

Interregfinansiert prosjekt for større og langsiktige satsinger, hvor vi har ansvar for 

utvikling og testing av modeller og verktøy for strategiske koblinger mellom 

innovasjonsaktører. I “TCI-nettverket” er vi med i det største internasjonale 

nettverket/forumet for klynger og klyngeutvikling. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Programmet har som ambisjon å bidra til økt mangfold i utviklingsprosessene, og i særlig 

grad øke kvinners deltakelse.  

 

Mange av klyngene i NCE er i utgangspunktet svært mannsdominerte. Det er en 

langsiktig oppgave å forsterke kvinners deltakelse i både bedriftene og i klyngens 

utviklingsprosesser. Prosjektene har satt fokus på utfordringen, diskutert saken i sine 

styringsgrupper og iverksatt ulike typer tiltak.  

 

Eksempler er mobilisering av kvinner til teknologitunge miljøer som Raufoss, NODE og 

Kongsberg. Det er også iverksatt flere kvinnenettverk i klyngene, som tar opp ulike tema 

gjennom året. Eksempler på initiativ i disse kvinnenettverkene er videregående kurs i 

styrearbeid og presentasjonsteknikk. 

 

De aggregerte tallene fra NCE prosjektene gir 26 % kvinner i NCE styrene og 34 % 

kvinner i ledende posisjoner som prosjektledere og lignende. 

 

Det er en ambisjon fra programmets side å få en høyere kvinnedeltakelse i prosjektene. 

Dette må imidlertid skje gjennom en langsiktig utviklingsprosess, der de strategiske 

tiltakene for økt kvinnedeltakelse er viktigere enn kvoteringstiltak. 

 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

NCE-programmet har ingen eksplisitte mål om å bidra til miljørettede aktiviteter i 

klyngene. Mange av NCE-prosjektene har imidlertid iverksatt prosjekter med en klar 

miljøinnretning.  
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Eksempler er:  

 

 NCE NODE har med støtte fra Innovasjon Norge gjennomført en forstudie med 

tanke på å utvikle en metodikk for å beregne miljøegenskapene til produkter og 

systemer i olje- og gassindustrien. Hovedprosjektet startes i 2011. 

 NCE Raufoss har etablert en egen prosjektgruppe innen Sustainable 

Manufacturing, med 6 PhD’er, og EU-prosjekt innen grønn transport (SUPLight). 

 NCE Aquaculture har definert bærekraftig oppdrettsvirksomhet som et 

satsingsområde den neste treårs-perioden. Fokus er satt på problemområder 

knyttet til fiskehelse, dyrevelferd og gyting i merder. 

 NCE Smart Energy Markets har som sitt formål å bidra til bærekraftig vekst 

gjennom utvikling av effektive systemer for handel med energi, råvarer og 

klimakvoter. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

NCE prosjektene initierer et høyt antall addisjonelle innovasjonsprosjekter. Med 

addisjonell menes samarbeidsprosjekter som ikke ville blitt iverksatt uten at klyngen 

tilrettela eller utfordret bedriftene. Samtidig melder et økende antall NCE prosjekter at 

det er tungvint og vanskelig å få delfinansiert samarbeidsprosjektene. Når bedriftene 

investerer medarbeideres tid og bedriftens kapital i samarbeidsprosjekter, er det en 

forventning om at virkemiddelapparatet bidrar til finansieringen. Hvis bedriftene opplever 

at virkemiddelapparatet ikke evner å understøtte samarbeidsprosjekter, er det en risiko 

for at de enkelte bedrifter blir mer kyniske i sin vurdering om de vil involvere seg i 

klyngeaktiviteter og samarbeidsprosjekter. 

 

NCE prosjektene dokumenterer et høyt aktivitetsnivå, og alle målgruppene involverer 

seg i så vel strategiprosesser som i samarbeidsprosjekter. For å sikre legitimitet for den 

langsiktige satsingen NCE programmet er, er det viktig at vi i økende grad kan 

presentere og dokumentere effekter og resultater. 

 

NCE prosjektene etterspør tettere involvering av programledelsen på strategisk nivå. 

Videre er det en klar ambisjon om at vi skal iverksette en kommunikasjonsoffensiv, så 

vel internt som eksternt. Med redusert administrativ kapasitet i sekretariatet, må vi 

gjennomføre vanskelige vurderinger på hva vi ikke kan gjøre i 2011, og hva 

konsekvensene av dette vil bli. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører  

Høsten 2010 ble det gjennomført et prosjekt RAK (roller-ansvar-kommunikasjon), som 

kartla NCE prosjektenes ønsker og behov for hvordan virkemiddelaktørene burde 

organisere og prioritere sin oppfølging av det enkelte NCE prosjekt. Prosjektet ble 

gjennomført ved at alle NCE prosjektene ble intervjuet samt nøkkelpersoner fra SIVA, 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

 

Hovedtrekkene fra arbeidet kan oppsummeres med følgende konklusjoner: 

 

Eierskapet og eiernes hovedroller: Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet viderefører 

og videreutvikler sitt felles eierskap til programmet. Innovasjon Norge har hovedansvar for 

oppfølging, utvikling og ledelse, mens Forskningsrådet har hovedansvar for utvikling av 

programmets engasjement for forsterket FoU-innsats. (Endring: skal forsterkes) SIVA har 

hovedansvaret for utvikling av programmets engasjement for forsterket nyskapingsinnsats, 

særlig gjennom inkubasjonstjenester. (Endring: fra generell prosjektoppfølging til 

spesialisert rådgivning med basis i SIVAs kjerneaktivitet)  

 

Flytte kundeansvaret til Innovasjon Norges Distriktskontor: Ansvaret for den ”daglige” 

oppfølgingen for det enkelte NCE prosjekt skal ligge på regionalt nivå. INs respektive 

distriktskontor skal være hovedkontakten for NCE-prosjektet, ha ansvaret for 

bevilgninger, løpende oppfølging og koordinering i forhold til virkemiddelapparatet.  
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Spissing av rådgiverfunksjonen: Rådgiverfunksjonen, som frem til i dag er blitt ivaretatt 

av SIVA, skal spisses og bli mer behovsorientert. Rådgivningen vil bli mer spesialisert 

med fokus på organisering, ledelse og utvikling av en klynge.  

 

Reetablere ledergruppen for NCE-programmet: En ledergruppe bestående av 

programleder, læringsansvarlig, NFR-representant SIVA-representant og 

programansvarlig er reetablert.  

 

Observatør i NCE styrene: De tre eierne skal ha rett til èn felles (regional) observatør i 

styret til ett NCE prosjekt. Til nå har SIVA rådgiveren ivaretatt denne rollen på vegne av 

programledelsen. (Endring: Observatør som representerer eierne, samt mulighet for 

færre observatører) 

 

For en rekke NCE-prosjekter er det en tett kopling til satsinger og arbeid i 

Forskningsrådets VRI-program. Ambisjonen er å kople klyngenes forskningsvirksomhet 

til VRI-programmets ulike aktiviteter som kompetansemegling, mobilitetsordninger, 

dialogkonferanser og foresight. Det er i flere tilfeller stort sammenfall mellom NCE 

prosjekter og de innsatsområdene som regionene har valgt. Eksempler på dette er: 

 

 NCE Raufoss versus VRI-Innlandets industrisatsing 

 NCE Aquaculture versus VRI-Nordlands satsing på akvakultur 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Tre av NCE-prosjektene; NCE Aquaculture, NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster 

har hatt kontrakter med programmet for perioden 01.07.2007-31.12.2010 (1. 

kontraktsperiode). Som et ledd i vurderingen av om prosjektene skal få fornyet sine 

kontrakter for en ny periode (2011-2013), ble det gjennomført en ekstern evaluering av 

de tre prosjektene. Evalueringen ble gjennomført av Oxford Research AS og rapportert i 

en samlet rapport: Tillit og brede prosesser. Evaluering av tre NCE-prosjekter i 2010. 

 

Programrådet for NCE og Arena behandlet søknader om fornyelse av kontraktene i sitt 

møte 20.09.2010. Programrådet anbefalte i møtet at NCE Aquaculture og NCE Oslo 

Cancer Cluster får fornyet sine kontrakter.  

 

Programrådet ønsket et møte med aktørene i NCE Culinology for å verifisere at plan for 

neste kontraktsperiode har nødvendig forankring fra partnerne. På grunnlag av dette 

møtet anbefalte Programrådets representanter NCE Culinology skulle få fornyet 

kontrakten for en ny periode. Det ble i november/desember gjennomført møter med 

hvert enkelt prosjekt for å avklare innholdet i programmets kontrakter med prosjektene. 

Innovasjon Norges hovedstyre besluttet i møte 20.11.2010 at de tre prosjektene skulle 

få fornyet sine kontrakter. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Det vises til omtalen av prosjektet Roller – Ansvar – Kommunikasjon referert i pkt. 7.7 

over. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet har etter vår vurdering hatt en god utvikling siden oppstarten i 2006.  

De sentrale bedriftene og kunnskaps- og utviklingsaktørene i de respektive klyngene 

deltar med en betydelig ressursinnsats. Dette er også en klar indikasjon på at bedriftene 

opplever det som nyttig og relevant å delta i prosjektene.  

 

Det anbefales at NCE-programmet videreføres og videreutvikles i 2011.
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3.3 Regional omstilling 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats med varighet inntil 6 år i utpekte 

kommuner/regioner hvor en hjørnesteinsvirksomhet bygges ned med betydelig tap av 

arbeidsplasser, eller med store langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av 

næringslivet. De siste årene har også forsvarsavhengige kommuner blitt omfattet av 

denne type innsats. Det er fylkeskommunen som gir kommuner/regioner 

omstillingsstatus. Kommunal- og regionaldepartementet kan også gi kommuner/regioner 

omstillingsstatus i større omstillingsprosjekter (tap av 15 % av total sysselsetting og tap 

av min. 150 arbeidsplasser). 

 

I St. meld. 21 (2005-2006) Om distrikts- og regionalpolitikken slår regjeringen fast at 

det er viktig å ha et nasjonalt kompetanseorgan for lokalt omstillingsarbeid. Innovasjon 

Norge er gitt denne rollen. Innovasjon Norge har ansvaret for oppfølging/kvalitetssikring 

samt rådgiver og pådriver av omstillingsarbeidet på vegne av fylkeskommunen.  

 

2. Beskrivelse formål/målsetting 
 

Den overordnede målsettingen med Regional omstilling er å bidra til å styrke 

næringsgrunnlaget gjennom økt verdiskaping og etablering av nye lønnsomme 

arbeidsplasser. Kommunen/området blir på denne måten mer robust med en variert 

næringsstruktur som gir sysselsettingsmuligheter for både kvinner og menn. Arbeidet 

bidrar til å styrke den langsiktige næringsutviklingsevnen i området. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Regional omstilling retter seg mot kommuner/områder med sårbar næringsstruktur eller 

svikt i næringsgrunnlaget. Områder med avgrenset arbeidsmarked og ensidig nærings- 

og sysselsettingsgrunnlag er mest sårbare for endringer i internasjonale og nasjonale 

rammevilkår, og har en særlig stor utfordring når det gjelder omstilling og nyskaping. 

Dette er samfunnsutfordringer som krever en enda bredere tilnærming enn å fjerne 

flaskehalser for innovasjon. 

 

4. Målgruppe 
 

Målgruppen for Regional omstilling er utpekte kommuner/regioner med omstillingsstatus. 

Det etableres en lokal omstillingsorganisasjon med eget styre hvor Innovasjon Norge 

sitter som observatør sammen med fylkeskommunen. Omstillingsorganisasjonens 

primære målgruppe er eksisterende næringsliv samt personer og foretak som ønsker å 

etablere ny virksomhet. 

 

5. Kundebehov 
 

Kommuner/regioner som har behov for offentlig tilskudd og offentlig initierte 

omstillingsprosesser, kjennetegnes ved at de mangler den dynamikk som er nødvendig 

for at de skal tilpasse seg nye rammebetingelser og gjennomføre en økonomisk 

omstilling. Dette vil være en form for markeds- eller systemsvikt. Omstillingsarbeidet 

skal bidra til å skape dynamikk i et samfunn preget av krise. I strategi- og 

forankringsfasen (6-8 md.) etableres en omstillingsorganisasjon med et eget styre. Det 

utarbeides en strategisk omstillingsplan med årlig handlingsplan og budsjett. 
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I gjennomføringsfasen (2-6 år) er det behov for utviklings- og 

gjennomføringskompetanse og definerte behovsrettede tjenester/verktøy rettet mot 

næringslivet. En viktig del av Innovasjon Norges arbeid er erfaringsutveksling mellom 

områdene samt å utnytte Innovasjon Norges tjenester og programmer. I 

avslutningsfasen vektlegges organisering og finansiering av næringsarbeidet etter endt 

omstilling. Videre gjennomføres en sluttevaluering av resultatene av omstillingsarbeidet. 

 

6. Innhold 
 

Innovasjon Norge er kvalitetssikrer, pådriver og oppfølger av omstillingsarbeidet. 

Innovasjon Norges viktigste bidrag inn i omstillingsarbeidet er prosess- og 

prosjektkompetanse og forretnings- og markedskompetanse. Innovasjon Norge har 

utarbeidet en arbeidsmodell for omstillingsarbeidet bestående av prosesser/tjenester og 

verktøy som er nyttig i omstillingsarbeidet. De viktigste verktøyene/tjenestene er 

Strategisk Utviklingsanalyse, Lederutviklingsprogram for omstillingsstyret, Ideutvikleren, 

Grundercoach, PLP-kompetanse, SMB-Utvikling, Modulbaserte tiltak innenfor unge og 

kvinner, Programstatusvurdering, Omdømmebygging, Næringsvennlig kommune, mal for 

kommunikasjonsplan og veileder i omstillings- og nyskapingsarbeid.  

 

7. Rapportering for 2010   
 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Innovasjon Norge har i 2010 hatt ansvaret for oppfølging og kvalitetssikring av 24 

kommuner/regioner på vegne av fylkeskommunen. Totalt er det bevilget 66 mill. kroner 

fra kap. 551 post 60, tilskudd til fylkeskommunen for regional utvikling. I tillegg bidrar 

kommunen med inntil 25 % i egenfinansiering. 

 

Innovasjon Norge har initiert og medfinansiert 20 prosjekter i omstillingskommuner som 

er måloppnåelse for 2010. Dette er i hovedsak bruk av våre verktøy/tjenester. I tillegg 

er det gjennomført 6 utviklingsprosjekter for videreutvikling av arbeidsmodellen med nye 

tjenester/verktøy som er i samsvar med målet for 2010.  

 

Følgende utviklingsprosjekter ble gjennomført i 2010: 

1. Læringsarena -fortløpende 

2. Innovasjonsprosess for vekst.  Pilot: Leksvik kommune (ferdig) 

3. Videreutvikle nasjonalt kompetansesenter for Regional omstilling (fortløpende) 

4. Konsept for nullpunktsanalyse i omstillingsområder (ferdig) 

5. Evaluering av langtidseffekter av omstillingsarbeidet (ferdig) 

6. Startkurs for nye omstillingskommuner (igangsatt, avsluttes 1. kvartal 2011) 

 

For kompetansedeling ble det gjennomført omstillingskonferanse på Værnes i samarbeid 

med Distriktssenteret og Kommunal- og regionaldepartementet. Det var ca. 150 

deltagere på konferansen. Hovedtemaer på konferansen var effekter av 

omstillingsarbeidet, ledelse av samfunnsutvikling samt 3 parallelle seksjoner med 

temaer; Bolyst og tilflytning, tilgang på nye ressurser og fokus på etablerere og 

bedriftsledere. Det ble også arrangert en konferanse for alle fylkeskommuner i 

samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet var omstilling av 

kommuner og fylkeskommunens rolle i omstillingsarbeidet. 
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7.2. Ressursbruk 

 

Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling. Regional omstilling. 

 Tilsagn i tusen kroner 

Prosjektfinansiering av prosjektrådgivere 3 925 

Nye utviklingsprosjekter for å videreutvikle arbeidsmodellen 835 

Kvalitetssikring, programstatusvurdering, PLP-opplæring  900 

Egeninitierte utviklingsprosjekter i omstillingskommuner  2 379 

Sum 8 039 

 

Frie omstillingsmidler har som formål å sette fokus, sørge for ønsket fremdrift, stimulere 

til nødvendige endringsprosesser samt utvikle nye verktøy/tjenester. Innovasjon Norge 

har i 2010 brukt 6,5 årsverk på oppfølging og kvalitetssikring av omstillingskommuner, 

hvorav 4,0 årsverk er prosjektfinansiert. 

 

7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

En rekke bedrifter har deltatt i tjenesten SMB-utvikling med blant annet fokus på 

utvikling, internasjonalisering og nettverksbygging. 

 

7.4. Kvinnesatsing 

De fleste omstillingskommunene har kvinner og ungdom som prioritert målgrupper. 

Innovasjon Norge har en egen modulbasert tjeneste overfor målgruppen kvinner. Flere 

omstillingskommuner har benyttet denne tjenesten. I 2010 er 25 % av frie 

omstillingsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekter i omstillingskommuner gått til 

kvinneprosjekter. 

 

7.5. Miljørettede prosjekter 

Måløy Vekst i Vågsøy kommune satser tungt på fornybar energi gjennom vindkraft og 

utvikling av flytende vindmøller til havs. Ålvik Vekst i Kvam kommune har igangsatt flere 

forstudier/forprosjekter som er direkte rettet mot miljøteknologi bl.a. utvikling av 

verktøy og metode for sporing av klimagasser. I Meråker er det etablert en bedrift for 

gjenvinning av hg holdige lysrør. Videre vurderes muligheten for produksjon av dieselolje 

fra plast, biomasse og dyreavfall (BTL-teknikk). 

 

7.6. Risikofaktorer/utfordringer 

 

Kritiske suksessfaktorer for vellykket omstillingsprosess: 

 Omstillingsledelsen har den rette kompetansen og gjennomføringsevnen 

 Mobilisering av lokalt næringsliv og ressursmiljøer 

 Bred forankring av strategisk handlingsplan 

 Prosjektdrevet utvikling (PLP) 

 Klare mål og strategier for arbeidet 

 Måloppnåelse med gode resultater 

 Godt informasjonsarbeid 

 

7.7. Samarbeid internt i Innovasjon Norge og med andre virkemiddelaktører  

Regional omstilling inngår i det strategiske arbeidsområdet innovasjonsmiljøer. 

Regional omstilling har samarbeid med kvinne- og ungdomssatsingen i Innovasjon 

Norge. Oppfølgingsansvaret er i hovedsak tillagt distriktskontorene og det er derfor tett 

kontakt mot de distriktskontorene hvor Regional omstilling har oppfølgingsansvar. 

En rekke omstillingskommuner langs kysten deltar også i Marint Verdiskapingsprogram- 

omstilling. I disse kommunene er det et nært samarbeid mellom Regional omstilling og 

Marint Verdiskapingsprogram. Videre har Regional omstilling nært samarbeid med FUNK 

prosjektet (1. linjetjenesten i kommunen). 

 

Innovasjon Norge samarbeider tett med fylkeskommunen i oppfølging og kvalitetssikring 

av omstillingsarbeidet. 
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Regional omstilling har inngått samarbeid med Distriktssentret bl.a. om evaluering av 

langtidseffekter av omstillingsprosjekter som ble avsluttet i perioden 2000-2005 og 

medarrangør av omstillingskonferansen i 2010. Videre har Regional omstilling 

samarbeidsavtale med Husbanken.  

 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Innovasjon Norge foretar årlig programstatusvurdering i alle omstillingsområder i 

driftsfasen hvor omstillingsarbeidet blir målt på 6 prosess- og 6 effektindikatorer.  

Effektindikatorene gjenspeiler hva som er hovedmålet med omstillingsarbeidet.  

Prosessindikatorene gjenspeiler hvor god prosessen har vært lokalt. 

 

Karaktergivningen gjøres av et vurderingsteam som består av omstillingsledelsen, 

fylkeskommunen, Innovasjon Norge og en ekstern prosesskonsulent. Karakteren 5 er 

høyeste score, og vil si at delmålet er oppfylt. Prosessindikatorene vektlegges de to 

første årene av omstillingsperioden, mens effektindikatorene vektlegges de 4 siste årene. 

 

 
 
 
Kommune/område 

Økt 
komp. 
 
     

Samh. 
mellom 
sentrale 
aktører 

Demo- 
grafisk 
utv. 

Nye 
arbeids- 
plasser 

Robust 
nærings- 
struktur 

Grad av 
målopp- 
nåelse 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Porsanger (2009-
2012) 

 2  2  -  2+  1  3- 

Gamvik (2007-2013) 2 2 2 4- 2+ 2+ 2 2 1 3 2 3 

Lebesby (2007-2013) 3- 4 3- 3- 4 4 3- 3 1+ 2 2 3 

Loppa (2007-2013) 2 2+ 3- 5 2 4 4 4 1 3- 2+ 4 

Bø/Øksnes (2007-
2011) 

4 3.5 3,5 3 1 2 3,5 5 1 1 3 5 

Vanylven (2005-

2011) 

2 3- 2 3 3 3 3- 2+ 1 4 2 3 

Høyanger (2004-
2011) 

3+ 4 4+ 5 3 3 4 4 3- 5- 4 4 

Vågsøy (2006-2011) 4 5 5 4- 4- 4 3+ 4+ 3+ 4+ 4+ 5 

Kvam (2007-1011) 3.2  2.7  -  4  3  3,2  

Meråker (2007-2012) - 2+ 4 5 - 3- 3 3 2- 3- 3+ 4 

Hyllestad (2010-

2011) 

 2+  2    2  2  3- 

 

 

Prosessindikatorene 

 

 
 
Kommune/område 

Etabl. Profil Org. Porte- 

følje 

Oppfølg. 

læring 
erfaring 

Planer 

videre- 
føring 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Porsanger (2009-
2011) 

 4  3  4-  3-  3   

Gamvik (2007-2013) 4 4 2+ 3+ 3 4 2 3- 2 2+ 2- 3 

Lebesby (2007-2013) 4 4 3+ 4- 4- 4 3- 4- 2+ 3- 2 - 

Loppa (2007-2010) 5 4 4- 2- 4 3 4 3- 3 2+ 2 - 

Bø/Øksnes (2007-

2011) 

- - 4 5 3,5 4 4 3.5 3.5 3.5 2 2 

Vanylven (2005-
2011) 

3+ 5 3- 3+ 3- 3+ 2- 3 2+ 3- 4 3 

Høyanger (2004-

2011) 

- - 3+ 4- 5- 5 5- 3- 4+ 4+ 5 5 

Vågsøy (2006-2011) - - 5 5- 5 5- 5 5- 4+ 4 5 3 

Kvam (2007-2011) 3.7 - 3.7  3.5 - 3.7 - 3.5 - 2 - 
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Kommune/område 

Etabl. Profil Org. Porte- 

følje 

Oppfølg. 

læring 
erfaring 

Planer 

videre- 
føring 

Meråker /2007-2012) - - 3 3 4+ 5- 3+ 5 4 4+ - 2 

Hyllestad (2010-
2011) 

 4  3  4  3  3   

 

Da ovenstående oversikt viser omstillingskommuner i ulike faser av omstillingsarbeidet 

har det ingen hensikt å sammenligne de ulike indikatorene fra kommune til kommune. 

Kommuner i sluttfasen av omstillingsperioden vil ha høyere score på effektindikatorene 

enn kommuner i startfasen. Kommuner med lav score på enkeltindikatorer følges opp 

med ekstra innsats for å nå vedkommende delmål. 

 

Følgende omstillingsprosjekter ble startet opp i 2010: Sunndal kommune, Askvoll 

kommune, Karmøy kommune, Vestre Toten kommune, Søndre Land kommune og 

Jevnaker kommune. I 2010 ble følgende omstillingsprosjekter avsluttet; Jølster 

kommune og Flora kommune. 

 

Resultater fra evalueringer: 

 

Flora kommune 

Omstillingsstatus i perioden 2004-2010 på grunn av: 

 Kleven Flora 500 permitterte (STX har i dag 62 ansatte) 

 Omlegging av driften ved sykehuset i Flora 120 arbeidsplasser 

 Flora Tollsted, Postens sorteringssentral og Fjordane Sivilforsvarskrets nedlagt, 

totalt 110 arbeidsplasser 

 Kunne totalt miste 1000 arbeidsplasser av totalt 5100 arbeidsplasser i kommunen 

 Hovedmål for omstillingsarbeidet: Med bakgrunn i eksisterende næringsliv og 

nyetableringer å bidra til netto tilvekst på minst 1000 nye arbeidsplasser innen 

2020. 

 

Resultater: 

 590 flere sysselsatte i Flora i 2008 enn i 2003 

 Omstillingsarbeidet har bidratt til økt samhandling mellom ulike personer, 

bedrifter og organisasjoner i kommunen samt styrke næringsutviklingen i 

kommunen. Prosjektene har bidratt til kompetanseheving i de deltakende 

bedriftene særlig PLP-kompetanse. Omstillingsprogrammet har klart å få aktivitet 

rundt reiseliv 

 Flora kommune gikk fra 224 plass på NHOs næringsbarometer til 2 plass på 6 år. 

 

Langtidseffekter av omstillingsarbeidet 

Trøndelag Forskning og Utvikling og SINTEF evaluerte i 2010 10 kommuner/regioner 

med omstillingsstatus i perioden 1996-2003. Totalt fikk disse kommunene/regionene 388 

mill. kroner i offentlige midler. Totalt ble det skapt 1 569 nye arbeidsplasser i 

omstillingsperioden. Ved utgangen av 2009 hadde disse kommunene/regionene 3 900 

flere arbeidsplasser enn en kunne ha forventet om utviklingen var som i sammenlignbare 

kommuner og næringer. 

 

Omstillingsmidlene har gitt positive effekter i alle de utvalgte case. 

Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket, også på lang sikt. Programmene har 

gitt en mer robust og variert næringsstruktur. 

 

Programmene har imidlertid gjennomgående ikke vært kraftig nok i seg selv til å 

kompensere fullt ut for negativ utvikling som følge av langsiktig nedgang i 

basisnæringer, nedbemanning i hjørnesteinsbedrifter og generell 

sentraliseringsprosesser. 
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7.9. Programaktiviteter i 2010 

Det er ikke foretatt endringer i programmets innhold og innretning i 2010. Flere tjenester 

er nå definert som verktøy. Det foretas fortløpende utvikling av programmet. 

 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Frem til nå har tyngden av omstillingskommuner vært kommuner med en stor 

hjørnesteinsbedrift som nedbemanner eller som blir lagt ned. I dag er hovedtyngden små 

næringssvake kommuner med under 2 000 innbyggere. I disse kommunene kreves nye 

type verktøy. De er for små enkeltvis til å få til en god utvikling og regionalt samarbeid 

er ofte nødvendig for å få til resultater. Regional omstilling ser behovet for å tilpasse 

arbeidsmodellen, tjenester og verktøy til små næringssvake kommuner og små 

omstillingsprosjekter (kystkommuner i Nord-Norge). 
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3.4 Kompetanseprogrammet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 

 
Kompetanseprogrammet består hovedsakelig av kompetansetjenestene FRAM og 

NAVIGATOR - Landsdekkende kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse, strategi, 

innovasjon og internasjonalisering.  

 

Oppdatering av kunnskap, erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter, samt leder-

til-leder prosesser med eksterne kvalitetssikrede bedriftsrådgivere er sentralt i både 

FRAM og NAVIGATOR. Tjenestene leveres hovedsakelig via distriktskontorene. Utvikling 

og tilpasning av kompetansetjenestene skjer i tråd med Innovasjon Norges satsinger og 

programmer. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Kompetanseprogrammet skal oppnå en kostnadseffektiv produktutvikling og produksjon 

av kvalitetssikrede kompetansetjenester. Hensikten er å øke målgruppens langsiktige 

konkurransekraft, lønnsomhet og innovasjonsevne. Sentralt i leveransene er også å 

styrke bedriftens evne til å øke hastigheten og redusere risikoen ved internasjonal 

satsing. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Bedriftenes evne til vekst og overlevelse er avhengig av deres evne til å innovere. 

Innovasjon er igjen avhengig av evnen til å lære og evnen til langsiktig strategisk 

ledelse. Bedrifter har en tendens til å underinvestere i kompetanse på grunn av generelle 

kapasitetsproblemer i små og mellomstore bedrifter. I tillegg er det høye 

engangskostnader forbundet med investeringer i kompetanse og kunnskap. 

Markedssvikten i kompetansemarkedet kan oppstå både på etterspørselssiden og 

tilbudssiden.  

 

På tilbudssiden viser det seg ofte at kompetansetilbyderen ikke er nok opptatt av 

bedriftens behov, eller at kunnskapen som presenteres er for teoretisk og små bedrifter 

lider spesielt av markedssvikt da tilbyderen ikke finner disse interessante som kunder. 

 

På etterspørselssiden, dvs. hos bedriftene, skyldes det ofte mangel på incentiver, men 

også informasjonssvikt om hvor aktuelle tilbud finnes, samt manglende interesse, eller 

evne til å tenke langsiktig og ut over den daglige produksjonen. 
 

4. Målgruppe 
 

Målgruppene er SMB med endringsvilje og vekstambisjoner, og bedrifter med 

internasjonaliseringspotensiale prioriteres. I tillegg prioriteres kvinner, unge og til dels 

gründere. 

 

5. Kundebehov 

 

Vårt erfaringsgrunnlag tyder på at gründere og etablerte bedrifter med vekstpotensiale 

har behov for kompetanse innenfor strategi, ledelse, innovasjon og internasjonalisering. 

Innovasjon Norges kompetansetjenester bidrar til å dekke dette behovet på en 

kundetilpasset og praktisk måte.  
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6. Innhold 

 

Kompetanseprogrammet omfatter hovedsakelig kompetansetjenestene FRAM og 

NAVIGATOR. Kompetansetjenestene utvikles og tilpasses Innovasjon Norges prioriterte 

målgrupper. 

 

7. Rapportering for 2010 

 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Kompetansetilbudene FRAM og NAVIGATOR har en varighet på 14 - 18 måneder. Det 

arrangeres 4 – 6 samlinger hvor fellesutfordringer bearbeides i plenum. Mellom 

samlingene bistår en dedikert, kvalitetssikret bedriftsrådgiver hver enkelt deltakerbedrift. 

Kompetansetjenestene FRAM og NAVIGATOR leveres hovedsakelig via distriktskontorene. 

 

Totalt antall prosjekter FRAM/NAVIGATOR bevilget i 2010 (ca. antall)  
Tjeneste Antall 

prosjekter 
Antall deltakere Antall bedrifter 

FRAM Si (strategi og innovasjon) 8 160 80 

FRAM E (entreprenør) 3 60 30 

FRAM A (agro) 1 24 16 

FRAM K (kultur) 5 75 55 

NAVIGATOR 10 180 90 

Sum 27 499        271 

 

I tillegg til de 27 prosjekter bevilget i 2010 var også 25 prosjekter med oppstart i 2009 

fremdeles i ulike faser av prosjektgjennomføringen. Med totalt 52 løpende prosjekter, ca. 

550 bedrifter og over 1000 deltakere i prosess er aktiviteten god. Enkelte av de 

bevilgede prosjektene er i en sonderings-/rekrutteringsfase, men samtlige forventes å ha 

startet opp første halvår 2011. Det er prosjektaktivitet i alle landets fylker ved utgangen 

av 2010. Nytt av året er flere landsdekkende NAVIGATOR-prosjekter med vekt på 

Innovasjon Norges prioriterte sektorer. 

 

I 2010 er det gjennomført 2 samlinger med prosjektlederne. På samlingene har eksterne 

og interne foredragsholdere bidratt til å løfte ikke bare de innleide 

tjenesteleverandørene, men også mange av Innovasjon Norges egne ansatte. Særlig på 

temaene markedsorientering/strategisk posisjonering, omdømmetenkning og sosiale 

medier har kompetansepåfyllet vært etterspurt og godt mottatt. Vi hadde også regionale 

samlinger for våre 100 bedriftsrådgivere for å øke kompetansen innenfor ovennevnte 

temaer i 2010. 

 

7.2. Ressursbruk 

Kompetanseprogrammet har i 2010 bestått av 2,8 årsverk. Følgende bevilgninger er 

gjort i 2010 for å finansiere tjenesteutviklingen, dokumentasjonen og kompetansepåfyll 

for våre pluss 100 eksterne bedriftsrådgivere: 

 

 KRD, kap. 552, post 72  2 000 000 

 NHD, kap. 2421, post 71   1 000 000 

 

I 2010 ble det gjort en ekstrabevilgning av rammer og vi fikk: 

 NHD kap. 2421, post 71  10 000  000 

 

Ekstrabevilgningen fro 2010 ble administrert av Kompetanseprogrammet til ulike 

kompetanseprosjekter. Det er fra Innovasjon Norges distriktskontorer bevilget ca. 21 

mill. kroner til nye FRAM- og NAVIGATOR-prosjekter i 2010. Bevilgningene skjer fra flere 

ulike budsjettposter.  
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7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

NAVIGATOR er i 2010 Innovasjon Norges nye internasjonaliseringstjeneste innenfor 

kompetanse. Det ble satt i gang 10 NAVIGATOR-prosjekter med ca. 90 bedrifter og 180 

deltakere. Hvert prosjekt har minimum en samling utenfor landets grenser i nært 

samarbeid med ett eller flere av våre utekontorer. 

 

Fagtema internasjonalisering bearbeides løpende også i samtlige FRAM prosjekter, dette 

gjør dem bedre rustet til internasjonal satsing. Utstrakt samarbeid med Innovasjon 

Norges utekontorer og deltagelse på generalforsamlingen i IATTO, International 

Association of Trade Training Organisations har vært på agendaen. Jakten på 

internasjonal ”best practice” fortsetter med uforminsket kraft i 2011. 

 

7.4. Kvinnesatsing 

På reiselivs- og kulturprosjektene er det en kvinneandel på godt over 50 %. På de øvrige 

tjenestene ligger den mellom 20 – 40 %. Vi vil i 2011 legge vekt på å få flere kvinner inn 

som prosjektledere og bedriftsrådgivere i våre kompetansetjenester, og forventer at 

dette vil føre til en bedre kvinneandel også på deltakersiden. 

 

7.5. Miljørettede prosjekter 

En CSR-modul er integrert i kompetanseprogrammene. Resultater fra gjennomføringen 

måles fra situasjonsanalyse til sluttrapport. Modulen er modernisert og tilpasset lokale og 

internasjonale forhold.  

 

7.6. Risikofaktorer/utfordringer  

For å bevare dynamikken i prosjektene er det vesentlig at kun endringsvillige og 

ambisiøse bedrifter rekrutteres til deltakelse. Mange SMB-er med behov for våre 

kompetansetjenester er ikke aktuelle for deltagelse, da de er lokalisert i sentrale strøk 

hvor kampen om midlene er hard.   

  

7.7. Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Vi jobber med å forenkle kollegaers og andre virkemiddelaktørers tilgang til etterspurt 

kompetanse og effektive verktøy. Etterspørselen etter kompetansetjenester er god, men 

det er likevel nødvendig å utvikle bedre informasjons/kommunikasjonsmateriell. 

 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

I 2010 ble de første tolv FRAM-kulturprosjektene evaluert av Telemarksforsking, og 

hovedfunnene oppsummeres som følger: 

 80 % av deltakerne - 118 bedrifter - har oppnådd minst 25 % omsetningsvekst. 

 40 % rapporterer at de har oppnådd økt økonomisk handlefrihet.  

 FRAM-kulturdeltagerne rapporterer om økt kompetanse på vanskelig målbare 

kompetanseområder. Dette gjelder spesielt kompetanseoverføringen i forbindelse 

med den personlige rådgivningen. 

 27 % av deltakerne svarer at FRAM K har hatt svært stor/avgjørende betydning 
for etablering av nasjonale nettverk. 

Tidligere evalueringer, for eksempel Telemarksforskings Evaluering av FRAM og iVEL 

1997 -2005 fra 2007 (ISSN 0802-3662), viser at kompetansetjenestene leverer gode og 

konkrete resultater. Særlig på områdene vekst, overlevelse og evnen til å satse på 

forskning og utdanning er resultatene gode. Dette, ved siden av gjennomgående positive 

deltagerevalueringer av fellessamlinger og bedriftsrådgivernes innsats, gjør tjenestene 

populære i mange av Innovasjon Norges satsinger og sektorer.  
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7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Tilpasning og videreutvikling av Kompetanseprogrammets eksisterende tjenester er en 
kontinuerlig prosess. I 2010 har våre prioriterte oppgaver bestått av: 

 Ferdigstilling og lansering av NAVIGATOR 

 Planlegging og gjennomføring av samlinger for interne, prosjektledere og 

bedriftsrådgivere. 

 Utvikling og kvalitetssikring av modulbiblioteket 

 Utvikling og lansering av nytt og forbedret innovasjonsverktøy – 

Innovasjonsduken. 

 Utvikling av nye pedagogiske metoder. 

 Å igangsette flere prosjekter med deltagere rekruttert nasjonalt og ikke regionalt.  

 Å sikre at markedsorienteringsprinsipper f.o.m. januar 2011 gjennomsyrer alle 

våre tjenesteleveranser. 

 Å utrede behovet for et forenklet skjemavelde – fra situasjonsanalyse til 

sluttrapport. 

 I tiden framover ser vi på mulige "stordriftsfordeler" og økt kundetilfredshet 

gjennom en sterkere harmonisering av FRAM og andre av Innovasjon Norges 

tilbud - f.eks. Internasjonaliseringstjenesten NAVIGATOR og Mentortjenesten for 

gründere. 

 Vi ser for oss at FRAM-samlingene i noe større grad bør sys sammen av moduler 

og spisskompetanse tilpasset felles utfordringer for den gruppen av bedrifter som 

deltar i de ulike prosjektene.  

 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Våre kompetansetjenester har til en hver tid over 500 bedrifter ”i porteføljen”. Dette gir 

Innovasjon Norge en unik mulighet til å levere valgt strategi til mange, og raskt. 

 

Gjenbruk av de gode modulene, rutinene og gjennomføringsmodellene er ikke bare 

kostnadsbesparende, men også et bidrag til å skape en mer rasjonell og effektiv hverdag 

for kundeporten.  

 

Et stadig fokus på videreutvikling, med markedsorientering i fokus og mer fleksible 

gjennomføringsmodeller bør Kompetanseprogrammet videreføres til glede og nytte for 

små og mellomstore bedrifter over hele landet. 

 

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2010 

FRAM suksess historier blir fortløpende oppdatert på Innovasjon Norge sine nettsider.  

http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Kompetanse/FRAM/Suksesshistorier/  

 

Numascale AS, deltaker NAVIGATE to Asia  

Numascale er en spin off fra Dolphin Interconnect Solutions AS.  

Numascale har utviklet en patentert chip kalt “Numa”, som har egenskaper som kan 

binde sammen computere i et nettverk, som øker ytelsen til den av en supercomputer, 

men til en langt lavere penge. Produktet ble ferdig først i mars/april 2010, og Numascale 
hadde ingen omsetning – men gode investorer. 

Innovasjon Norge i Kina, Japan og Korea har gjennom NAVIGATOR prosjektet identifisert 

potensielle partnere i samarbeid med bedriften i alle tre land, og resultatet var at 

bedriften fikk sin første kontrakt i Kina i forbindelse med forretningstur i september. 

Dette var meget viktig for Numascale, da investorene ikke ville gå videre uten en første 

kontrakt. Bedriften forhandler nå med store og tunge samarbeidspartnere i Kina/Japan 
og Korea.

http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Kompetanse/FRAM/Suksesshistorier/


Internasjonal Vekst-programmet 

 72 

3.5 Internasjonal Vekst-programmet 

 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Gjennom programmet bruker markeds-, teknologi- og businessrådgiverne på Innovasjon 

Norges utekontorer sine timer på å bistå små- og mellomstore bedrifter (SMB) som 

forbereder internasjonal markedsintroduksjon. De bistår bl.a. med 

markedsundersøkelser, søk etter potensielle kunder og partnere, kobling mot nettverk, 

markedsbesøksprogram og praktisk assistanse. 

 

Innovasjon Norges medvirkning som sparringpartner/rådgiver gjennom alle faser fra 

idéavklaring, utvikling, internasjonal markedsintroduksjon og vekst, skal bidra til at 

bedriftens internasjonaliseringsarbeid går enklere og raskere og med minst mulig risiko. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Målet er at SMB-er skal lykkes i internasjonal konkurranse, ved å utnytte internasjonale 

markedsmuligheter og kunnskapsmiljøer utlandet. 

 

De operative målsettingene for arbeidet er: 

 

 økt kunnskap i næringslivet om internasjonale markeder og muligheter  

 økt internasjonal aktivitet i næringslivet  

 at norske bedrifter utnytter teknologi og kunnskap utviklet i utlandet og til 

eksport av norsk teknologi 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

I sammenligninger med andre land kommer Norge svakt ut når det gjelder internasjonal 

markedskompetanse. (IMD, "World Competitiveness Yearbook" ). I 2010-utgaven 

kommer Norge kommer helt nede på 43 plass av 58 land på indikatoren “International 

experience of senior managers”. Sverige er på 8 plass, Finland på 14 og Danmark på 20. 

Sveits er nr. 1.  

 

Mye tyder på at dette utgjør en reell begrensning når det gjelder å utnytte muligheter 

som globale markeder representerer. 

 

Utfordringene er spesielt store for nyetablerte og små bedrifter. Denne gruppen bedrifter 

har derfor et stort behov for markedsinformasjon, praktisk markedsbistand og utvikling 

av markedskompetanse generelt. Private aktører dekker i begrenset grad dette behovet, 

og for å bøte på denne markedssvikten er det derfor behov for offentlig involvering. 
 

 4. Målgruppe 
 

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale vekstambisjoner og 

potensial, og nødvendige interne forutsetninger for å lykkes i internasjonal konkurranse. 

 

5. Kundebehov 
 

Behov for lokal bistand og rådgivning i utenlandske markeder når bedriften forbereder 

internasjonal markedsintroduksjon og har behov for bl.a.: 

 

 kartlegging og analyse av markedspotensialet for sitt produkt (tjeneste/løsning) i 

det aktuelle markedet 
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 identifikasjon av potensielle kunder og samarbeidspartnere – og hvordan disse 

nås 

 kunnskap om lokale markeds- og forretningsforhold (”how to do business in…”) 

 tilgang til lokale nettverk og eksperter for å komme i posisjon overfor potensielle 

kunder og samarbeidspartnere (”døråpner-funksjon”) 

 tilrettelegging og bistand i gjennomføring av møter og aktiviteter i det aktuelle 

markedet 

 en sparringpartner å diskutere muligheter og utfordringer med 

 

6. Innhold 
 

Internasjonal Vekst-programmet inneholder tre internasjonale rådgivningstjenester som 

leveres fra Innovasjon Norges utekontorer: 

 

 Internasjonal markedsrådgivning  

 Praktisk assistanse i internasjonale markeder  

 Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet 

 

Dette er betalte tjenester og SMB betaler en egenandel på 50 % av utekontorenes timer 

og prosjektkostnader, mens programmet dekker resten. (Store bedrifter betaler 100 % i 

egenandel og får ingen andel finansiert av programmet). 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010  

Det er registrert 250 internasjonale rådgivningsoppdrag til SMB-bedrifter, levert fra 

utekontorene og del-finansiert gjennom Internasjonal Vekst-programmet. I tillegg 

kommer ca. 90 Markedssjekker, som finansieres i sin helhet av programmet. Det var 

ikke satt spesifikke måltall for antallet og det ligger omtrent på samme nivå som 

tidligere. 

 

Fra 2010 er det lagt stor vekt på å gjøre de internasjonale rådgivningstjenestene lettere 

tilgjengelige for oppstarts-bedrifter med internasjonalt vekstpotensial og ambisjoner. (Se 

Høyvekst-programmet). 

 

Tabellene under viser volumet på de internasjonale rådgivningstjenestene, målt i kroner 

etter medgått finansiering, og med fordeling på offentlig finansiering og bedriftens 

egenandel (brukerbetaling).   

 

Beløpene presenteres i 3 tabeller, sortert på hhv.: 

 

 hvilket geografisk marked (region) oppdraget er utført i 

 hvilken sektor bedriften tilhører, 

 hvilket fylke bedriften er hjemmehørende i. 

 

(beløp i tusen kroner) 

Region 
 Offentlig 
finansiering  

 
Brukerbetaling  Sum   Prosent  

Americas 4 888 3 742 8 630 28 % 

Baltics and Central Europe 677 418 1 095 3 % 

North-East Asia 3 793 1 426 5 219 17 % 

Russia 780 394 1 174 4 % 

South and Southeast Asia 1 298 991 2 289 7 % 
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Region 
 Offentlig 
finansiering  

 
Brukerbetaling  Sum   Prosent  

Operativ drift utført i Norge 3 867 286 4 153 13 % 

Western Europe 6 222 2 508 8 730 28 % 

Total 21 524 9 764 31 288 100 % 

 

(beløp i tusen kroner) 

Sektor 
 Offentlig 
finansiering  

 
Brukerbetaling  

 Sum   Prosent  

Energi og miljø 1 726 1 138 2 864 9 % 

Helse 1 366 1 239 2 605 8 % 

IKT 3 025 1 196 4 221 13 % 

Kultur og opplevelse 290 93 383 1 % 

Landbruk 247 86 333 1 % 

Marin 1 102 675 1 777 6 % 

Maritim 463 491 955 3 % 

Olje og gass 854 584 1 439 5 % 

Annen sektor 2 333 1 039 3 372 11 % 

Multi  (alle  prioriterte 

sektorer) 5 
10 117 3 223 13 340 43 % 

Grand Total 21 524 9 764 31 288 100 % 

 
Under “Multi” er samlet oppdrag som dekker alle prioriterte sektorer + timer i Norge til operativ drift av 
programmet og timer brukt til Markedssjekker og mindre oppdrag. 

 

Fylke 
Offentlig 
finansiering  

 
Brukerbetaling   Sum   Prosent  

Akershus 702 551 1 253 4 % 

Aust-Agder 179 182 362 1 % 

Buskerud 511 422 934 3 % 

Finnmark 167 -24 143 0 % 

Hedmark 169 72 242 1 % 

Hordaland 1 582 1 109 2 692 9 % 

Møre og Romsdal 976 357 1 333 4 % 

Nordland 666 478 1 143 4 % 

Nord-Trøndelag 27 16 42 0 % 

Oppland 716 326 1 042 3 % 

Oslo 9 761 3 435 13 196 42 % 

Rogaland 1 485 730 2 215 7 % 

Sogn og Fjordane 566 309 875 3 % 

Sør-Trøndelag 731 408 1 139 4 % 

Telemark 201 216 417 1 % 

Troms 250 106 356 1 % 

Vest-Agder 658 404 1 062 3 % 

Vestfold 393 196 589 2 % 

Østfold 184 99 283 1 % 

                                                 
5 Under “Multi” er samlet oppdrag som dekker alle prioriterte sektorer + timer i Norge til  operativ drift av 
programmet og timer brukt til Markedssjekker og mindre oppdrag. 
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Fylke 
Offentlig 
finansiering  

 
Brukerbetaling   Sum   Prosent  

Felles alle fylker 1 600 372 1 972 6 % 

Total 21 524 9 764 31 288 100 % 

 

b. Effekter av programmet 

 

Kundeeffektundersøkelsene – resultater målt i 2010 

Internasjonale rådgivningstjenester er med i Kundeeffektundersøkelsene (KEU) for andre 

gang, og resultater fra undersøkelsen (førundersøkelsen) gjennomført blant bedrifter 

som inngikk avtale om oppdrag i 2009 (publisert i KEU 2010) er som følger: 

  

De mest interessante funnene fra førundersøkelsen, som sier noe om forventninger til 

effekter fram i tid, er: 

Innovasjon Norge er i økende grad utløsende – addisjonalitet - for realisering av 

internasjonalisering (internasjonale rådgivingstjenester). Det er i siste årgang 

kunder 91 % av kundene som ikke ville gjennomført prosjektet eller redusert det 

i tid/omfang om ikke IN hadde bidratt med sin prosjektstøtte – 90 % året før – 

Det er mao. ytterligere en liten økning i riktig retning fra årgangen før. 

Prosjekter innen internasjonalisering fører til økt samarbeid med nye aktører. I 

gjennomsnitt forventes internasjonaliseringsprosjektene å føre til økt samarbeid 

med 3,8 nye aktører (3,9 året før). Andelen prosjekter som har økt samarbeid 

som forventet effekt er 95 %. 

 Prosjektet har ført til økt kompetanse i stor grad på i gjennomsnitt 5,2 områder – 

en positiv trend fra 5,0 til 5,1 og nå 5,2 de tre siste årene. 

 Antallet områder med innovasjon har også økt betydelig til et snitt på 5,1, mot 

4,0 året før. 

 På samtlige økonomiske indikatorer har det vært en stor økning siste år, på 32 

prosentpoeng på overlevelse, 22 prosentpoeng på lønnsomhet, 9 prosentpoeng 

på konkurranseevne, 18 prosentpoeng på omsetning og 6 prosentpoeng på 

eksport. 

 

Det er erfaringsvis et stort samsvar mellom det bedriftene forventer og det som faktisk 

innfris - målt i etterundersøkelsene fire år etter bedriftene har mottatt en tjeneste.  

 

Noen resultater fra den siste etterundersøkelsen av dem som mottok en 

internasjonaliseringstjeneste i 2006 er referert under. 6 

 

Innovasjon Norge var - sett i ettertid - utløsende for hele 97 % (80 % året før) av 

bedriftene som mottok en tjeneste i 2006: 

 

 De etablerte samarbeid med i gjennomsnitt 2,5 (2 året før) nye 

samarbeidspartnere. 

 65,3 (64 % året før) av bedriftene har i stor grad økt sin kompetanse.  

 Bidraget til innovasjon har sunket fra 60 % til 53 % - hvilket ikke er så positivt. 

 I størrelsesorden 40 % av bedriftene mener prosjektet har vært svært viktig for 

konkurranseevnen og overlevelsen, mens kun 25 % mener det har bedret 

lønnsomhetsutviklingen. Skåren på økonomiske indikatorer er lavere enn for 

øvrige tjenester (de har et snitt på ca. 50 %) 

 

  

                                                 
6 Resultatene i etterundersøkelen må ikke sammenlignes direkte med resultatene i førundersøkelsen på de 
samme indikatorene. ”Bedriftsårgangen” - eller året det er søkt i - må tas i betraktning. Empiri fra 
undersøkelsene over tid viser at bedrifter av i dag har større fokus og lykkes bedre med for eksempel 
innovasjon og det å etablere samarbeidskonstellasjoner enn tidligere årganger med kunder. 
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7.2 Ressursbruk 

Den totale rammen for Internasjonal Vekst-programmet for 2010 var 21 mill. kroner fra 

NHD kap. 2421.71. Rammefordelingen var 19 mill. kroner til operativ drift, og 2 mill. 

kroner til tilskudd til SMB. Det ble totalt brukt 21,5 til operativ drift, som er noe over 

rammen. På tilskuddssiden ble det brukt 2 mill. kroner, som tilsvarer rammen. 

 

Av de 21,5 mill. kroner til operativ drift er: 

 

 16,2 mill. er finansiering av utekontorenes arbeidstimer inkl. direkte 

prosjektkostnader til å levere markedsrådgivningstjenester til SMB.  

 1,4 mill. er finansiering av markedssjekker 

 3,9 mill. er operativ drift av programmet (ikke inkl. utekontorenes timer): 

o 1,8 mill. er timer rådgiverne på distriktskontorenes brukte med de 

samme bedriftene ift. deres internasjonaliseringsprosess, i samspill 

med utekontorene. 

o 1,8 mill. er timer brukt i øvrige fagavdelinger i deres arbeid med 

internasjonalisering av SMB. 

o 0,3 mill. er timer til drift og utvikling av programmet  

 

I tillegg er det bevilget 2 mill. kroner til tilskudd direkte til bedriftene, i tråd med 

rammen. Både disse, og midlene til operativ drift er belastet NHD kap. 2421. post 71. 

 

7.3 Programmets bidrag til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene 

Økt internasjonal fokus er selve kjernen i programmet. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Det er ikke satt måltall for kvinneandel for dette programmet, men det legges vekt på 

vekst og internasjonalisering i dialog med bedrifter ledet eller eid av kvinner, herunder å 

gi tilgang til de internasjonale rådgivningstjenestene. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Norske miljøteknologibedrifter er godt representert som brukere av de internasjonale 

rådgivningstjenestene i programmet. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Utviklingen i internasjonale markeder forandres raskt, og norske bedrifters utfordringer 

og behov forandres over tid. Dette medfører at vi i vårt internasjonaliseringsarbeid må 

ha evne til forbedringer og omstillinger. Internasjonal vekst- programmet leveres av 

Innovasjon Norge sine ansatte på utekontorene. Bedriftene er derfor avhengig av at; 

 

 Rådgiverne på utekontorene må ha kompetanse og nettverk. Vi må ha adgang til 

nyttige ekspertmiljøer og nettverk innen relevante sektorer i sitt utenlandske 

marked, og dermed kan koble bedriften opp til disse som kan være potensielle 

samarbeidspartnere og kunder.  

 Det er kunderådgivere ved distriktskontorene som møter bedriftene først. Også 

våre ansatte på distriktskontorene må ha kompetanse om internasjonale 

markeder og de muligheter som ligger der for våre kunder. Internasjonalisering 

blir en viktigere oppgave for distriktskontorene framover, og vi ser at vi her har 

en kompetanse- og kapasitetsutfordring.  

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Samarbeidet internt, mellom kundeansvarlig på distriktskontor og leveranseansvarlig ved 

utekontor fungerer nå bra, spesielt innen de prioriterte sektorene. Det sikrer at stadig 

flere SMB-er med internasjonale ambisjoner og potensial, får en helhetlig tilgang til 

kompetanse, nettverk og fagmiljøer som Innovasjon Norge innehar. Samarbeidet er blitt 

forenklet ved at kundeansvarlig på distriktskontorene og leveranseansvarlig på 

utekontorene har fått felles arbeidsprosesser. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av Internasjonal Vekst-programmet i 

2010,  

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmets innhold og innretning er ikke endret i 2010, men felles arbeidsprosesser og 

metodikk for leveranse av tjenestene er implementert i distriktskontorer og utekontorer.  

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet videreføres i 2011.  Programmet vurderes som en viktig og etterspurt 

element for internasjonalisering av SMB. Som del av utvikling og forenkling av 

tjenesteporteføljen vil vi se på helheten internasjonaliseringstjenestene, og om det er 

mulig å slå sammen og/eller forenkle. Det vil være naturlig å se på bl.a. sammenhengen 

med Navigator og Høyvekst. 

 

7.11 Case 

 

Bedriftseksempel - Aptomar AS Sør-Trøndelag – miljøteknologi 

Aptomar AS ble etablert av Lars André Solberg i Trondheim i 2005, da han 

kommersialiserte mastergradsprosjektet sitt fra NTNU sammen med 2 medstudenter. 

Selskapet har nå 23 ansatte og omsatte for 16 mill. i 2009.  

 

Aptomar har utviklet en teknologi og et management system for visuell overvåking av 

havoverflaten, som fungerer helt uavhengig av vær og vind, skipets bevegelse og 

lysforhold. Løsninger brukes bl.a. til overvåking og opprensing etter store oljeutslipp og i 

søk og redningsoperasjoner. Løsningen effektiviserer en rekke maritime operasjoner og 

selskapet har kunder over hele verden og samarbeider bl.a. med Petrobras i Brasil. 

 

Innovasjon Norge har vært en støttespiller fra starten. Aptomar har mottatt 

etablererstipend og har hatt 2 forsknings- og utviklingskontrakter gjennom Innovasjon 

Norges kontor i Sør-Trøndelag. I 2010 har Aptomar benyttet markedsrådgiverne på 

Innovasjon Norges kontorer i Rio, Houston og Toronto. 

 

“Innovation Norway has a central role in the development of Aptomar, working 

together with us in the different stages of the company, from initial startup to 

SME, and hopefully beyond. Through Innovation Norway we have gained access to 

the needed funding, competence and network to reduce risk, create momentum 

and access international know-how, markets and network. Through the people at 

Innovation Norway we've been met with a solution oriented mindset and an 

unmistakable passion and dedication to the companies and people they serve.” 

 

Lars André Solberg 

Founder and CEO, Aptomar AS 
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3.6 Bedrift i EU/Enterprise Europe Network 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Innovasjon Norge (IN) ble etter søknad utnevnt av Europakommisjonen til nasjonal 

koordinator for nettverket Enterprise Europe Network in 2008. Nettverket overtok 

aktiviteten etter de tidligere Innovation Relay Centres (IRC) og Euro Info Centres (EIC). 

EU-rådgivningen i dette nettverket er organisert i Innovasjon Norge som programmet 

Bedrift i EU. Programmet leverer kompetanse- og rådgivningstjenester rettet mot små og 

mellomstore bedrifter med aktiviteter som dekkes av EØS-avtalen. Europakommisjonen 

har opprettet nettverket for perioden 2008 til 2013.  

 

Viktigste element i Bedrift i EU er å sikre at norske bedrifter får mest mulig igjen for 

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Dette betyr at det må leveres 

kunnskapstunge, nøytrale og korrekte tjenester til bedriftene, samt gode 

nettverkingstjenester som er integrert godt med Innovasjon Norges øvrige 

internasjonaliseringstiltak og virkemidler.  

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Målet med Bedrift i EU er å sikre optimal bruk og nytte av de rettigheter EØS-avtalen gir 

i EUs indre marked. Bedrift i EU bidrar til å sikre norsk næringslivs konkurranseevne i det 

indre marked. Det gjøres gjennom kunnskap og rådgivning om EU-regler, EU-policy og 

EU-programmer. Programmet bygger på at det finnes en markedssvikt mht. 

markedsinformasjon og kompetanse, som gjør at norske bedrifter ikke får utnyttet EØS-

avtalens fulle potensial i alle tilfeller. Programmet har sitt utgangspunkt i tre 

grunnleggende faktorer: Et behov i næringslivet for denne typen informasjon og 

rådgivning, en politisk målsetting om å utnytte mulighetene i EØS-avtalen best mulig, 

samt at det offentlige bør gjøre tilgjengelig denne informasjonen til næringslivet på en 

enkel og god måte. Bedrift i EU fokuserer derfor på å styrke informasjonen om EU/EØS, 

samt å sette bedriftene bedre i stand til å bruke informasjonen. Ønsket effekt er at 

norske bedrifter skal ha så like konkurransevilkår som mulig sammenliknet med bedrifter 

innenfor EU.  

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen har vart siden 1994. Siden den gang har 

EU gått fra 12 til 27 medlemsstater, og det indre marked som Norge er en del av 

gjennom EØS, har økt både i størrelse og tematisk utbredelse. Norge har til dags dato 

implementert over 6000 rettsakter i norsk lovgivning som kommer fra EU. EØS-avtalen 

skal være dynamisk, det vil si at lover som gjennomføres i EU som er innenfor det EØS-

avtalen dekker, skal gjennomføres i norsk lovgivning. Undersøkelser viser at jo mer 

internasjonalisering bedriften har innenfor sine aktiviteter, jo bedre er bedriftene til å se 

EØS-avtalens viktighet for sin aktivitet. Derfor er det viktig å informere også bedriftene 

som er kommet noe kortere i sin internasjonaliseringsprosess for å sikre at også disse får 

ta del i forenklingene som EØS-avtalen bidrar til.  

 

4. Målgruppe 
 

Målgruppen for programmet er norske SMB-er som berøres av EU-regelverk og 

rammebetingelser med utspring i EU. Programmet skal bidra til at norske bedrifter får 

enda mer igjen for EØS-avtalens muligheter, både i form av markedsadgang og 

prosjektdeltagelse og EU-midler. Kompetansetjenestene i programmet, som kurs og 

seminarer, retter seg mot bedrifter med vilje og evne til å nyttiggjøre seg EUs 
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programmer, samt å bidra til at norske bedrifter klarer å følge det regelverket de er 

underlagt gjennom EØS-avtalens mange lover og regler.  

 

5. Kundebehov 
 

Primærbehovet er en evne til sterkere posisjonering i EUs indre marked, samt å utnytte 

EU-midler og levere til privat og offentlig sektor i hele det indre marked. Gitt en 

uforandret norsk politikk, vil det fortsatt være stort behov for kunnskap om EØS-avtalen 

etter hvert som EU bare blir større. Med disse forutsetningene er behovet for økt 

markeds- og regelverkskompetanse samt god markedsføring av Norges deltagelse i det 

indre marked mot EUs medlemsland meget viktig. Norske SMB har et spesielt behov for 

å ha høy kunnskap om sine rettigheter gjennom EØS-avtalen da europeiske lands 

myndigheter ofte mangler denne kompetansen grunnet EØS-avtalens størrelse i forhold 

til øvrige EU. 

 

6. Innhold 
 

Bedrift i EU tilbyr følgende:  

 

1. Rådgivning og veiledning om markedstilpasning i forhold til EU-regelverk.  

2. Kurs og seminarer og siste utvikling i EU/EØS av interesse for SMB.  

3. Partnersøk og tilrettelegging for bedriftssamarbeid gjennom europeiske 

bedriftsmøteplasser samarrangert med andre deler av Enterprise Europe Network 

fra andre land.  

4. Råd og veiledning om EU-programmer og mulighetene for prosjekt og samarbeid 

gjennom EUs større og mindre bedriftsrelevante programmer. 

5. Teknologioverføring mellom bedrifter, stimulere til økt innovasjonskapasitet i 

bedrifter og økt internasjonalisering.  

 

7. Rapportering for 2010 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Aktiviteten under programmet har vært høy. Man har arbeidet videre med 

innarbeidingen av det nye nettverket, og antall henvendelser fra bedrifter har vært 

økende gjennom 2010. De regionale programrådgiverne blir stadig bedre kjent i sine 

regioner, samtidig som de integreres tettere i andre aktiviteter innenfor IN.  

 

Etter gjennomføringen av den første treårs-perioden fungerer nettverket godt. ”No 

wrong door” prinsippet er blitt godt innarbeidet. Det er også bygget et nært og godt 

samarbeid mellom EEN nettverket og de nasjonale kontaktpunktene for EUs 

rammeprogram for forskning (FP7), Eurostar og regionale aktører. Dette har gitt gode 

synergier mellom aktivitetene og bidratt til regional forankring. 

 

Et stort antall norske bedrifter har fått informasjon og hjelp gjennom nettverket. EU-

rådgivningen er populær og de områdene vi får flest henvendelser på er CE-merking, 

merverdiavgiftproblematikk, kontrakter, i tillegg til offentlige anskaffelser, 

tjenesteleveranser (i Norge eller i Europa) og EU-toll. Nettsiden har fått over 140 000 

treff og omlag 25 000 enkeltbedrifter er registrert, mange som gjenvendende brukere, 

som dermed bruker nettsiden som et oppslagsverk (f.eks. i forhold til EØS-regelverk). 

Nettverket har nådd over 2 800 bedrifter gjennom over 80 arrangementer rundt i landet. 

Om lag 240 individuelle møter med bedrifter er gjennomført i 2010. Nettverket har i 

tillegg tilrettelagt for mer enn 650 bedriftsmøter for over 100 norske bedrifter gjennom 

matchmakingaktiviteter.  

 

Nettverket har fått på plass over 39 avtaler (teknologi, kommersielle eller 

forskningsavtaler) mellom norske og utenlandske bedrifter i 2010 og over 180 bedrifter 
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har fått rådgivning om hvordan delta i EU-programmer. Over 24 EU-søknader er 

innsendt som følge av rådgivernes aktiviteter i 2010.  

 

7.2 Ressursbruk 

For perioden 2008-2010 var det totalt budsjettert med 22,3 mill. kroner for driften av 

INs del av nettverket. Europakommisjonen i Brussel dekker vel 10 mill. kroner, mens 

resterende finansieres av NHD kap. 2421.70, Forskningsrådet og Innovasjon Norges eget 

budsjett. For året 2010 har pengebruken i nettverket ligget på budsjett. Innovasjon 

Norges partnerne (forskningsinstituttene SINTEF, Nofima Mat, Iris og Norut) i den norske 

delen av Enterprise Europe Network delfinansieres av Bedrift i EU-programmet, og 

Innovasjon Norge har i 2010 gitt tilsagn om 3 mill. kroner. Resten av bevilgningene for 

arbeid utført i 2010, må bevilges i 2011. Dette er som forventet.  

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Alle aktivitetene under programmet har som formål å bidra til at norske bedrifter bedre 

utnytter de mulighetene som EØS-avtalen gir. Programmet har således et sterkt 

internasjonalt fokus hvor viktige stikkord er konkret hjelp med EU/EØS-regler, 

kompetanseoppbygging i bedriftene, stimulere til deltakelse i EU-programmer og 

informere om utvikling og trender i EU-policy. 

 

I tillegg bidrar programmet gjennom å tilrettelegge for norske bedrifters deltakelse i 

ulike matchmakingsaktiviteter i regi av EEN-nettverket. Over 100 norske bedrifter har i 

løpet av 2010 deltatt på slike arrangementer, og fått gjennomført over 650 møter.  

 

7.4 Kvinnesatsing 

Gjennom Enterprise Europe Network er Innovasjon Norge deltaker i EU-prosjektet 

Female Entrepreneurship in the Nordic Region. Prosjektet skal stimulere til kvinnelig 

entreprenørskap, spesielt i høyteknologiske og typisk mannsdominerte sektorer, 

gjennom bruk av kvinnelige rollemodeller. De kvinnelige gründerambassadørene har 

deltatt som foredragsholdere på ulike arenaer for å få flere norske kvinner til å starte 

egen bedrift.  

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Miljøvern er et av de mest omfattende områdene i EU-samarbeidet. Dette reflekteres 

også i aktivitetene under Bedrift i EU. Mange konkrete henvendelser vedrørende 

regelverk på miljøområdet besvares, og området er prioritert på nettsiden til EEN-

nettverket.  

 

Nettverket hadde i 2010 stor fokus på å hjelpe bedrifter som var aktuelle søkere av 

midler til miljøinnovasjonsprosjekter under CIP-programmet. Våren 2010 ble det 

gjennomført informasjonsmøter i Oslo, Bergen og Trondheim. Ca. 100 bedrifter deltok på 

disse informasjonsmøtene. I etterkant ble det gjennomført individuelle møter med rundt 

40 bedrifter hvorav noen ble identifisert som spesielt interessante. I løpet av våren og 

forsommeren 2010, ble det gjennomført et søknadsskrivekurs der ca. 25 bedrifter deltok. 

Til slutt søkte 4 bedrifter om støtte fra EUs miljøinnovasjonsprogram.  

 

Man har også fått på plass en forprosjektstøtteordning for å stimulere potensielle norske 

søkere til å delta. Flere bedrifter fikk innvilget støtte fra denne ordningen. 

 

I tillegg har IN bidratt aktivt i en prosess for å få på plass et program for innovasjon og 

entreprenørskap på miljøområdet under de nye EØS-finansieringsordningene (perioden 

2009-2014). Resultatet ble at et program på ”grønn næringsutvikling” er en del av den 

programpakken som diskuteres med mottakerlandene. Hvor mange land som velger 

dette programmet vil bli avklart i løpet av 2011. 
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7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Programmet består i hovedsak av rådgivning, kompetansetjenester og informasjon. Med 

unntak av forprosjektstøtteordningen på miljøinnovasjon, har programmet ingen 

finansieringsvirkemidler til bedrifter. Det arbeides således med å integrere programmet 

ytterligere inn i distriktskontorenes systemer og nettverk. Integrering med øvrige aktører 

i regionene er også viktig. Norske fylkeskommuner har i noen tilfeller sterke og tydelige 

engasjementer inn mot EU, og disse aktørene er viktige å samarbeide med. I tillegg blir 

det viktig å sikre samhandlingen i programmet og god utveksling av informasjon og 

beste praksis. 

 

I sum illustrerer dette at en god levering av tjenestene er avhengig av at man klarer å 

arbeide godt i forhold til en rekke forskjellige aktører.  

 

Programmets utfordring framover er ellers å sikre at bedriftene fortsatt fokuserer på 

kunnskap om EU/EØS. Dette krever jevnlig utvikling av nye konsepter for 

kunnskapsoverføring og oppgradering av kompetanse på enkelte deler av EU-regelverket 

for utvalgte EU-rådgivere. Fokus på nytt regelverk vil i 2011 bl.a. være regelverket for 

levering av tjenester, inkludert det såkalte tjenestedirektivet, og endringene i reglene 

knyttet til merverdiavgift i EU. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programrådgiverne i Bedrift i EU sitter dels plassert på distriktskontorene og dels i 

divisjon Tjenester og Programmer på hovedkontoret i Oslo. Rådgiverne har i stadig 

større grad blitt integrert i distriktskontorenes øvrige aktiviteter.  

 

Det legges vekt på en nærmere kobling mellom EU-arbeidet og INs arbeid med 

prioriterte sektorer. EU-rådgiverne har med dette i tankene utarbeidet ”sektornotater” 

hvor samarbeidsmuligheter identifiseres. Arbeidet vil bli fulgt opp gjennom konkret 

dialog med de sektoransvarlige i IN. 

 

Programmet har også som mål å bidra til internasjonal profilering av ulike norske 

virkemidler. To norske tiltak ble sent til den europeiske finalen i European Enterprise 

Awards. Av disse ble Innovasjon Norges IFU-ordning nominert til beste 

internasjonaliseringstiltak og kom på en hederlig andreplass. Den europeiske 

konkurransen og den norske deltakelsen fikk en del medieoppmerksomhet også i Norge. 

 

I tillegg er det økende kontakt mellom EU-rådgiverne og INs utekontorer. Det 

samarbeides både om bistand til bedrifter i forbindelse med matchmakingaktiviteter, og 

om besvarelse av konkrete henvendelser. Det er likevel fortsatt forbedringspotensiale i 

forhold til denne samhandlingen, og det vil det bli jobbet videre med. 

 

Når det gjelder andre virkemiddelaktører har vi fortsatt et meget tett samarbeid med 

Forskningsrådet, spesielt i forhold til arbeidet med å mobilisere bedrifter til EUs 7. 

rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Forskningsrådet ser det som et 

gode å kunne bruke Innovasjon Norges bedriftsnærhet, samt EU-kunnskapen hos 

rådgiverne til å rekruttere bedrifter til å delta i EUs forskningsprogram (FP7). 

 

7.8 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Videreutviklingen av den norske delen av Enterprise Europe Network, inkludert 

utarbeidelse av nytt arbeidsprogram for perioden 2011-2013 har stått sentralt i 

utviklingsarbeidet i 2010. 

 

Innenfor rammen av nettverket har IN arbeidet med utviklingen av ulike 

opplæringskonsepter som har som siktemål å styrke EU/EØS-kompetansen blant norske 

bedrifter. Ulike kurskonsepter har blitt utviklet.  
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Nettverket har også oppgradert sitt informasjonsmateriale. I tillegg til en generell 

brosjyre om nettverket, er en brosjyre om ”norske bedrifters rettigheter innenfor EØS”, 

samt faktaark på sentrale problemstillinger blitt utarbeidet. 

 

Et konsept for ”EU/risikosjekk” er utviklet, og flere piloter er gjennomført i løpet av 

2010. Denne tjenesten vil kunne rulles ut til alle EU-rådgiverne i løpet av første halvår 

2011. Dette er en tjeneste som vil gjennomgå bedriftens risiko og muligheter i forhold til 

EU-markeder. 

 

Nettverket har også, i samarbeid med Forskningsrådet, utviklet et kurskonsept knyttet til 

skriving av søknader til EU-programmer. Prosjektet fokuserer på det nye programmet 

Eurostars og på SMB-delen i EUs 7. rammeprogram for FoU. Programmene skal bidra til 

økt innovasjon og vekst gjennom internasjonalt samarbeid. Opplegget er teknologi- og 

bransjenøytralt. Målet er at flest mulig av prosjektideene de deltakende bedriftene har 

skal ende opp med søknad til relevant program. Kurset har blitt avholdt i tre regioner i 

2010. 

 

7.9 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Den sentrale delen av programmet utgjøres av deler av det europeiske 

nettverksprosjektet Enterprise Europe Network. Nettverket er et prosjekt under EUs 

program for konkurranseevne og innovasjon, CIP/EIP. Innovasjon Norge har en 6-årig 

rammeavtale (2008-2013) med Eurpoakommisjonen om å drifte nettverket i Norge. Et 

nytt arbeidsprogram ble utarbeidet i 2010, og implementeres fra 1.1.2011. Innovasjon 

Norges samarbeidspartnere i prosjektet er Nofima, Iris og Norut. Sintef gikk ut som 

partner fra 1.1.2011.  

 

Rammene for en videreføring av programmet er således på plass, og erfaringene fra 

første programperiode vil bli brukt til å gjøre tjenestene enda mer målrettede og relevant 

for bedriftene. 

 

IN vil i 2011 arbeide videre med å utvikle de EU-relaterte tjenestene til bedriftene. 

Særlig vekt vil det bli lagt på informasjon og kompetanseoppbyggende tiltak, samt en 

styrking av samarbeidet med andre relevante programmer i IN. 

 

7.10 Cases 

 

CE-merking 

Nettverket mottar svært mange henvendelser fra små, mellomstore og store bedrifter 

angående CE-merking. CE-merket er tilknyttet et europeisk regelverk for såkalt ny 

metode for produktgodkjenning hvor en rekke produkter må CE-merkes for å kunne 

omsettes og tas i bruk på det indre marked, inkludert Norge. Innovasjon Norges EU-

rådgivere kan veilede bedriftene i hvordan de skal forholde seg til regelverket.  
  
En typisk henvendelse kommer enten via telefon eller e-post fra bedrifter som har funnet 

informasjon om oss på nettet via f.eks. Google. Bedriften er ofte usikker på om deres 

produkt skal CE-merkes eller ikke. Vi hjelper da bedriften med å definere produktet sitt 

og avgrense regelverket og vise til hvilket regelverk som gjelder for deres produkt. 

Eksempelvis fikk vi henvendelse fra en bedrift som monterte kjøleanlegg som lurte på 

om disse skulle CE-merkes. Vår vurdering er at produktet må CE-merkes etter forskrift 

for trykkpåkjent utstyr og følger risikoprosedyre 2 og samsvarserklæres etter modul A1, 

D1 eller E1. Vi opprettet også kontakt direkte inn til ansvarlig myndighet, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for bedriften. EU-rådgiverne har utvidet nettverk 

og videreformidlingskompetanse som kommer bedriftene til gode.  
 

Mange bedrifter opplever regelverket for CE-merking som komplisert og at det er få som 

tilbyr veiledning på dette området. Således fyller Innovasjon Norge både et område med 

markedssvikt og gjør at norske bedrifter kan omsette sine varer fritt i det indre marked. 
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Regionalt samarbeid 

EU-rådgiverne dekker hele landet ut i fra det distriktskontor de sitter på. Dette gir EU-

rådgiverne en aktiv rolle i flere regionale partnerskap. 

 
Et eksempel er Forsknings- og innovasjonsforumet i Vestfold hvor Fylkeskommunen, 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Høyskolen i Vestfold og Oslofjordfondet stiller. Fokus 

for forumet er særlig å se mot Europa; hva regionen kan lære av og hvilke muligheter 

den kan utnytte. Formålet er også å samkjøre aktørene i Vestfold og et operativt resultat 

er at alle aktørene har sammen stilt seg bak et stort seminar om europeiske muligheter 

for Vestfold i 2011.  
 

Et annet eksempel er EU-nettverket som ble opprettet i Midt-Norge i 2010. Nettverket er 

en arena, hvor bedrifter, FoU miljøer og støttespillere møtes for å få innspill om EU-

prosjekter. EU-nettverket har gjennomført tre samlinger i 2010 med tema sikring av 

økonomien i et EU-prosjekt, IPR og SMB-programmet i EUs 7. rammeprogrammet for 

FoU. Innovasjon Norges EU-tjenester har etablert nettverket i samarbeid med Sintef, 

NTNU og Norges forskningsråd. Tre samlinger ble gjennomført i 2010 med til sammen 70 

deltakere. Nettverket videreføres i 2011, som en kunnskapsarena for bedrifter og FoU-

miljøer.  

 

Matchmaking 

Innovasjon Norge inviterte norske bedrifter til å delta på matchmaking på energimessen 

All Energy 2010 i Aberdeen i Storbritannia. Seks bedrifter deltok på matchmakingen den 

20. mai, hvor de fikk mulighet til å treffe potensielle kunder og partnere. Det resulterte i 

at det ble etablert samarbeid mellom flere av de norske deltakerne og europeiske 

bedrifter/organisasjoner. 

 

Innovasjon Norge ga et bredt tilbud til norske bedrifter under All Energy. Bedriftene fikk 

mulighet til å ha stand på den norske paviljongen samt mottakelser med aktuelle 

samarbeidspartnere. I tillegg gjennomførte Innovasjon Norges EU-tjenester 

matchmaking i samarbeid med sin skotske partner Scottish Enterprise.  

 

Seminar om energieffektivisering i bygg 

Seminar med fokus på markedsmuligheter i EU og EU-regelverk knyttet til 

energieffektivisering i bygg. Fremtidige myndighetskrav til bygg og kunders behov gjør 

at byggebransjen må fokusere på energieffektivisering. Temaet for samlingen var 

hvordan lykkes med å selge passivhus og undersøke markedsmuligheter i Norge og 

Europa. 

 

Resultat: 49 deltakere fikk kunnskap om markedsmuligheter i Norge og EU samt EU-

regelverk innen passivhus. Det ble også utarbeidet en rapport, som bedriftene kan 

benytte for å få oversikt over EU-regelverk. Diskusjonene påpekte at det var behov i 

bransjen for å etablere et møtested for mer kunnskapsdeling om passivhus. Det 

planlegges frokostmøter i 2011 innen temaet, og Innovasjon Norge har finansiert et 

bedriftsnettverk innen energieffektivisering.   
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3.7 Profilering av norsk reiseliv 

 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

For å oppnå synlighet, tydelighet, attraktivitet og for å framstå annerledes enn våre 

konkurrenter i det internasjonale markedet, er det nødvendig å styrke 

profilmarkedsføringen av Norge som reisemål. Det overordnede målet med 

profilmarkedsføringen er å gjøre Norge som reisemål attraktivt. Det gjør vi best ved å 

fokusere på det beste vi har, som tydeligst skiller oss fra våre konkurrenter. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Målet med Innovasjon Norges reiselivssatsing er å bidra til økt lønnsomhet i 

reiselivsnæringene og øke markedsandeler internasjonalt. Det er et mål at over 4,5 mill. 

utenlandske reisende besøker Norge i 2010. Reiselivsnæringenes største utfordring for å 

oppnå disse målene, er å øke kunnskapen og kjennskapen til Norge som reisemål. Dette 

skal vi blant annet gjøre gjennom merkevarebygging og spissing av Norges posisjon 

internasjonalt. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Internasjonalt reiseliv forventes å dobles i antall internasjonale reiser fra 808 millioner 

reiser i 2005 til 1,6 mrd. internasjonale reiser i 2020. Dette tilsvarer en årlig vekst på 4,1 

prosent i følge UNWTO. For at Norge skal ta del i denne veksten, må det være en 

offensiv satsing på utvikling av produkter, produktkonsepter og reisemål, i tillegg til 

kompetanseutvikling i reiselivsnæringen og markedsføring av Norge som reisemål. 
 

4. Målgruppe 
 

 Utenlandske turoperatører; bevisstgjøre de på Norge som reisemål.  

 Forbruker (turister); bevisstgjøre de på Norge som reisemål.  

 Presse; jobbe for at journalister verden over skriver om Norge og ser på Norge 

som et interessant reisemål.  

 Bransje generelt; jobbe for at bransjen synliggjør sine produkter 

 

5. Kundebehov 

 

For å oppnå det overordnede målet om økt lønnsomhet og en større andel av den 

internasjonale veksten i reiseliv, må vi utvikle det norske reiselivsproduktet og gjøre 

Norge som reisemål mer kjent internasjonalt. Det viser seg at det er både for lite 

kjennskap til og for lite kunnskap om Norge som reiselivsdestinasjon. Innovasjon Norge 

skal utvikle og styrke markedsmulighetene for de norske reiselivsaktørene ute i 

markedene, gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak 

og tilrettelegging for salg. 

 

6. Innhold 

 

For prioriterte markeder utvikles det sommer- og vinterkampanjer. Disse kampanjene er 

basert på Merkevarestrategien, og gjennomføres konsekvent gjennom de kanaler som 

gjelder for de forskjellige markedene. Kampanjene er delt opp i forskjellige nivåer, fra 

det rent Norgesprofilerende til mer direkte salgsutløsende materiale 
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7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

a. Aktiviteter i 2010 

En oversikt over aktiviteter og tjenester fordelt på satsingsområde og markedsland 

innenfor programmet finnes på www.innovasjonnorge.no/reiseliv. 

 

Totalt ble det gjennomført over 167 aktiviteter fordelt på over 1281 kunder i 2010. Antall 

internasjonale turoperatører/reisebyråer som selger norske reiselivsprodukter er 1101. 

 

Marked 
Antall 
kunder 

Antall 
prosjekt 

Antall 
turoperatører som 

selger Norge 

Tourism International 58 18  

Sweden 52 13 175 

Denmark 92 10 55 

Great Britain 67 13 125 

Germany 146 16 530 

BeNeLux 77 14 60 

France 46 12 70 

Spain 67 11 58 

Italy 62 9 98 

USA/Canada 30 6 150 

Russia 96 11 179 

Poland 42 5 22 

India* 
  

28 

Japan* 
  

65 

Korea* 
  

45 

Norway 422 28 43 

China 24 1 45 

Sum 1281 167 1101 

* Prosjektene i India, Japan og Korea blir gjennomført av Scandinavian Tourist Board 

 

Pressearbeid 

I 2010 ble det arrangert presseturer i Norge for 1000 internasjonale journalister, noe 

som så langt har resultert i 7265 artikler i trykte media, og ga en samlet annonseverdi 

på nesten 413 millioner kroner. Videre kommer utbytte av 290 TV-programmer og 145 

radioprogrammer som det ikke er beregnet presseverdi for.  

 

Visitnorway.com 

Reiselivsportalen har hatt en god trafikkvekst, også pga. “long tail” effekten fra 

søkemotorer med 25-100 % økning i antall besøk (stor variasjon på månedsbasis). 

Portalen har partneravtale med ca. 90 % av norske destinasjoner og turistkontorer.  

Nøkkeltall 2010: 

 Visits: 9.467.891 (besøk) 

 Visitors: 7.026.811 (også kjent som unike brukere) 

 Page Views: 39.180.470 (sidevisninger) 

 Average per Day: 25.939 

 Average Visit Duration: 00:07:52 

 Median Visit Duration: 00:03:01 

 International Visits: 81.84% 

 Visits of Unknown Origin: 0.42% 

 Visits from Your Country: Norway (NO) 17.74% 

 Average Visits per Visitor: 1.35 
 Most Active Day of the Week: Monday 

http://www.innovasjonnorge.no/reiseliv
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2010 er året hvor Visitnorway fikk en godt integrert bildeviser og filmspiller. Dette har 

gitt tydelige utslag på filmstatistikken med over 3,3 millioner spilte filmer på Visitnorway. 
Her topp fem filmer: 

1. Powered by nature (5min versjon). Denne er sett 910.927 ganger 

2. Joanna Lumley (Northern lights). Denne er sett 322.847 ganger 

3. Norway in motion. Denne er sett 211.133 ganger 

4. Stories for Life: Hunting for the northern lights with the Sami. Denne er sett 

79.136 ganger 

5. Stories for Life: Snowmobile trip and king crab safari. Denne er sett 36.861 

ganger 

Norwegian Travel Workshop 

Norwegian Travel Workshop 2010 ble arrangert i Molde 26. til 29. april 2010. Til tross for 

at askeskyene fra Island gjorde livet surt for mange uken før, så ble det i løpet av tre 

hektiske dager avholdt 8000 salgsmøter mellom 263 norske tilbydere og 277 

utenlandske turoperatører. Neste års workshop vil bli lagt til Haugesund. 

 

Internasjonale arrangementer i Norge 

Arbeidet med internasjonale events har krevd noe ressurser i 2010, først med prøve-VM 

på ski (Ski VM 2011) og ikke minst Eurovision Song Contest hvor Innovasjon Norge var 

hovedsamarbeidspartner på pressesiden. 

 

b. Effekter av programmet 

 

Overnattingsstatistikk 

I 2010 økte antall turistankomster på verdensbasis med syv prosent, og mye tyder på at 

finanskrisen har sluppet taket på internasjonal turisttrafikk. Alle verdensdeler rapporterer 

om en vekst, selv om veksten til en stor grad ble drevet av utviklingsland. Europa er den 

verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter finanskrisen. Veksten ble på 

beskjedne tre prosent, men også innad i Europa er veksten ujevnt fordelt. Resultater for 

2010 viser at Nord-Europa hadde en nedgang i antall turistankomster på 0,1 prosent. 

 

Sett i lys av den gjennomsnittlige nedgangen i Nord-Europa, er veksten til Norge på fem 

prosent i utenlandske gjestedøgn et godt resultat. Norske gjestedøgn økte med én 

prosent, og representerte en markedsandel på 72 prosent av alle kommersielle 

gjestedøgn i 2010. 

 

http://www.visitnorway.com/en/Stories/About-Norway/?media=video
http://www.visitnorway.com/en/Articles/Theme/What-to-do/Attractions/Nature/Let-there-be-northern-lights/?media=video
http://www.visitnorway.com/en/Stories/Where-to-go/?media=video
http://www.visitnorway.com/en/Articles/Theme/What-to-do/Stories-for-life/Video-Hunting-northern-lights-with-the-Sami/?media=video
http://www.visitnorway.com/en/Articles/Theme/What-to-do/Stories-for-life/Video-Snowmobile-trip-and-king-crab-safari/?media=video
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Antall kommersielle gjestedøgn var på i underkant av 28,55 millioner, noe som er en 

økning på to prosent sammenlignet med 2009. Norske gjestedøgn økte med én prosent, 

og representerte en markedsandel på 72 prosent av alle kommersielle gjestedøgn det 

året. Den norske andelen var i 2009 på 73 prosent og på 71 prosent i 2008. Økningen 

fra utlandet på fem prosent må ses i lys av nedgangen fra utlandet på åtte prosent i 

2009. Norske gjestedøgn var i 2009 på det samme nivået som året før. 

 

Veksten i utenlandske gjestedøgn på fem prosent kom stort sett fra Innovasjon Norges 

prioriterte utenlandsmarkeder med unntak av nedgang fra Danmark (4 %), Nederland (3 

%) og Storbritannia (1 %). 

 
Tyske gjestedøgn økte med tre prosent og Tyskland er nok en gang Norges største 

utenlandsmarked med en andel på 20 prosent av alle utenlandske gjestedøgn. Ellers var 

den en økning fra Sverige (6 %), Polen (15 %) og Russland (22 %). 

 

Fra Sør-Europa var det en økning fra Frankrike på syv prosent, Spania 11 prosent, mens 

italienske gjestedøgn økte med fem prosent. Det var også en god økning fra Asia i 2010, 

men sammen representerte disse gjestedøgnene en andel på kun fire prosent av alle 

utenlandske gjestedøgn. ("Asia ellers" (16 %), Japan (5 %), Kina (32 %) og Sør-Korea 

(50 %)).  

 

Majoriteten (64 %) av alle kommersielle gjestedøgn ble gjennomført på hotell, og 48 

prosent disse var ferie- og fritidsrelaterte. Dette er en økning på ett prosentpoeng fra 

2009. 
 
Kommunikasjonsmålinger 

Innovasjon Norge har de siste par årene gjennomført kommunikasjonstester i utvalgte 

marked for å kartlegge reklamens evne til å bygge merkevarestyrke og en langsiktig 

binding til merket. I tillegg har vi ønsket å måle forbrukernes umiddelbare reaksjoner og 

forståelse for reklamen. Formålet med testen er ikke først og fremst å se hvor mange 

som har lagt merke til reklamen, men å se på i hvilken grand reklamen har bidratt til å 

styrke merkevareverdien for de ulike ferieopplevelsene spesielt og for ferie i Norge 

generelt. I tillegg ser analysen på hvilke grupper eller segment man har styrket seg 

innenfor og på merkepersonligheten til utvalgte reisemål eller opplevelser.  

 

Gjennom denne kommunikasjonstesten måles den opprinnelige merkevarestyrken 

Attitudinal Equity (AE). Dette målet viser om det finnes en emosjonell binding mellom 

reisemål/opplevelse og forbruker. Gjennom denne testen fremkommer også skåren 

Equity Impact (EI). Denne måler reklamens evne til å bygge merkestyrke for 

ferieopplevelsene, sett at alle andre faktorer holdes konstant. Effektskåren som 
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annonsene oppnår indikerer slik målgruppens ønske om kjøp/besøk i fremtiden. Andre 

markedsfaktorer spiller imidlertid inn og påvirker om dette medfører faktisk økning i 

kjøp/besøk, men disse måles ikke av denne testen.  

 

Equity Impact (EI) er en indeks der 1 er midtpunkt. Score over 1 viser en positiv effekt 

på den langsiktige merkestyrken, mens score under 1 betyr at reklamen virker negativt i 

forhold til respondentenes opprinnelige holdning til merket.  

 

Vinteren 2010 gjennomførte vi kommunikasjonstester i Danmark, Nederland, Russland, 

Storbritannia, Sverige og Tyskland, mens vi sommeren 2010 gjennomførte tester i 

Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Russland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og 

USA. 

 

Resultater fra vinteren 2010 

Undersøkelsene er gjennomført på høsten 2009, og det er ca. 500 respondenter fra hvert 

marked. I Sverige, Danmark, Nederland og Russland skal respondentene være i det vi 

har definert som den naturbaserte målgruppen, de skal ha vært på minst en 

utenlandsreise ikke betalt av arbeidsgiver siste tre år, og de skal være interessert i 

alpint. I Storbritannia og Tyskland gjelder de samme kriteriene, men i stedet for alpint, 

kan de være interessert i langrenn eller vinteropplevelser uten ski. 

 

Alpint/snowboard i Norge 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for alpint/snowboard i 

Norge vinteren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Sverige og 

Danmark. Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge 

merkestyrke (EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for Tyskland og Storbritannia, 

som har lav AE, men lav for Danmark og Sverige, som har høy AE. For alle marked med 

unntak av Danmark er EI over 1,0, som betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt 

på merkevarestyrken. For Danmark og Sverige er EI tilnærmet lik 1,0, som betyr at 

reklamen først og fremst bidrar til å vedlikeholde en allerede høy merkevarestyrke.   

 

 
 

I tillegg til opprinnelig merkevarestyrke (AE) og endring i merkevarestyrke (EI) kan vi si 

noe om hvordan forbrukerne reagerer på reklamen, og hvordan reklamen påvirker deres 

holdning. 

 

Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode 

holdningen som var til alpint/snowboard i Norge før reklamen (Positive), andel hvor 

reklamen har opprettholdt den nøytrale eller negative holdningen som var til 

alpint/snowboard i Norge før reklamen (Nøytrale/negative), andel som har blitt mer 

positive til alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som 
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har blitt mer nøytrale/negative til alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen (Mer 

negativ).  

 

I Russland, Tyskland, Nederland og Storbritannia finner vi de største andelene som har 

blitt mer positive til alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i 

Danmark og Nederland finner de største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller 

negative til alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen. I Sverige og Danmark 

finner vi de høyeste andelene av de som er like positive til alpint/snowboard i Norge 

etter reklamen som de var før reklamen, mens vi finner de største andelene som er like 

nøytrale eller negative til alpint/snowboard i Norge både før og etter reklamen i 

Storbritannia og Tyskland.  

 

 

 Positive 

Nøytrale/ 

negative 

Mer 

positiv 

Mer 

negativ 

Sverige 71 6 16 7 

Danmark 68 10 10 12 

Nederland 51 18 22 9 

Russland 47 24 26 2 

Storbritannia 26 48 21 5 

Tyskland 23 47 24 6 

 

Ferie i Norge generelt 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for ferier i Norge 

generelt vinteren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Russland og 

Nederland. Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge 

merkestyrke (EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for Storbritannia og Tyskland, 

som har lav AE, men relativt lav for Russland og Nederland, som har relativt høy AE. For 

alle marked er EI over 1,0, som betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt på 

merkevarestyrken.    

 

 

 
Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode 

holdningen som var til Norge før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har 

oppretthold den nøytrale eller negative holdningen som var til Norge før reklamen 

(Nøytrale/negative), andel som har blitt mer positive til Norge etter å ha sett reklamen 

(Mer positiv) og andel som har blitt mer nøytrale/negative til Norge etter å ha sett 

reklamen (Mer negativ).  
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I Storbritannia, Tyskland og Russland finner vi de største andelene som har blitt mer 

positive til Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i Danmark og Nederland finner de 

største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til Norge etter å ha sett 

reklamen. I Storbritannia, Tyskland og Russland finner vi de høyeste andelene av de som 

er like positive til Norge etter reklamen som de var før reklamen, mens vi finner de 

største andelene som er like nøytrale eller negative til Norge både før og etter reklamen i 

Sverige og Nederland. 

 

 Positive 

Nøytrale/ 

negative 

Mer 

positiv 

Mer 

negativ 

Russland 61 8 30 1 

Tyskland 34 27 31 8 

Storbritannia 29 30 35 6 

Danmark 24 39 28 10 

Nederland 23 46 22 10 

Sverige 16 49 26 9 

 

Sommeren 2010 

Undersøkelsene er gjennomført på våren 2010, og det er ca. 500 respondenter fra hvert 

marked. Alle respondentene er i det vi har definert som den naturbaserte målgruppa, og 

i alle marked med unntak av Norge skal de har vært på minst en utenlandsreise ikke 

betalt av arbeidsgiver siste tre år. 

  

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for ferier i Norge 

generelt sommeren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Russland, 

USA, Tyskland og Frankrike. Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det 

vanskeligere å bygge merkestyrke (EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for 

Storbritannia, som har lav AE, men relativt lav for Frankrike, som har høy AE. For alle 

marked er EI over 1,0, som betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt på 

merkevarestyrken.    

 
 

I tillegg til opprinnelig merkevarestyrke (AE) og endring i merkevarestyrke (EI) kan vi si 

noe om hvordan forbrukerne reagerer på reklamen, og hvordan reklamen påvirker deres 

holdning. 

 

Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode 

holdningen som var til Norge før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har 

oppretthold den nøytrale eller negative holdningen som var til Norge før reklamen 

(Nøytrale/negative), andel som har blitt mer positive til Norge etter å ha sett reklamen 
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(Mer positiv) og andel som har blitt mer nøytrale/negative til Norge etter å ha sett 

reklamen (Mer negativ).  

 

I Storbritannia, Russland og Sverige finner vi de største andelene som har blitt mer 

positive til Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i Nederland og Norge finner de 

største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til Norge etter å ha sett 

reklamen. I Tyskland, Russland og Frankrike finner vi de høyeste andelene av de som er 

like positive til Norge etter reklamen som de var før reklamen, mens vi finner de største 

andelene som er like nøytrale eller negative til Norge både før og etter reklamen i 

Sverige, Norge, Danmark og Nederland. 

  

 

 Positive 

Nøytrale/ 

negative 

Mer 

positiv 

Mer 

negativ 

Tyskland 48 27 18 7 

Russland 47 24 25 4 

Frankrike 46 32 13 9 

USA 36 38 20 7 

Storbritannia 24 37 32 7 

Nederland 23 47 18 11 

Danmark 21 51 20 9 

Norge 20 52 19 10 

Sverige 14 55 22 9 

 

7 2 Ressursbruk 

Forbruket for Reiseliv er regnskapsførte poster som knytter seg til 2010-bevilgningen fra 

post 70 og 71. 

 

Når vi nå trekker konklusjonene for aktivitetene i 2010, kan vi meddele et totalt forbruk i 

underkant av 362 mill. kroner. Vel 109 mill. kroner (30 %) av regnskapsførte poster i 

2010 er finansiert med brukerbetaling fra reiselivsnæringen, 227 mill. er dekket NHDs 

post 71 og 25 mill. er dekket over NHDs post 70 (70 % samlet).  

 

Regnskapsført aktivitet for 2010 er noe lavere enn budsjettert. Samlet blir 

resultatgraden 90 %.  Restmidlene er overført til 2011 til bruk på markedsaktiviteter. 

Det vises til programrapporten for ytterligere informasjon om ressursinnsatsen i 2010. 

  

Tabellen under viser totalaktiviteten for 2010 (Post 70+71), samt midler fra LMD: 

Prosjekttype 
Sum kostnader i 

1.000 kr Off. andel 
Off. andel i 

% 

Felles støttefunksjoner        25 554        24 930  98 % 

IP Distribusjon fremmede kataloger       3 455        1 780  52 % 

IP Katalog        9 802           4 380  45 % 

IP Messer/events       10 049          6 113  61 % 

IP Presse       19 547       18 889  97 % 

IP Norwegian Travel Workshop        9 916          3 415  34 % 

IP Sommer    116 403        67 646  58 % 

IP Vinter      48 909        26 589  54 % 

IP Visitnorway       25 706       22 657  88 % 

IP Workshops         4 241       2 017  48 % 

Nasjonale prosjekter      12 471      11 457  92 % 

Felles prosjekter        2 736       2 786  102 % 
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Prosjekttype 
Sum kostnader i 

1.000 kr Off. andel 
Off. andel i 

% 

IP Kortferie      767       607  79 % 

IP MICE    12 187       10 371  85 % 

Profilering        28 773        21 898  76 % 

Temaprosjekt      24 370      19 511  80 % 

EXPO 2010 7 200 7 200 100 % 

Grand Total     362 086  252 246 69 % 

  

Inntekter/finansiering: 

NHD 2421.71 reiseliv  Finansiering TOTALT 2010   

+ midler fra LMD Næring Offentlig Sum Budsjett 2010 

Internasjonal turisme      4 908        8 750      13 658        70 350  

Stockholm         5 474     346 247     351 722      17 295  

København    14 368       12 436     26 804        19 640  

Hamburg     17 513        33 312      50 825      43 191  

Haag    7 103         12 731     19 834      15 286  

London      8 014      23 380     31 394       25 736  

Paris     3 488        14 609        18 097       17 197  

Madrid      3 175         6 767       9 941       9 512  

Milano     3 117     6 582      9 699       8 230  

Moskva       5 999     14 687      20 686      11 854  

New York   10 268     13 170     23 437       22 828  

Warszawa 0      797        786        281  

Shanghai 0     316        316     -    

Norge      18 850    -274 017     -255 156      108 403  

EXPO 2010 0 7 200 7 200  

Totalt     102 277  226 966  329 243   369 801  

 

Prosjekter med offentlige finansiering fra NHD post 70 er fokusert på produkt og 

tjenesteutvikling i Norge samt profilering i Kina og Polen (beløp i tusen kroner): 

NHD 2421.70                               

  Næring Offentlig Sum Budsjett 2010 

Warszawa     760        2 379         3 140      2 729  

Shanghai      6 784       5 950      12 733       14 083  

Norge        25       16 951      16 976      18 063  

Totalt     7 569      25 280      32 849     34 875  

 

Det samlede bildet av inntekter/finansiering for reiseliv i Innovasjon Norge fremstår 

dermed slik (beløp i tusen kroner): 
  
  Næring Offentlig Sum 

Budsjett 
2010 

Inntekter/finansiering Post 71 + LMD 102 277 226 966 329 243 369 801 

Inntekter/finansiering Post 70 7 569 25 280 32 849 34 875 

Totalt 109 846 245 047 362 092 404 676 
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7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmet profilering av Norge som reisemål er i hovedsak internasjonalt rettet og blir 

gjennomført av Innovasjon Norges utekontorer i de prioriterte markedene. Markedene er 

delt inn i vekst-, volum- og utviklingsmarkeder. Inndelingen gjenspeiler måten et 

marked bearbeides på og er for 2010: 

 

 Vekstmarkeder: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Danmark, 

Nederland, Italia, Frankrike og USA: Hovedmarkeder hvor Norge og norske 

produkter skal være til stede i effektive kanaler direkte til forbruker. Offensiv PR-

strategi og bearbeiding av distributør- og salgsledd. 

 Volummarkeder: Spania, Japan, Russland, Kina og Polen: PR strategi, 

bearbeiding/service ovenfor distributør. 

 Utviklingsmarked: India: Etablere distribusjonsnett og PR-strategi. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er ikke en særskilt prioritert målgruppe for programmet i 2010. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

 

Bærekraftig reiseliv 

Arbeidet med å øke bærekraft/samfunnsansvar i norsk reiseliv går videre gjennom 

prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015. Prosjektet startet i 2007 og har nå vært gjennom 

faser med involvering av reiselivsnæringen hvor forslag til innhold i en handlingsplan 

kom opp. Prosjektet er nå inne i en fase med utprøving i praksis i pilotdestinasjonene 

Trysil, Vega, Røros, Lærdal og Geilo Fjellandsby, og gjennomføring av 

kompetanseprogram for bærekraftig reiseliv rundt om i landet.  

 

Mye av innsatsen i 2010 gikk til økt oppmerksomhet om bærekraft og miljøvennlige 

bedrifter, både gjennom utvikling av navigasjonen Green Travel på reiselivsportalen 

Visitnorway, men også gjennom artikler, påmelding til nasjonale og internasjonale priser, 

koordinering og arbeid gjennom ulike nettverk og virkemidler – og bred integrering av 

bærekraftperspektivet i Innovasjon Norges reiselivssatsing.  

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Følgende kritiske suksessfaktorer er identifisert: 

 

 At programmet og tjenestene får oppslutning i reiselivsnæringen, destinasjonene 

og andre samarbeidspartnere 

 Uforutsette hendelser i ett eller av flere markedene som påvirker utgående 

reisevirksomhet 

 Prosjektorganisering og kompetent prosjektledelse 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet samarbeider nært med andre programmer og satsinger i Innovasjon Norge. 

Spesielt fremheves samarbeidet med satsingene innenfor marint og landbruk, samt 

programmene innen entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2010.  
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7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

 

Green travel/Reis Grønt 

Visitnorway vil nå gjøre det enklere å reise miljøvennlig i Norge, og lanserer i dag 

navigasjonen ”Green Travel” på 

Norges offisielle reiselivsportal 

Visitnorway. Den nye 

navigasjonen synliggjør de 

miljøsertifiserte reiselivs-

bedriftene i Norge på en enkel 

måte, og gjør det lettere for de 

reisende å finne bedrifter som 

satser på miljøvennlig turisme.   

 

Overnattingsstedene og 

aktivitetene under Reis grønt er 

miljøsertifiserte. De har innført 

regler og retningslinjer for 

produksjon og håndtering av 

avfall, energiforbruk, transport, 

krav til underleverandører og 

bruk av kjemikaler. Deres tiltak 

strekker seg lengre enn det 

norsk lov krever.  

Miljøsertifiseringen er konkret og 

målbar, og er din garanti for at bedriften aktivt reduserer sin miljøbelastning. Følgende 

miljøsertifiseringer vises: 

 

 Svanen 

 Miljøfyrtårn 

 ISO 14001 

 Norsk økoturisme 
  
 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Regjeringen la frem sin nasjonale reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” i desember 

2007. I strategien har Innovasjon Norge fått ansvaret for nye spennende oppgaver som 

økt tilgjengeliggjøring av den markedskunnskapen vi har gjennom egne nettsider, nye 

kompetansetjenester innen vertskap, opplevelsesproduksjon og distribusjon, salg og 

pakking. Videre vil Regjeringen sette fokus på felles aktiviteter rettet mot storbyferie og 

utvikling av storbyene som reisemål og vil etablere et storbyprosjekt i regi av Innovasjon 

Norge og forsterke arbeidet rettet mot markedet for møter (MICE). 

 

Det er varslet at Regjeringen vil legge frem en revidert reiselivsstrategi i slutten av 2011. 
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3.8 Innovasjon i reiselivsnæringen 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Innovasjon er viktig for å styrke konkurransekraften, bedre lønnsomheten og skape 

vekst i reiselivet. Det må utvikles helhetlige produkter med høy kvalitet som gir våre 

besøkende gjennomgående gode opplevelser. Utviklingen av produkttilbudet må skje ut 

fra oppdatert markedskunnskap, trender, tilpasning til prioriterte målgrupper og ønske 

om helårs sysselsetting. Norge har ekte produkter av høy kvalitet, men en av de største 

utfordringene er å utarbeide nye produkter og sette produktene sammen på en måte 

som gjør Norge til et attraktivt reisemål.  

 

Programmet Innovasjon i reiselivsnæringene består av tjenester innen: 

 

 Finansiering  

 Rådgiving  

 Nettverk  

 Kompetanse 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Innovasjon Norges strategi for reiselivsnæringene gir føringer på at vi skal bidra til 

utvikling gjennom realisering av prosjekter/konsepter som: 

 

 Stimulerer entreprenørskap i reiselivsnæringene  

 Øker innovasjonen og kompetansen i næringene  

 Øker verdien av eksisterende bedrifter gjennom markedsorientert 

produktutvikling  

 Fremmer, stimulerer utvikling og anvendelse av ny teknologi  

 Implementerer Merkevaren Norge  

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Flere trend- og generasjonsanalyser viser at innovasjonsbehovet i reiselivsnæringen vil 

være økende i de nærmeste årene ut i fra markedsendringer, samtidig som 

innovasjonsgraden i næringen er lavere enn i andre tjenesteytende næringer. Norge har 

autentiske produkter av høy kvalitet, men en av de største utfordringene er å 

konseptualisere og pakke disse produktene på en måte som gjør Norge ikke bare til et 

attraktivt reisemål, men også tilgjengelig og bookbart året rundt. Videre er det en stor 

utfordring for deler av landet å utvide sesongene for igjen å øke lønnsomheten og 

verdiskapingen i reiselivsnæringen. 

 

Reiselivsnæringen er i stor grad eksportrettet og selges i et konkurranseutsatt marked. 

Næringens produksjonskostnader er i stor grad bestemt av det innenlandske 

kostnadsnivået som i det internasjonale markedet oppleves som høyt. Lønnsomheten i 

reiselivsnæringene varierer mellom bransjene, innen disse og over tid, men har i de siste 

årene hatt en positiv utvikling.  

 

Innovasjon er et av syv prioriterte satsingsområder i Regjeringens reiselivsstrategi hvor 

det går frem at Regjeringens mål er å legge til rette for økt lønnsomhet og verdiskaping i 

reiselivsnæringen gjennom å bidra til økt innovasjon. 
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4. Målgruppe 
 

Programmets målgruppe er reiselivsnæringen og følger Innovasjon Norges 

overordnede prioriteringer: 

 

 SMB med endringsvilje og vekstambisjoner, fortrinnsvis internasjonalt  

 Etablerere  

 Unge  

 Kvinner  

 

5. Kundebehov 
 

Innovasjon Norge vil fokusere på fire hovedområder for å bidra til å øke 

innovasjonsgraden i reiselivsnæringene: 

 

 Stimulere til nye og lønnsomme forretningskonsepter  

 Økt fokus på å styrke kompetansen i reiselivsnæringene  

 Øke samhandlingen mellom aktørene i reiselivsnæringene  

 Øke samhandling med andre næringer 

 

6. Innhold 

 

Programmet innovasjon i reiselivsnæringen leverer følgende tjenester og aktiviteter: 

 

Rådgiving 

 Reisemålsutvikling: prosessverktøy for helhetlig utvikling av destinasjoner i Norge  

 BIT Reiseliv er et Bransjeorienterte IT-program (BIT) for reiselivsnæringen i regi 

av Innovasjon Norge, NHO Reiseliv og HSH. Formålet er å effektivisere 

forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse 

av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene  

 

Nettverk 

 ARENA-programmet: Pr. i dag finnes det ett ARENA-prosjekter innen reiseliv, 

Innovative opplevelser. 

 NCE: NCE Tourism Fjord Norway ble etablert i 2009.  

 

Finansiering 

 Programmet disponerer en landsdekkende ramme på 20 mill. kroner, på kapittel 

2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, som har blitt benyttet til 

utvikling og gjennomføring av de tiltak og programmer som ligger i regjeringens 

reiselivsstrategi.  

 I tillegg kan reiselivsnæringen benytte seg av de fleste av finansieringstjenestene 

til Innovasjon Norge  

 

Kompetanse 

 Kvinner i reiselivet 

 FRAM Reiseliv 

 Godt vertskap 

 Gi bedriften din et løft- bli god på nett! 

 Kurs i pakking, salg og distribusjon 

 Produksjon av opplevelser 

 Internasjonal markedsføring 

 Bruk av lokal mat 

 NTW-skolen 
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7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010:  

 

Rådgiving 

I 2010 har Innovasjon Norge på fokusert på å videreutvikle prosessverktøyet for 

reisemålsutvikling, Hvitebok for reisemålsutvikling.   

 

BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program (BIT) for reiselivsnæringen i regi av 

Innovasjon Norge, NHO Reiseliv og HSH (Handels- og Servicenæringens 

Hovedorganisasjon). Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus 

på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i 

bedriftene. I 2010 har BIT Reiseliv konsentrert seg om to trinn:  

 

 Nasjonal Booking Switch: dekker arbeidet for å sikre at partene Visitnorway, BIT 

Reiseliv og IT-leverandøren Visit Technology Group, har samme forståelse og 

tolkning av det arbeidet som skal utføres. Det er utarbeidet en 

løsningsspesifikasjon med en detaljert beskrivelse av all funksjonalitet som skal 

være inkludert i den nasjonale bookingløsningen. 

 BookNorway: Utvikling og drift av den nasjonale booking switchen vil bli ivaretatt 

av det planlagte selskapet BookNorway. Selskapet blir stående som juridisk 

avtalepartner overfor forbruker, som avtalepartner overfor under- leverandører 

og som avtalepartner og drifts- selskap for distribusjonspartnere. Arbeidet her har 

avklart en rekke rammebetingelser, som bl.a. at selskapet må forholde seg til EUs 

pakkereisedirektiv, være medlem av Reisegarantifondet og fungere som 

reisearrangør. Det er sett på eierskapsmodell og laget en fremdriftsplan for at 

selskapet skal kunne etableres i 2011. 

 

Nettverk 

Innovasjon Norge har innen programmet konsentrert nettverksaktivitetene på tre 

områder: 

 NCE Tourism – Fjord Norway skal være et internasjonalt innovasjonssenter som 

skal koble produkt og markedsutvikling innen tematurisme slik at det skapes et 

mer helhetlig reiseliv. Klyngen skal gjøre Fjord-Norge regionen verdensledende 

innen tematurisme, vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbaserte 

opplevelser. Norwegian Center of Expertise (NCE) er et bedriftsrettet 

utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.  

 Innovative Opplevelser har konkurrert med initiativer fra andre bransjer og 

næringer over hele landet om å få plass i Arena-programmet. Programmets mål 

er å bistå med å utvikle nettverk mellom bedriftene, bidra til læring gjennom 

innovasjonsprosesser og styrke næringsmiljøenes kommersielle potensial. Et 

Arena-prosjekt går over tre år, og Innovative Opplevelser vil motta ca. 10 mill. 

kroner i støtte i denne perioden.  Klyngen består av opplevelsesbedrifter i Nord-

Norge. 

 Tjenesten Bedriftsnettverk hjelper små og mellomstore bedrifter til å etablere 

forpliktende samarbeid med andre bedrifter. Tjenesten baseres på konkrete og 

kommersielt rettede prosjekter. 

 

I tillegg har man i samarbeid med destinasjonsselskapene i storbyene (Oslo, Bergen, 

Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø) har programmet startet arbeidet med å 

utvikle en langsiktig strategi for utvikling av Norge som sted for større internasjonale 

arrangementer. 
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Finansiering 

Den generelle policyen for Innovasjon Norges låne- og tilskuddstjenester gjelder også for 

reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan benytte seg de fleste finansielle tjenester som 

tilbys av Innovasjon Norge. Det ble også i 2010 utviklet en spisset finansieringspolicy for 

reiselivssatsingen. 

 

Kompetanse 

I Regjeringens reiselivsstrategi fikk Innovasjon Norge ansvar for utvikling og 

implementering av en rekke kompetansetjenester til reiselivsnæringen. Her er kort 

status for 2010: 

 

 Vertskapskurset: Det er gjennomført 24 vertskapskurs i 2010 

 Kokkekurs: det har vært stopp i bevilgningen til kokkekurs i 2010 starter opp 

igjen 2011 

 FRAM reiseliv: er gjennomført i Møre og Romsdal, Trøndelag, Østfold og 

Oppland/Hedmark 

 Det er gjennomført 10 kurs i Pakking, distribusjon og salg  

 Det er gjennomført 11 kurs i Opplevelsesproduksjon 

 Ledermentor Kvinner: det andre kullet med 16 deltakere startet opp i september 

2010 

 Det er i 2010 utviklet nytt kurs innen bruk av sosiale medier og skriving på 

internett 

 Det er i 2010 utviklet nytt kurs innen bærekraft for reiselivsnæringen  

 

b. Effekter av programmet: 

Programmet har bidratt positivt til å skape forståelse for viktigheten av økt innovasjon i 

norsk reiselivsnæring. Programmet inngår ikke direkte i kundeeffektundersøkelsene.   

 

7.2 Ressursbruk 

Den generelle policyen for Innovasjon Norges låne- og tilskuddstjenester gjelder også for 

reiselivsnæringene, og det finnes ikke, med unntak av den landsdekkende 

tilskuddsrammen (kap. 2421.71) på 24 mill. kroner, særskilte midler for 

reiselivsnæringen. Tilskuddsrammen ble i 2010 hovedsakelig brukt til gjennomføring av 

tiltak i programmet, som for eksempel utvikling av kompetansetjenestene, BIT Reiseliv, 

samt til større utviklingsprosjekter som en oppfølging av regjeringens reiselivsstrategi. 

Eksempler her er ”Bærekraftig reiseliv 2015”, Fellesgodefinansiering, Nasjonal booking 

samt bedriftsnettverk i reiselivsnæringen. 

 

I tillegg har reiselivsnæringen benyttet seg av de fleste finansielle tjenester som tilbys av 

Innovasjon Norge. I 2010 ble det innvilget 263 mill. kroner i lån og tilskudd til 

reiselivsnæringen.  

 

Virkemiddel Type Beløp 

NHD 2421.90 Lavrisikolån Ordinære 33 560 000 

NHD 2421.90 Lavrisikolån Landbruksformål 4 225 000 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Garanti 250 000 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Tilskudd 1 482 500 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter Landsdekkende 
etablererstipend 

  

NHD 2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv – 
programmer 

Tilskudd program. 21 173 752 

NHD 2421.72 Forsknings-/utviklingskontrakter IFU 2 000 000 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional 
utvikling 

Risikolån 20 687 000 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional 
utvikling 

Tilskudd 116 013 333 

KRD 551.71 Nordområdetiltak Tilskudd 2 233 000 
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Virkemiddel Type Beløp 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Tilskudd 8 811 647 

LMD 1150.50 VSP mat Tilskudd 225 000 

LMD 1149.50 Innlandet 2010/FUNK Tilskudd sentralt 1 534 000 

LMD 1150.50 BU-midler Tilskudd fylkesvis 13 344 980 

LMD 1150.50 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Tilskudd 19 794 500 

LMD 1151.51 VSP rein Tilskudd 1 600 000 

FKD 2415.75 Marint verdiskapingsprogram Tilskudd 912 313 

KRD 551.61 Kompens. for økt arb.g.avg. Tilskudd 5 212 000 

LMD 1150.50 BU-midler Lånebeløp for rentestøtte 10 431 000 

Total   263 490 025 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Alle tjenester som leveres i programmet har som mål å øke bedriftenes internasjonale 

fokus og konkurransekraft. Kobling mot internasjonale nettverk skjer der det er naturlig, 

og ofte i samarbeid med Innovasjon Norges utekontorer. 

 

Programmet har ambisjoner om å forsterke den internasjonale orienteringen. Flere av 

prosjektene har iverksatt internasjonaliseringsaktiviteter, blant annet med bistand fra 

Innovasjon Norges utenlandsapparat. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

I reiselivsnæringen er 70 % av arbeidstakerne kvinner. Til tross for dette er kvinner 

dårlig representert i ledende posisjoner og blant nye bedriftsetablerere.  

 

Innovasjon Norge ønsker i henhold til regjeringens reiselivsstrategi å satse på å få flere 

kvinner inn i styrer i reiselivsnæringen, og gi flere kvinner bedre muligheter til å utvikle 

seg som leder. Innovasjon Norge ønsker også å støtte opp om kvinner som allerede har 

lykkes som bedriftseiere eller bedriftsledere; kvinner som har etablert bedrifter med 

betydelig vekstpotensial og som trenger støtte til å få realisert sine prosjekter.  

 

I 2010 gikk 47 % av tilsagnene til reiselivsnæringen til kvinner. Dette er en økning i 

forhold til tidligere år. Andelen kvinnerettede prosjekter er tilfredsstillende. 

 

På bakgrunn av dette har programmet avsluttet det første kullet i for Ledermentor 

reiseliv med 16 deltakere og igangsatt rekruttering for neste kull med oppstart i 2011. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Etter konkursen i GRIP har Innovasjon Norge midlertidig tatt over arbeidet med å 

videreutvikle og implementere økoturismesertifisering i Norge. I 2010 var det 15 

sertifiserte økoturismebedrifter i Norge. 

 

Av den totale prosjektporteføljen rapporterer kun 3 % å ha et miljøfokus.  

 

Se også beskrivelsen av prosjektet ”Bærekraftig reiseliv” under programmet Profilering 

av norsk reiseliv. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Følgende kritiske suksessfaktorer er identifisert: 

 At programmet og tjenestene får oppslutning i reiselivsnæringen, destinasjonene 

og andre samarbeidspartnere 

 Uforutsette hendelser i ett eller av flere markedene som påvirker utgående 

reisevirksomhet 
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7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet samarbeider nært med andre programmer og satsinger i Innovasjon Norge. 

Spesielt fremheves samarbeidet med satsingene innenfor marint og landbruk, samt 

programmene innen entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling. 

 

I tillegg samarbeides det tett med Norges forskningsråd og SIVA på enkeltprosjekter, 

samt datterselskapet Investinor på analysenivå. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2010, men i Econ Pöyry 

evaluering av Innovasjon Norge (2010 s. 125) heter det at: “Vi vurderer også spissingen 

av retningslinjene [finansieringspolicy reiseliv] som et synlig tegn på at Innovasjon 

Norge har en tydelig bevegelse mot en mer enhetlig og strategisk bruk av de samlede 

midlene for å stimulere til en mer lønnsom og verdiskapende reiselivsnæring”. Dette 

framstår som viktig både for å bygge opp under den sterke satsingen på profilering av 

Norge som reisemål og for å utvikle en lønnsom næring. Som for alle tilskudd bør 

retningslinjene også tydeliggjøre at midlene går til aktiviteter som bidrar til økt 

verdiskaping.”  

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmet har i 2010 utviklet to nye kompetansetjenester: 

 Bærekraftig reiseliv 

 Gi bedriften din et løft – bli god på nett! 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Regjeringen la frem sin nasjonale reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” i desember 

2007. I strategien har Innovasjon Norge fått ansvaret for nye spennende oppgaver som 

økt tilgjengeliggjøring av den markedskunnskapen vi har gjennom egne nettsider, nye 

kompetansetjenester innen vertskap, opplevelsesproduksjon og distribusjon, salg og 

pakking.  

 

Omfanget i programmet har økt betydelig i 2010 og reiselivsnæringen viser stor 

interesse. Innovasjon Norges erfaring er at klarer å sette fokuset på behovet for økt 

innovasjon i reiselivsnæringen. 
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3.9 Omdømmeprogrammet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Et godt omdømme er avgjørende for internasjonal konkurransekraft i kampen om 

kunder, kapital og kompetanse. Muligheten for internasjonalisering og vellykket 

innovasjon er større for bedrifter som arbeider i klynger og nettverk, og for relativt små 

norske bedrifter vil det være en konkurransefordel å tilhøre en klynge med et tydelig, 

differensiert og godt omdømme. Etter samme begrunnelse kan det være ønskelig med 

helhetlige omdømmestrategier for sektorer (ref Reiseliv og Maritim), og da gjerne med 

forankring i nasjonale føringer. Omdømmeprogrammet skal, på denne bakgrunn, initiere 

og fasilitere prosesser for utvikling og implementering av omdømmestrategier i bedrifter, 
klynger og nettverk i prioriterte sektorer. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

For å utløse norske bedrifters potensial for bærekraftige innovasjoner med internasjonalt 

markedspotensial, er det særlig behov for styrket markedsorientering og 

omdømmebygging. Omdømmeprogrammet skal følge opp Innovasjon Norges delmål om 

økt profilering av Norge og norsk næringsliv i utlandet, og støtte prosesser for utvikling 

av strategisk posisjon for sektorer, nettverk og enkeltbedrifter. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også 

større konkurranse om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.  

 

Kunder er i økende grad opptatt av hvordan man driver sin virksomhet og om varene 

eller tjenestene de kjøper er produsert på en ansvarlig og bærekraftig måte. 

Arbeidstagere vektlegger omdømme når de skal velge sin arbeidsgiver og arbeidssted.  

 

Mediene og frivillige organisasjoner overvåker næringslivet tett, og slår raskt til om de 

finner kritikkverdige forhold. Investorer inkluderer omdømmemessige (miljømessige og 

sosiale) risikoer i sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å ivareta 

samfunnsansvar.  

 

Denne utviklingen har skapt økt oppmerksomhet rundt bedrifters, regioners, klyngers, 

organisasjoners og nasjoners omdømme.  
 

4. Målgruppe 
 

Hovedmålgruppen er prioriterte sektorer og SMB-er med vekstambisjoner 

(vekstbedrifter), som har strategisk posisjonering og overordnet omdømmebygging som 

uttalt målsetning. 

Målgruppen omfatter både produksjonsbedrifter og bedrifter innenfor tjenesteyting, 
knyttet til både det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet, også i sentrale strøk.  

 

5. Kundebehov 

 

Det er vanskelig for norsk næringsliv å konkurrere på pris og produkter alene. Gjennom 

systematisk markedsorientering må man skape og levere løsninger som oppleves som 

attraktive og mer verdifulle for kundene enn det konkurrentene kan tilby (innovasjon). 
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Konkurransekraften og muligheten for kommersiell suksess øker om bedriftenes 

handlingsplaner er fundert i bevisste valg om bygging av strategiske posisjoner i utvalgte 
nisjer.  

Norsk næringsliv er i stor grad ukjent internasjonalt, og for den enkelte bedrift er det 

svært ressurskrevende med langsiktig omdømmebygging. Samordning gjennom 

nettverk, klynger, sektorer vil gi større tyngde i et slikt arbeide og gi den enkelte 

deltager et referansepunkt for egen posisjonering. 

 

6. Innhold 

 

Programmet skal primært støtte og fasilitere prosesser frem til valg av strategisk 

posisjon og omdømmestrategi. En slik prosess vil inkludere: 

 Tiltak for mobilisering av omdømmetenking gjennom forankring av 
markedsorientering.  

 Analyser av nåsituasjon internt og eksternt for avklaring av muligheter.  

 Valg av strategisk posisjon og forankring av eierskap gjennom involvering.  

Programmet vil på nasjonalt nivå følge opp implementering av prioriterte sektorers 
omdømmestrategier. 

For implementering av omdømmestrategier på bedrifts- og klyngenivå, vises til ulike 
tjenester innnenfor de fem tjenestetypene (Jfr. avsnittet Relaterte tjenester). 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Aktiviteter i 2010 

 

Innovasjon Norge skal gjøre Norge og norsk næringsliv kjent i utlandet. 

 
Vi har definert tre målgrupper for vårt arbeid med å nå dette målet: 

 

 Norge som nasjon 

 Klynger og sektorer 

 Enkeltbedrifter 

 

Undersøkelser indikerer at Norge er lite kjent i utlandet Det at vi er et lite land forklarer 

mye, men noe av dette kan også forklares med et lite markedsorientert næringsliv, få 

internasjonale merkevarer og liten internasjonal eksponering av norske personligheter 

innenfor kultur, næringsliv og politikk (Synovate 2009). 

 

Nasjonalt nivå 

Vi har gjennomført det andre året (av tre) i samordningspiloten med UD. Målet er å 

høste erfaringer på hvordan vi kan effektivisere vårt samarbeide om omdømmebygging  i 

prioriterte markeder (19 land), og hvordan vi langsiktig kan posisjonere Norge som ”- en 

ressurssterk og engasjert partner”. 

 

Vår deltagelse i prosjektet er forankret i sektorprioriteringer. 

 

Vi har definert to piloter som får tilført ekstra ressurser, nemlig Polen og UK. I begge 

disse landene utarbeides det overordnede planer for omdømmeaktiviteter, og man 

koordinerer PR virksomheten gjennom felles PR-byrå. 
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Eksempel på aktiviteter 2010 (ekskl. reiseliv) 

 

UK:      

 All Energy 

 Chelsea Flower Show 

 100 % Norway 

 

Polen: 

 Messer (mat/energi) 

 Pressereiser 

 Kulinarisk Festival 

 

Erfaringer hittil er at prosjektet beskriver et mulighetsrom for en strukturert tilnærming 

til Innovasjon Norges arbeid med prioriterte sektorer, klynger/NCE og enkeltbedrifter når 

det gjelder langsiktig strategisk posisjonering og økt synlighet. En suksessfull utnyttelse 

av dette mulighetsrommet betinger imidlertid en helhetlig inkorporering av mål og 

virkemidler i Innovasjon Norges handlingsplaner og prioriteringer for alle divisjoner. 

 

Klynge/sektor 

Taste of Norway har i 2010 blitt brukt ved flere arrangementer både i utland og innland, 

både i forhold til sektorenes prioriterte markeder og aktiviteter samt ved flere 

næringslivsdelegasjoner i forbindelse med statsbesøk eller offisielle besøk til utlandet. 

 

Noen eksempler: 

 

 Internationale Grüne Woche, Berlin (landbruk) 

 WACS-konferansen, Santiago (landbruk) 

 De Forente Arabiske Emirater (Maritim, IKT, Delegasjoner)  

 NTW, Molde (reiseliv) 

 Expo 2010, Shanghai 

 OTC, Houston (Olje og Gass) 

 SMM, Hamburg (Maritim) 

 

Ved siden av vår innsats på Reiseliv har Maritim sektor hatt et ekstra fokus i 2010. 

Analyser har påpekt behovet for økt synlighet og tydelig profil på bransje nivå, og mer 

markedsorientering og tydeligere posisjonering på bedriftsnivå. 

 

Vi har i løpet av året gjennomført pilot-aktiviteter som skal avhjelpe disse utfordringene: 

 

 Omdømmepilot for enkeltbedrifter 

 Kulturskoler for India og Brasil 

 Utvikling av omdømmehåndbok for næringen 

 Strukturering av PR-arbeidet 

 Introduksjon av overordnet profil 

 

For 2011 har vi også introdusert et nytt verktøy for helhetlig planlegging, og identifisert 

prioriterte bransjearenaer for nasjonal profilering i 2011, 

http://www.innovasjonnorge.no/Norgesprofilen. 

 

Enkeltbedrifter  

Utrullingen av kompetansekurs for distriktskontorenes ansatte er gjennomført, og man 

ser på hvordan kundeporten best kan ”utfordre” bedrifter på markedsorientering.  

 

http://www.innovasjonnorge.no/Norgesprofilen
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Vi har utviklet en egen nettside for markedsorientering for våre ansatte, med aktuelle 

cases og referanser, gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Radgiving/Markedsorientering/. 

 

Erfaringer fra maritimt omdømmeprosjekt tilsier at verktøykassen som er utviklet der bør 

utvikles til bruk for alle bransjer. I løpet av året er det også utviklet og introdusert kurs i 

Merkevareledelse (designsatsingen) som vil være et nyttig tilbud for økt 

markedsorientering og strategisk posisjonering. 

 

7.2 Ressursbruk 

Det er brukt 8 451 631 kr, inklusive Taste of Norway i 2010. Dette gjelder timer og 

direkte prosjektkostnader. 

 

7.3 Kvinnesatsing 

Kvinner er en pioritert målgruppe i Innovasjon Norge, men det er ikke gjort spesielle 

tiltak mot denne målgruppen i 2010. 

 

7.4 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmet bidrar til å sette fokus på mange av de utfordringer som internasjonale 

analyser sier at norske bedrifter har: 

 

 Mangel på kunnskap om markeder og konkurrenter 

 Mangel på kulturforståelse 

 Mangel på synlighet og tydelig posisjonering 

 Mangel på langsiktig omdømmebygging 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Et eksempel hentet fra nasjonalt omdømmeprosjekt, i energi og miljøsektoren i Japan: 

 

“The objective of the project “Carbon Value Chain Team Norway” is strengthen 

the reputation of Norway as one of the leading nations on CVC; including 

technology progress on CCS (Carbon Capture and Storage); political position 

(promoting carbon markets and global capping schemes) and expertise on 

efficient commodity markets. This will benefit the diplomatic efforts in the global 

climate forums; research collaboration and business development for Norwegian 

technology firms. 

  

During 2010, the project results included the following activities: 

- operation and maintaining the CVC Team Norway network; through the 

website www.innovationnorway.no/CVCTeamNorway; lectures at 

international seminars; information exchange among members 

- production and distribution of the CVC Team Norway handbook and DVD  

- organised two external seminars in Seoul in September to promote 

Norwegian leading technologies, policy and competence on the Carbon 

Value Chain.”  

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Omdømmebygging og strategisk posisjonering forutsetter at man har mobilisert aktørene 

til en felles, langsiktig og målrettet innsats. På den nasjonale arena forventes det fra 

næringslivet at staten tar et lederansvar (ref. Omdømmeforum 2006), og at man 

prioriterer ressurser i et langsiktig perspektiv. Omdømmepiloten vil i løpet av 2011 bli 

evaluert, og det vil være viktig å følge opp de anbefalinger og den læring vi kan hente 

ut. Skal Innovasjon Norge være en pådriver på dette området må vi sørge for 

kompetanse i kundeporten og følge opp de kurs som er utviklet. Det er kritisk at vi klarer 

å mobilisere næringslivet til økt markedsorientering, siden dette er en forutsetning for 

målrettet omdømmebygging. 

 

http://gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Radgiving/Markedsorientering/
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7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Gjennom Omdømmepiloten har vi samarbeidet tett med UD og lokale ambassader og 

konsulater for å lære hvordan vi kan bli mer målrettet og effektive i nasjonal 

omdømmebygging, og hvordan vi kan utnytte næringslivsarenaer i dette arbeidet 

(evaluering i 2011). 

 

Internt har vi gjennom distriktskontorene introdusert kompetansekurs innen 

markedsorientering og omdømmebygging, og programmet har arbeidet nært med 

utekontorene på implementering av prosjekter. 

 

Våre prioriteringer i dette arbeidet er basert på sektorenes handlingsplaner, og vi 

kvalitetssikrer prioriteringer med sektoransvarlige. 

 

7.8 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Omdømmeprogrammet er rettet inn på å svare å ett av Innovasjon Norges delmål; 

“Innovasjon Norge skal bidra til å gjøre Norge og norsk næringsliv kjent i utlandet”. 

 

Programmet representerer “den røde tråd” fra nasjonal omdømmebygging, via sektorer 

og klyngers strategiske posisjonering til den enkelte bedrifts arbeid med 

markedsorientering og merkevarebygging. 

 

Gjennom programmet kan vi løfte opp næringslivets interesser i det nasjonale arbeidet, 

vi kan utvikle og vedlikeholde en sentral “verktøykasse” for profilering, og vi kan utnytte 

vår infrastruktur til å bidra til den enkelte bedrifts strategiske posisjonering i prioriterte 

nisjer. Evalueringen som skal gjøres av omdømmepiloten i løpet av året vil gi føringer for 

programmets videreføring. 

 

 

 



Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) 

 106 

3.10 Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Forsknings- og utviklingskontrakter skal stimulere til økt innovasjon i norsk næringsliv. 

De baserer seg på et forpliktende samarbeid om produkt- eller tjenesteutvikling mellom 

en leverandør og en krevende kunde, som enten kan være en offentlig etat (OFU) eller 

en norsk eller utenlandsk bedrift (IFU). 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Tilskuddet har som formål å øke verdiskapingen i Norge ved å: 

 stimulere til forpliktende FoU-samarbeid mellom leverandørbedrifter og 

kundebedrifter/offentlige etater om utvikling av nye produkter, prosesser, 

metoder eller tjenester  

 bidra til utvikling av konkurransedyktige produkter med eksportpotensial  

 forbedre kvaliteten og å redusere kostnader på offentlige tjenester gjennom 

tilgang til ny teknologi eller nye løsninger  

 styrke næringslivets konkurranseevne hjemme og ute ved samarbeid med 

krevende kunder  

 bidra til økt samarbeid mellom norske og utenlandske bedrifter  

 bidra til kompetanseformidling og nettverksbygging i næringslivet 

 

Ambisjonene er økt internasjonal suksessgrad for de prosjekter som finansieres over 

ordningen. Innsatsen skal konsentreres gjennom både en spiss- og breddesatsning. Et 

mål er bedre prekvalifisering gjennom tettere og mer krevende dialog med INs kunder. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Ordningen er en tilskuddsordning rettet inn mot FoU og innovasjon for å kompensere for 

ulike former for markeds- og systemsvikt. Denne svikten medfører at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ofte ikke kommer i gang. Ved at det 

offentlige går inn i krevende utviklingsprosjekter og tar en del av risikoen, reduseres 

bedriftsøkonomisk risiko til et akseptabelt nivå. Verdiene som skapes for samfunnet ved 

at aktørene samarbeider, er større enn den kortsiktige verdien for enkeltaktørene som 

deltar i samarbeidet. 

 

4. Målgruppe 
 

Programmet prioriterer norske SMB leverandørbedrifter med kompetanse, evner og 

kapasitet til å utvikle et nytt produkt, løsning eller tjeneste, som ikke dekkes av 

eksisterende tilbud i markedet. Utviklingen skjer i samarbeid med en kundebedrift eller 

offentlig virksomhet. Dette skal sikre god brukerforankring og et tidlig inngrep med det 

potensielle markedet. 

 

Kundebedriften eller den offentlige etaten skal være krevende. Den må delta aktivt i 

utviklingsprosjektet blant annet ved å bidra i konkretiseringen av spesifikasjonene, være 

en viktig referansekunde og å styrke markedssiden enten ved å være en markedskanal 

direkte eller på annen måte utnytte eget nettverk. 

 

Programmet er også åpent for konsortier på både leverandør- og kundeside.  
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5. Kundebehov 

 

Programmet gir risikoavlastning og kompetansetilførsel til bedrifter som samarbeider om 

behovsdrevet innovasjon og markedsrettet FoU.  

 

6. Innhold 
 

Programmet er markedsstyrt. Det bidrar til utvikling av nye produkter og løsninger for et 

internasjonalt marked. I vurderingen av prosjektene og størrelsen på tilskudd legges det 

vekt på innovasjonsgrad, internasjonalt markedspotensial, gjennomføringsevne og 

Innovasjon Norges utløsende rolle. Tilskuddet har som formål å øke verdiskapingen i 

Norge ved å bidra til utvikling av konkurransedyktige produkter og løsninger med 

eksportpotensial samt forbedre kvaliteten og redusere kostnader på offentlige tjenester 

ved å ta i bruk ny teknologi eller nye løsninger. Programmet har to hovedretninger: 

 

 IFU - Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 

et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere innovative 

leverandører og krevende kundebedrifter. Samarbeid med utenlandske 

kundebedrifter viser de beste resultater. 

 OFU - Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 

et forpliktende og målrettet samarbeid mellom norske innovative leverandører og 

krevende norske offentlige virksomheter, f eks kommuner, fylkeskommuner, 

statsetater, sykehus, Forsvaret m.fl. 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

 

Følgende føringer for IFU/OFU ble gitt i oppdragsbrevet for 2010: 

 

 I tillegg til å støtte en rekke mindre enkeltprosjekter skal Innovasjon Norge 

fortsette å bruke deler av bevilgningen til tyngre satsing på noen utvalgte større 

enkeltprosjekter hvor potensial for verdiskaping og kommersiell suksess er særlig 

stort. Innovasjon Norge skal ha spesiell fokus på maritime og marine næringer, 

miljø og energi. Innen energi vektlegges spesielt fornybar energi og 

energieffektivisering. 

 

 Internasjonalisering - Innovasjon Norge skal arbeide aktivt på distrikts- og 

utekontorene for å få fram lovende samarbeidsprosjekter med utenlandske 

kundebedrifter. Innovasjon Norge skal videreføre samarbeidet med 

Forskningsrådet om mulige koblinger mellom IFU/OFU-kontrakter og 

Forskningsrådets programmer.  

 

 Satsing på prosjekter med offentlig kundepartner - Innovasjon Norge skal arbeide 

for å videreføre andelen IFU/OFU-kontrakter med offentlige kundepartnere. Dette 

er spesielt aktuelt innen tunge offentlige investeringsområder som veianlegg, 

byggevirksomhet, jernbane og IKT-investeringer i tillegg til helsesektoren og 

forsvar. 

 

 Næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren - Innovasjon Norge er, sammen 

med InnoMed (Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren), 

de regionale helseforetakene og Forskningsrådet, en viktig aktør i regjeringens 

femårige nasjonale satsing, 2007 – 2011, på innovasjon og næringsutvikling i 

helsesektoren. De prioriterte hovedsatsingsområdene er utvikling av medisinsk 
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teknisk utstyr og utvikling av nye IKT-løsninger i helsesektoren. OFU- kontrakter 

er et sentralt virkemiddel i satsingen. 

 

 Industriutvikling i tilknytning til forsvarsanskaffelser og gjenkjøp - Innovasjon 

Norge skal prioritere arbeid med industrisamarbeid og gjenkjøp i forbindelse med 

store forsvarsanskaffelser i utlandet. Det skal arbeides aktivt for å få frem flere 

IFU/OFU-kontrakter i tilknytning til forsvarsanskaffelser og gjenkjøp. Innovasjon 

Norge skal særlig være oppmerksom på mulighetene store forsvarsanskaffelser 

kan gi for deler av norsk næringsliv som normalt ikke regnes som en del av norsk 

forsvarsindustri.  
 

Resultatoppnåelse i forhold til føringer og særskilte rapporteringskrav gitt av NHD, er 

besvart i den foreliggende detaljerte rapporteringen på programmet. Hovedkonklusjonen 

er at programmet er i rute i forhold til målsetting. Hele budsjettet er disponert og i tillegg 

en vesentlig del av tilsagnsfullmakten. Det var nødvendig å legge om på saksgangen i 

siste halvår for å sikre at programmet hadde tilgjengelige midler ut året.  

 

Det har vært stor pågang av prosjekter gjennom hele året. I alt ble det håndtert 

søknader for et samlet søknadsbeløp på 1017 mill. kroner i 2010 som er 146 mill. kroner 

lavere enn i 2009. Den største reduksjonen var på OFU-søknader. Søknadene fordelte 

seg med 210 mill. kroner til OFU og 807 mill. kroner til IFU hvorav 40 mill. kroner var til 

det øremerkete programmet IFU-Maritim. Søknadene utvikles ofte i samarbeid med 

Innovasjon Norge slik at prosjekter, som faller utenom IFU/OFU-ordningen, stoppes før 

søker har nedlagt for mye arbeid i søknadsskriving. Av mottatte søknader ble 61 % 

innvilget, 27 % trukket, returnert eller avslått og 12 % var ikke besluttet. De ikke 

ferdigbehandlete søknadene representerte et brutto søknadsbeløp på 135 mill. kroner, 

fordelt med 15 mill. kroner på OFU og 120 mill. kroner på IFU. 

 

Samlet bevilgning i 2010 på post 72, forsknings- og utviklingskontrakter, inklusiv en 

tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner som en del av verftspakken, utgjorde 285 mill. 

kroner. I tillegg ble tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner videreført. Dette ga et 

totalbudsjett til disposisjon i 2010 på 346,3 mill. kroner. Dette er summen av 

bevilgningen, ubenyttet tilsagnsfullmakt i 2009 på 2,2 mill. kroner og annulleringer på 

59,1 mill. kroner i løpet av 2010 av tidligere års tildelinger. 

 

I alt ble det bevilget tilskudd til 220 nye forsknings- og utviklingsprosjekter med et 

samlet beløp på 291,9 mill. kroner i 2010. Dette fordelte seg på 56 OFU-kontrakter med 

tilsagn på til sammen 67,2 mill. kroner og 164 IFU-kontrakter med tilsagn på i alt 224,7 

mill. kroner. Dette utløste et totalt prosjektomfang på 1,6 mrd. kroner. Tildelingen både 

til OFU- og IFU-prosjekter er noe lavere enn i 2009. Reduksjonen er på ca. 21 % for 

begge prosjekttyper, mens utløst totalt prosjektomfang er det samme som i 2009. Av 

IFU-kontraktene var 12 en del av verftspakken med et samlet tilsagn på 19,9 mill. 

kroner. Til programdrift ble det satt av 27 mill. kroner. Dette inkluderer rådgiving og 

veiledning til bedriftene i forbindelse med prosjektutvikling og internasjonalisering ved 

distrikts- og utekontorene, programutvikling, fokusert satsing mot helse og forsvar, og 

synliggjøring. Det omfatter også Innoteket som er en møteplass med fokus på 

innovasjon og faglig oppdatering. Samlet tildeling til prosjekter og 

programadministrasjon utgjorde derfor 318,9 mill. kroner. 

 

Status ved årsskiftet var at hele bevilgningsrammen var disponert, og i tillegg 72,6 mill. 

kroner av tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner. Ikke utbetalte tilsagn pr. 31.12.2009 

var 496,1 mill. kroner. Med tilsagn og programdrift på 318,9 mill. kroner, utbetalinger på 

322,0 mill. kroner og annulleringer på 59,1 mill. kroner, utgjorde ikke utbetalte tilsagn 

pr. 31.12.2010 i alt 433,9 mill. kroner. 

 

Den månedlige bevilgningstakten i IFU/OFU programmet lå i gjennomsnitt på 35 mill. 

kroner våren 2010. Per 10. juni var det gitt tilsagn på 211,6 mill. kroner, mens 
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disponibel budsjettramme på det tidspunktet var 281,7 mill. kroner. Det var da klart at 

midlene ikke ville rekke ut året. Det ble derfor vedtatt stopp i bevilgningene til IFU/OFU-

prosjekter. Dette var i henhold til policy for bedriftsrettede finansielle tjenester 2010 som 

sier at ikke mer enn 75 % av budsjettrammen kan utnyttes i 1. halvår. Det ble i stedet 

besluttet å vurdere nye IFU/OFU-søknader samlet i to prioriteringsrunder høsten 2010. 

Videre ble det foretatt en midlertidig innstramming ved at det ikke ville bli gitt støtte til 

flere forprosjekter bortsett fra forprosjekter i InnoMed-regi som er prioritert i 

helsesatsingen. Muligheten i statsstøtteregelverket til å gi 15-prosentpoeng ekstra i 

tilskudd i samarbeidsprosjekter skulle ikke utnyttes. Det ble også innstrammet at 

SkatteFunn-støtte skal være avklart i forkant. Satsingen på Maritim IFU, som en del av 

verftspakken, ble holdt utenom dette opplegget. Her foregikk søknadsbehandlingen på 

høsten på vanlig måte. 

 

En samlet oversikt over innvilgete OFU, IFU og IFU-Maritim prosjekter i 2010 er vist i 

tabell I. Gjennomsnittlig tilskudd pr. kontrakt er 1,2 mill. kroner for OFU, 1,35 mill. 

kroner for IFU, 1,66 mill. kroner for IFU-Maritim og gjennomsnittet for alle prosjekter er 

1,33 mill. kroner. Støtteandel per kontrakt representerer tilskudd fra IFU/OFU-

programmet og omfatter ikke all offentlig støtte. Hovedtyngden av prosjektene har også 

støtte fra SkatteFunn. Noen få prosjekter har støtte fra flere virkemidler i Innovasjon 

Norge. Det viktigste er risikolån, men det er også noe samfinansiering med MARUT, 

distriktstilskudd og lavrisikolån. I 2010 omfattet dette i alt 24 prosjekter og den samlete 

støtten fra Innovasjon Norge var 343 mill. kroner. 

 

Tabell I: Hovedtall IFU/OFU 2010 
Virke- 
middel 

Antall  
innvilgede 
kontrakter 

Innvilget 
totalbeløp 
(MNOK) 

Gj.snittlig 
tilskudd pr 
kontrakt 
(MNOK) 

Egenfinans 
(MNOK) 

Totalt 
prosjektbeløp 
(MNOK) 

Støtteandel 
pr. kontrakt 

OFU 56 67,2 1,20 112,7 290,1 23,2 % 

IFU 152 204,8 1,35 481,8 1176,9 17,4 % 

IFU Maritim 12 19,9 1,66 53,2 138,6 14,4 % 

Sum 220 291,9 1,33 647,7 1605,6 18,2 % 

 

Ca. 25 % av prosjektene er forprosjekter. De har en samlet bevilgning på 7,1 %. 

Trekkes disse ut, blir gjennomsnittlig prosjektbevilgning pr. hovedprosjekt 1,7 mill. 

kroner. Dette er noe lavere enn i 2009 hvor gjennomsnittet var 2,1 mill. kroner. Dette 

forklares med at det ble gitt lite samarbeidsbonus i 2010 og et sterkere krav om å 

utnytte SkatteFunn. Av prosjektene representerte 174 nye samarbeidsrelasjoner (69 

med ukjent bedrift og 105 med kjent bedrift). 

 

Store OFU/IFU-prosjekter defineres som prosjekter med tilskudd på over 4 mill. kroner. 

Dette er prosjekter som skal ha et stort markedspotensial. De får særskilt behandling 

bl.a. ved bruk av rådgivende panel. Leverandørbedriften presenterer prosjektet for 

panelet. Vanligvis deltar også den krevende kunden hvis mulig. Panelet består av 

eksterne eksperter på marked, teknologi og forretningsutvikling. Sammensetningen av 

panelet utfyller Innovasjon Norges egen kompetanse. Noen ganger er det nødvendig å 

hente eksperter fra utlandet. Panelet gir råd til Innovasjon Norge om prosjektet. Panelet 

oppleves som meget nyttig også av leverandørbedriftene. I 2010 var det 13 IFU- og 5 

OFU-prosjekter over 4 mill. kroner. 

 

Samlet IFU/OFU-tilskudd til helse og omsorg i 2010 er på 57,3 mill. kroner som er noe 

lavere enn i 2009 hvor tilskuddet lå på 82,6 mill. kroner. I 2008 var det 38,8 mill. 

kroner. Tildelingen til forsvarsmarkedet i 2010 utgjorde 9,5 mill. kroner. 

 

I to OFU-prosjekter innen helse er det gitt støtte til krevende kunde, som i begge tilfeller 

var et helseforetak. Samlet dreier det seg om et tilskudd på 4,4 mill. kroner. Det har ikke 

vært gitt tilskudd til krevende kundebedrifter i IFU-prosjekter. 
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a.1 Hovedtall OFU-prosjekter  

I 2010 ble det innvilget 67,2 mill. kroner til 56 prosjekter. OFU-bevilgningene utgjorde 

23 % av totale prosjektbevilgninger. Andelen er den samme som i 2009. 

 

Tabell II viser en del nøkkeltall vedrørende bevilgete OFU-midler de siste 10 årene. Fra 

2006 har det ikke vært øremerket en egen tildelingsramme for OFU-prosjekter. 56 OFU-

prosjekter mottok støtte i 2010. 5 var prosjekter med en tildeling på over 4 mill. kroner. 

Den største tildelingen var på 8 mill. kroner til et biomed prosjekt innen helse og 

omsorg.  

 

Tabell II: Historisk utvikling 
Nøkkelparametere 
(Løpende mill. NOK)  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tildelingsramme 91 40 38 60 63      

Bevilgete OFU-
midler 

100 45 36 18 17 41 70 61 86 67,2 

Antall prosjekter 75 44 33 28 19 35 44 53 62 56 

Gj.snittlig bevilget 
beløp 

1,3 1,0 1,1 0,7 0,9 1,2 1,6 1,2 1,4 1,2 

Totalt 
prosjektomfang 

333 172 154 80 61 151  239 219 370 290 

           

%-vis fordeling:           

Bedrift 34 44 43 37 45 41 43 43 42 39 

Etat 35 33 18 27 28 20 15 22 22 18 

OFU-tilskudd 30 23 23 23 27 23 29 28 24 23 

Annen off. finansiering   16 27  16 13 7 12 20 

 

Den relative andelen av samlete IFU/OFU-bevilgninger har ligget på ca. 25 % de siste 

årene bortsett fra i 2005 hvor den bare utgjorde 10 %. Flere offentlige etater har i de 

senere årene vært skeptiske til OFU-kontrakter pga. regelverket for offentlige 

anskaffelser. De er utvilsomt for forsiktige og utnytter ikke mulighetene som unntaket i 

Forskrift for offentlige anskaffelser gir for forsknings- og utviklingsprosjekter. Innovasjon 

Norge har orientert om regelverket på flere seminarer. Det er også laget et internt 

juridisk notat som vil bli gjort tilgjengelig i nærmeste framtid.  

 

Innovasjon Norge samarbeider tett med InnoMed og leverandørutviklingsprogrammet til 

NHO/KS. Begge programmene har som et viktig delmål å stimulere til flere OFU-

prosjekter. InnoMed har fokus på helse og omsorg. Det har også NHO/KS-programmet, 

men de har i tillegg også energi og miljø som et prioritert område. 

 

OFU-ordningen er avhengig av at en offentlig bruker opptrer som krevende kunde. 

Mange etater er vant til å kjøpe hyllevare i stedet for å engasjere seg i risikofylte 

innovasjonsprosjekter. Det er derfor viktig med en tydelig strategisk forankring hos 

ledelsen i etatene for å få til en holdningsendring. Et OFU-prosjekt i forkant av en 

innovativ anskaffelse kan bidra til å redusere risikoen i selve anskaffelsen til et 

akseptabelt nivå. 

 

Dersom offentlig administrasjon og tjenester skal bli internasjonalt ledende og gi en 

konkurransefordel for norsk næringsliv, et uttalt mål for Regjeringen, må offentlige 

virksomheter være innovative og engasjere seg i utviklingsprosjekter. Dette krever en 

langsiktig planlegging. Virksomhetene må vurdere sine framtidige behov og se disse i 

forhold til utviklingsmuligheter i forkant av selve anskaffelsen. De må være villige til å 

samarbeide med næringslivet om å utvikle nye framtidsrettede, innovative løsninger. 

Departementene har en viktig rolle i å stimulere til en slik utvikling. 

Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har allerede tatt et initiativ, 

og det er ønskelig at også Samferdsels-, Miljøvern- og Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet også engasjerer seg. 
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Tabell III viser hvilke offentlige kunder som har vist størst interesse for OFU-ordningen i 

2010, fordelt på forsvar, helseforetak, omsorgssektoren, Vegvesenet/Statsbygg, annen 

statlig virksomhet, og fylkeskommunal/kommunal virksomhet. Den største 

kundegruppen er helse- og omsorgssektoren, men fylkeskommunal/kommunal 

virksomhet er også viktig med en økning fra 12,7 mill. kroner i tildeling i 2009 til 21,8 

mill. kroner i 2010. Omsorgssektoren og kommunal virksomhet er til en viss grad 

overlappende. Et større prosjekt på 5,1 mill. kroner, rettet mot ny teknologi for 

omsorgsboliger i Drammen kommune, er klassifisert som et kommunalt prosjekt, men 

kunne like gjerne vært ført opp under omsorg. 

 

Tabell III: Offentlig bruker 
Offentlig krevende kunde Antall 

prosjekter 
Innvilget 
(MNOK)  

% av 
beløp 

Gj.snittlig pr. 
kontrakt  
(MNOK) 

Forsvar 4 10,2 15,1 2,5 

Helseforetak 20 25,0 37,3 1,3 

Omsorgssektoren 8 1,9 2,8 0,2 

Vegvesenet/Statsbygg 2 0,8 1,2 0,4 

Annen statlig 8 7,5 11,1 0,9 

Fylkeskommunal/kommunal 14 21,8 32,5 1,6 

SUM 56 67,2 100 1,4 

 

Fordelingen av OFU-kontrakter på bransje/forretningsområde fremgår av tabell IV: 

 

Tabell IV: Fordeling på bransje/forretningsområde 
Bransje/forretningsområde Antall prosjekter Innvilget  

(MNOK)  
% av innvilget beløp 

Informasjonsteknologi 9 10,1 15,1 

Miljøteknologi 4 2,7 3,9 

Ny og fornybar energi 2 5,7 8,5 

Helse/omsorg 29 32,0 47,7 

Forsvar 3 9,0 13,3 

Bygg og anlegg 3 3,9 5,8 

Marin 2 0,8 1,1 

Maritim 1 0,5 0,8 

Olje og gass 1 0,6 0,9 

Øvrige 2 1,9 2,9 

SUM TOTAL 56 67,2 100 

 

Det klart tyngste området er helse/omsorg. Informasjonsteknologi er nummer to. Mange 

av helseprosjektene utnytter i realiteten også informasjonsteknologi. 

 

Helse og omsorg har vært spesielt prioritert siden 2007 og Innovasjon Norge har en tett 

dialog med InnoMed, NAV, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Tabell V 

viser OFU-bevilgninger til helse og omsorg i perioden 2004–2010. 

 

Tabell V: Helse og omsorg, historisk utvikling: 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Innvilget (mill. kroner) 10,2 8,5 26,9 30,8 17,6 31 32 

% av totalt bevilgete OFU-

midler 

55,0 51,3 65,0 44,1 28,7 35,9 47,7 

Antall prosjekter 13 7 19 19 28 32 29 

 

Bevilgningene i 2010 ligger på omtrent samme nivå som i 2009 selv om totalbudsjettet 

til IFU/OFU er lavere. Den relative andelen av OFU-tildelingene er derfor høyere. Helse- 

og omsorgssatsingen har over halvparten av prosjektene. InnoMed har bidratt til 3 OFU-

hovedprosjekter i 2010 og i tillegg 11 OFU- og 2 IFU-forprosjekter. InnoMed har også 

gjennomført 5 nasjonale møteplasser mellom helsepersonell, FoU-miljøer, bedrifter og 
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virkemiddelapparatet med et samlet antall deltagere på 370. Møteplassene tok opp 

følgende temaer: Erfaringer med IFU/OFU ordningen, Psykiatri – egenjournal, Nasjonal 

journaltilgang, Innovasjon og omsorg i samarbeid med Hagen-utvalget og Barn og unge 

og psykiatri. De har også arrangert en årlig innovasjonskonferanse med 250 deltagere.  

 

Det er et mål å få fram flere OFU-prosjekter med helseforetakene. Tabell VI viser 

resultatet for 2010. Det er ikke særlig stor endring fra 2009. Helse Sør-Øst er som vanlig 

dominerende, men det er viktig å se dette i lys av at Helse Sør-Øst utfører 60 % av all 

forskning i helseforetakene. Når dette tas i betraktning er ikke bildet så skjevt.  

 

Tabell VI: OFU-prosjekter med helseforetak 
 Helse Sør-

Øst 
Helse Vest Helse Midt-

Norge 
Helse Nord  

Innvilget (mill. kr) 17,6 3,4 2,4 0,3 

Antall prosjekter 10 3 6 1 

 

Den geografiske fordelingen av OFU-prosjektene er vist i tabell VII. Hovedtyngden er 

knyttet til Østlandsområdet (dvs. Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland 

og Hedmark) som mottok 57 % av prosjektmidlene og 43 % av prosjektene. Dette er 

ikke uventet da hovedtyngden av krevende offentlige kunder har sitt tilhold i dette 

området. 

 

Tabell VII: Geografisk fordeling 
Geogr. 
Område 

ØF,VF,OS, 
AK,BU, 

OPP, HED  

TEL AGD RO HO S&F 
 

M&R 
 

STR NTR NL Troms SUM 

Antall 24 2 6 2 4 1 1 8 1 3 4 56 

Innvilget 
(mill. kr) 38,6 0,8 3,7 0,8 4,7 0,6 1,2 7,6 0,9 1,3 7,0 67,2 

 

OFU- og IFU-ordningene retter seg primært mot mindre leverandørbedrifter. Av OFU-

prosjektene går 45 % til bedrifter med inntil 10 ansatte, 18 % til bedrifter med 11-50 

ansatte og 29 % til forprosjekter innen helse. En detaljert fordeling på bedriftsstørrelse 

og tilskuddsbeløp er vist i tabell VIII. 

  

Tabell VIII: Leverandørbedriftens størrelse 
Bedriftsstørrelse Antall prosjekter Innvilget 

totalbeløp 
(MNOK) 

Gj.snittlig tilskudd 
pr. kontrakt (MNOK) 

< 5 ansatte 14 17,4 1,2 

5 - 10 ansatte 11 27,8 2,5 

11 – 50 ansatte 10 9,8 1,0 

51 - 250 ansatte 2 1,4 0,7 

> 250 ansatte 3 6,5 2,2 

Forprosjekter helse 16 4,3 0,3 

Sum 56 67,2 1,2 

 

a.2 Hovedtall IFU-prosjekter 

 

I 2010 ble det bevilget 224,7 mill. kroner til 164 prosjekter. Gjennomsnittlig støtteandel 

per prosjekt var 17,1 %. Det utløste et totalt prosjektomfang på 1315,5 mill. kroner. 

Gjennomsnittlig bevilget beløp per prosjekt var 1,37 mill. kroner. Maritim sektor hadde 

en øremerking på 20 mill. kroner som en del av verftspakken som kom i mai 2010. Her 

ble det bevilget 19,9 mill. kroner til IFU-prosjekter. I tillegg ble de bevilget 540 000 

kroner til ett OFU-prosjekt.  

 

Tabell IX viser en del nøkkeltall vedrørende bevilgete IFU-midler de siste 10 årene. Fra 

2006 er det ikke øremerket en egen tildelingsramme for IFU-prosjekter. Det største 

prosjektet, “Trykbalansert boring”, var innen olje/gass på 20 mill. kroner, mens 13 

mottok en bevilgning på 4 mill. kroner eller mer.  
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Tabell IX: Historisk utvikling 
Nøkkelparametere  
(Løpende mill. 
kroner) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tildelingsramme 60 60 57 89 94       

Bevilgete IFU-midler 82 62 60 127 165 138 180 225 283 224,7 

Antall prosjekter 91 67 60 101 76 120 152 168 214 164 

Gj.snitt bevilget beløp 0,9 0,9 1,0 1,3 2,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

Total prosjektramme 330 285  535 686 517 735 901 1185 1316 

           

%-vis fordeling:           

Leverandørbedrift 44 39 46 43 51 42 43 45 45 41 

Kundebedrift 32 39 27 26 19 25 25 24 23 29 

IFU-tilskudd 26 22 18 24 24 28 24 25 24 17 

Annen offentlig 
finansiering 

  9 7 6 5 8 6 8 13 

 

Fordelingen av IFU-kontrakter på bransje/forretningsområde fremgår av tabell X: 

 

Tabell X: Fordeling på bransje/forretningsområde 
Bransje/forretningsområde Antall prosjekter Innvilget  

(MNOK)  
% av innvilget 
beløp 

Informasjonsteknologi 29 46,5 20,7 

Forsvar 2 0,5 0,2 

Olje/gass 41 64,1 28,5 

Reiseliv 2 2,5 1,1 

Helseteknologi 18 25,3 11,3 

Miljøteknologi 9 7,2 3,2 

Ny og fornybar energi 12 20,2 9,0 

Maritim 21 25,2 11,2 

Marint 12 15,4 6,9 

Landbruk 3 1,2 0,6 

Bygg og anlegg 4 7,2 3,2 

Kultur og opplevelser 2 2,8 1,2 

Øvrige 9 6,6 2,9 

SUM TOTAL 164 224,7 100 

 

IFU-prosjektene er fordelt på mange bransjer. De viktigste er som vanlig 

informasjonsteknologi, olje/gass og helseteknologi. I tillegg har maritim bransje økt 

betydelig fra 3,9 % av bevilget beløp i 2009 til 11,2 % i 2010 pga. øremerkingen i 

verftspakken. Ikke alle prosjektene innen maritim er registrert som en del av 

verftspakken da de ble bevilget på våren før verftspakken ble vedtatt. 

 

Hovedtyngden av IFU-prosjektene gikk til Østlandsområdet, som mottok 42 % av 

prosjektmidlene og 32 % av prosjektene. En detaljert geografisk fordeling er vist i tabell 

XI. 

 

Tabell XI: Geografisk fordeling  
Geogr. 
Område 

ØF, VF, 
OS, AK, 
BU, OPP, 
HED 

TEL AGD RO HO S&F 
 

M&R 
 

STR NTR NL Troms Fin SUM 

Antall 53 12 16 23 9 3 14 22 4 2 5 1 164 

Innvilget 
Mill. kr 

93,8 
 

15,8 21,0 18,9 13,6 1,7 8,9 32,4 5,7 2,7 5,2 
 

5 224,7 
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Alle fylker har minst ett IFU-prosjekt. Det lave antallet prosjekter i enkelte fylker har 

sammenheng med god tilgang på distriktsutviklingsmidler. 

 

Fordelingen av IFU-prosjekter på bedriftsstørrelse er vist i tabell XII. 64 % av 

prosjektene og 52 % av IFU-bevilgningene gikk til leverandørbedrifter med 10 eller færre 

ansatte.  

 

Tabell XII: Leverandørbedriftens størrelse 
Bedriftsstørrelse Antall 

prosjekter 
Innvilget 
totalbeløp (mill. 
kroner) 

Gj.snittlig tilskudd pr. 
kontrakt (kr 1 000) 

< 5 ansatte 82 100,0 1,2 

5-10 ansatte 23 17,6 0,8 

11-50 ansatte 51 98,5 1,9 

51-250 ansatte 7 8,3 1,2 

> 250 ansatte 1 0,3 0,3 

Sum 164 224,7 1,4 

 

a.3 Forsvarsanskaffelser og gjenkjøp 

 

Aktivitetene har vært knyttet til markedsføring av IFU/OFU overfor forsvarsindustrien 

samt internasjonal profilering og markedsføring av IFU som et virkemiddel i 

gjenkjøpsprosjekter. 

 

Antall OFU tilsagn (nye prosjekter) har også i 2010 holdt seg på et relativt lavt nivå. 

Flere initiativ er tatt de siste årene for å etablere OFU-prosjekter med det norske forsvar 

som krevende kunde. Dette på bakgrunn av at forsvarets sentrale anskaffelsesorgan, 

FLO, ikke har vært like aktive som tidligere i bruken av OFU-ordningen.  

 

Det har vært gjennomført flere initiativ for å øke forsvarsindustriens bruk av IFU/OFU 

kontrakter i forbindelse med forsvarsanskaffelser og gjenkjøp. Det har omfattet: 

 

 nye saksbehandlingsregler for søknader fra forsvarsindustrien 

 koordinering av OFU-søknader med Forsvarsdepartementet for å sikre at omsøkte 

prosjekter er i samsvar med Forsvarets anskaffelsesplaner  

 tiltak for internasjonalisering av IFU via gjenkjøp og kontakt/møter med 

utenlandske forsvarsbedrifter 

 deltakelse i FDs F-35 Industriforum 

 deltakelse i FDs støttegrupper for forsvarsindustrien  

 samarbeid med INs forsvarsutsending i Washington DC 

 generell markedsføring og rådgivning knyttet til IFU/OFU ordningen. 

NHD organiserte i 2010 en møteplass mellom Forsvarsindustrien v/FSi, FD, FFI, IN og 

NHD for å drøfte utfordringer og forbedringspotensial i samarbeidet mellom 

virkemiddelapparatet og norsk forsvarsindustri. Blant temaene som ble diskutert var 

behandling av søknader fra forsvarsindustrien, samråd mellom FD og IN i 

søknadsbehandlingen, FFIs rolle i OFU-prosjekter og profilering av forsvarsindustrien 

internasjonalt. Flere tiltak er iverksatt av Innovasjon Norge for å ivareta 

forsvarsindustriens spesielle behov, noe som omtales i rapporten fra møteplassen 

utarbeidet av NHD. 

 

a.4 Kompetanseformidling og nettverksbygging 

 

Det holdes jevnlig foredrag om IFU/OFU-ordningen både for næringsliv og offentlige 

virksomheter. Det er etablert dialog med en rekke etater, spesielt de med store 

anskaffelsesbudsjetter og som disponerer egne midler til FoU.  
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De mest aktive distriktskontorene holder i gjennomsnitt 10-15 eksterne foredrag i året. I 

tillegg diskuteres IFU/OFU-prosjektmuligheter i forbindelse med kundemøter og 

bedriftsbesøk, og det gis veiledning og rådgiving i forbindelse med utvikling av konkrete 

prosjektsøknader. 

 

Innen helse og omsorg er det et tett samarbeid med InnoMed og deres 

innovasjonsrådgivere. Innovasjon Norge deltar i styringsgruppen for InnoMed. InnoMeds 

innovasjonsrådgivere er kontakt med og INs distriktskontorer i hver helseregion i 

arbeidet med å få fram gode prosjekter. Helseforetakene har ofte et nokså uklart bilde 

av innovasjon, mens de har et bevisst forhold til forskning. Årlig forskes det for ca. 2 

mrd. i helseforetakene, mens det settes av lite ressurser til innovasjonsprosjekter. Det er 

derfor satt i gang to prosjekter i samarbeid med InnoMed. Det ene er et tiltak for å 

utvikle innovasjonskulturen i helseforetak og et som går på kartlegging av 

innovasjonsbehov/-potensial i alle helseforetakene i Helse Midt-Norge. Det er oppnevnt 

innovasjonskoordinatorer i alle helseforetakene i regionen. 

 

Innovasjon Norge er også aktiv i koordineringsgruppen for Regjeringens fem-årige 

satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. 

Koordineringsgruppen ledes av Helsedirektoratet. Den har representanter fra alle fire 

regionale helseforetak, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og InnoMed. 

Koordineringsgruppen har utarbeidet et utkast til tiltaksplan som Helsedirektoratet 

sendte på en bred høring og forankring hos samarbeidspartnerne høsten 2010. Den er 

senere sendt på høring til alle helseforetakene og vil bli endelig behandlet på 

direktørmøtet i de regionale helseforetakene i løpet av februar/mars 2011. 

 

For ytterligere å øke synligheten av IFU/OFU-ordningen og tilfanget av gode prosjekter, 

har Innovasjon Norge arrangert en arena for behovsdrevet innovasjon, Innoteket. 

Konferansen i 2010 ble arrangert i juni med ca. 150 deltagere. Hovedtemaet var ”360 

graders innovasjon” eller innovasjonsradaren som ble presentert av 

innovasjonsprofessoren Robert Wolcott fra Kellogg School of Management. Wolcott har 

lansert 12 dimensjoner for innovasjon. Innovasjonsradaren hjelper bedriftene å fokusere 

på innovasjon og forbedringer i alle ledd i virksomheten – ikke bare på produktutvikling. 

 

Samarbeidet med Gambit er videreført i 2010. Det følges opp gjennom en 

kommunikasjonsplan og en detaljert handlingsplan. Den omfatter presseartikler, 

oppdatering av informasjonsmateriale, newsletter 3-4 ganger i året og beskrivelser av 

vellykkete IFU/OFU-prosjekter. Det er i 2010 laget 5 nye suksessark slik at det nå ligger 

i alt 23 eksempler fra forskjellige områder på Innovasjon Norges hjemmeside. 

 

b. Effekter av programmet 

 

IFU/OFU-ordningen får høy skår i Innovasjon Norges årlige kundeeffektundersøkelser.  

Av bedrifter som mottok tilskudd i 2009 rapporter 65 % om høy addisjonalitet og 69 % 

mener programmet i stor grad er tilpasset bedriftens behov. Programmet skårer høyt på 

indikatorer som samarbeid, adferdsendring, innovasjon, lønnsomhet og 

konkurranseevne. Etterundersøkelsen i 2010 av IFU/OFU-bedrifter som mottok tilskudd i 

2006 sier at 56 % av prosjektene har ført til økt omsetning og 41 % til økt eksport, 

mens snittet for alle INs kunder er på hhv. 72 % og 19 %. For å få et fullstendig bilde av 

resultatene av IFU/OFU-prosjektene er 4 år for kort tid. Selve IFU/OFU-prosjektet kan 

strekke seg over 2 - 3 år og andre data viser at omsetningen fortsatt er raskt stigende 

etter 4 år. Det tar ofte betydelig lenger tid før potensialet av et utviklingsprosjekt 

realiseres fullt ut. Det nye produktet eller tjenesten utvikles i samarbeid med en 

krevende første kunde. Det tar likevel tid før det nye produktet eller tjenesten vinner 

bred aksept i markedet. Spesielt når det gjelder fornybar energi og utvikling av 

biomedisinske produkter kan det ta mange år før det oppnås suksess i markedet. For 

biomedisin dreier det seg om nesten 10 år fra klinisk fase 1 fram til at produktet er på 

markedet. 
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7.2 Ressursbruk 

Disponibelt budsjett for IFU/OFU-programmet i 2010 var på 346 mill. kroner. Hele 

beløpet ble disponert bortsett fra 27,4 mill. kroner av tilsagnsfullmakten. 

Programadministrasjonen finansieres av ordningen. Regnskapet, inklusiv 

innovasjonskonferansen Innoteket, viser en samlet utgift på 24,7 mill. kroner i 2010. 

Totalt timeforbruk var 26344 timer fordelt på distriktskontorene, utenlandskontorene og 

utviklingsdivisjonen. 

 

Vanligvis skjer saksbehandlingen fortløpende gjennom året. På grunn av stor ressursbruk 

våren 2010 ble det satt stopp i løpende bevilgninger i juni 2010 og resten av budsjettet 

ble disponert samlet i to prioriteringsrunder høsten 2010. I etterkant må det konkluderes 

at erfaringen med denne løsningen ikke var udelt positiv. Det tok bort noe av driven i 

IFU/OFU-ordningen og skapte en usikkerhet blant bedriftene. Vi vil derfor prøve å unngå 

en slik stopp i framtiden og heller vurdere andre tiltak for å begrense ressursbruken i 

forhold til budsjett. 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonal fokus i bedriftene? 

IFU/OFU-ordningen bidrar til utvikling av produkter og tjenester med eksportpotensial. 

Mer enn 80 % av alle IFU/OFU-prosjektene hadde som formål innovasjon på 

internasjonalt nivå. Av 164 IFU-prosjekter var 132 (80 %) internasjonalt rettet.  51 (31 

%) prosjekter var med internasjonale kundebedrifter i 19 forskjellige land. De viktigste 

landene med antall prosjekter i parentes var USA (7), Sverige (6), Danmark (6), 

Tyskland (5), England (4), og Finnland (4). Av 56 OFU-prosjekter var 26 (46 %) 

internasjonalt rettet. 

 

Det er satt av egne ressurser til utekontorene slik at de kan delta i arbeidet med å få 

fram IFU-prosjekter med utenlandske kundepartnere i samarbeid med 

distriktskontorene.  

 

7.4 Kvinnesatsing 

Prosjekter merket ”kvinnerettet” mottok 29,5 % av tildelte midler. Disse gikk til 25,5 % 

av prosjektene. Dette er en økning fra 2009. Andelen kvinnerettede prosjekter ligger 

innenfor målsettingen på 25 %. For en ytterligere økning, er det enkleste tiltaket å 

påvirke styresammensetningen i leverandørbedriftene.  

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Totalt 13 prosjekter med et samlet tilskudd på 9,9 mill. kroner, har miljøteknologi som 

bransje/forretningsområde. 14 prosjekter retter seg mot ny og fornybar energi og har et 

tilskudd på 25,9 mill. kroner. Av den totale prosjektporteføljen rapporterer 30 % (66 

prosjekter) et miljøfokus.  

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

En kritisk suksessfaktor er å få fram gode prosjekter med innovasjonshøyde, stort 

markedspotensial og gjennomføringsevne, og hvor Innovasjon Norge spiller en utløsende 

rolle. 

 

Det er en utfordring å øke antall OFU-prosjekter innen hele bredden av offentlig 

virksomhet. Innovasjon Norge samarbeider med NHO og KS i 

leverandørutviklingsprogrammet. Programmet støttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, 

Jernbaneverket, Statens vegvesen, NAV, Difi, Forskningsrådet, Oslo kommune, Bergen 

kommune, Stavanger kommune, NHD, FAD, Framtidens byer og Innovasjon Norge. 

Programmet har som mål å øke omfanget av innovative offentlige anskaffelser. For å 

oppnå dette, er det nødvendig med en god forankring hos ledelsen i de offentlige 

virksomhetene samtidig som det er viktig å styrke kompetansen på innovative innkjøp 

både i leverandørindustrien og blant offentlige innkjøpere. Programmet prioriterer 

energi/miljø og folkehelse/omsorg, men jobber også på andre områder. Et av delmålene 
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er å iverksette minst 20 innovasjoner/utviklingsinitiativ (OFU, ev. også 

FoU/forbedringsinitiativ) i løpet av programperioden.  

 

I helsesektoren er det nødvendig med en kulturforandring. Helseforetakene bruker årlig 

2 mrd. på forskning, mens de har liten tradisjon og nesten ingen ressurser til 

innovasjonsprosjekter. I oppdragsbrevene fra HOD til de regionale helseforetakene er 

foretakene blitt bedt om å rapportere på antall OFU-prosjekter. Dette har etter hvert 

resultert i en betydelig sterkere fokusering på innovasjon i helseforetakene og de har 

utarbeidet konkrete forsknings- og innovasjonsplaner.  Helseforetakene arbeider også 

med en felles IT-strategi som bør kunne danne grunnlag for viktige OFU-prosjekter med 

bred forankring i helsesektoren. Samferdsel, bygg/anlegg og IKT er andre viktige 

områder med potensial for flere OFU-prosjekter. 

 

Innen kommunesektoren er det tyngre å sikre en nasjonal forankring, da det ikke finnes 

noen overordnet myndighet. Det er derfor en fare for at spredningen av resultater fra 

OFU-prosjekter blir begrenset. For å unngå dette, er det viktig å samarbeide med 

etablerte kommunenettverk og stille krav om bruk av åpne standarder i IKT-prosjekter. 

 

Innen IFU er det et mål å øke antall prosjekter med utenlandske krevende kunder. Her 

kan utekontorene spille en viktig rolle. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører 

Viktige samarbeidspartnere er Norges Forskningsråd, NAV, Helsedirektoratet, RHF-ene, 

SIVA og Enova. Det er et tett samarbeid spesielt med de fire første 

samarbeidspartnerne. Det holdes jevnlige orienteringsmøter. Fageksperter utnyttes i 

bl.a. rådgivende panel og det er samarbeid om seminarer. Med NAV og 

hjelpemiddelsentralene samarbeides det om utvikling av nye hjelpemidler. Sammen med 

Helsedirektoratet gis det støtte til InnoMed som fokuserer på behovsdrevet innovasjon 

innen helse og omsorg. InnoMed arrangerer møteplasser mellom næringslivet og 

helsesektoren og tar initiativ til forprosjekter som skal lede til OFU-hovedprosjekter. 

 

IFU/OFU-ordningen er organisert under Divisjon tjenester og programmer, avdeling for 

Innovasjon i samarbeid. Den kunderettede virksomheten er desentralisert slik at 

Innovasjon Norges distriktskontorer har ansvar for saksbehandling av nye og oppfølging 

av løpende saker. Sentralt foretas programutvikling og programoppfølging, profilering, 

og det tas initiativ innen prioriterte områder som blant annet forsvar og helse og omsorg 

hvor samarbeidet med FSi og InnoMed er viktig. Det er et mål å øke antall OFU-

prosjekter. Her samarbeides det tett med leverandørutviklingsprogrammet NHO/KS både 

når det gjelder metodeutvikling og med å få fram konkrete innovative prosjekter.  

Beslutningene om prosjekttilsagn fattes lokalt for tilsagn inntil 2 mill. kroner. Tilsagn 

utover dette beløpet sluttbehandles sentralt.   

 

Nøkkelpersoner er utpekt ved distriktskontorene for å styrke den totale innsatsen på 

IFU/OFU. Disse skal ha spesiell kompetanse på saksbehandlingen av IFU/OFU-prosjekter 

slik at de skal kunne veilede sine kollegaer. De deltar alle i et fagnettverk som samles et 

par ganger i året. Det legges vekt på proaktiv arbeidsform og å styrke samhandlingen 

mellom hjemme- og utekontorene.  

 

Ca. en tredjedel av IFU/OFU-prosjektene har sin opprinnelse i andre programmer i 

Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Dette fordeler seg på Etablererstipend (35), 

Inkubatorstipend (7), FORNY (1), NCE (6), Internasjonal rådgivingstjeneste (3) og 

Forskningsrådsprosjekt (23). 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 

IFU/OFU-ordningen evalueres i gjennomsnitt hvert femte år. Den ble sist evaluert i 2006 

med meget positivt resultat.  
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IFU-programmet har deltatt i ”European Enterprise Award 2010”. Dette er en 

internasjonal arena for å synliggjøre og utveksle erfaringer om vellykkede nasjonale 

programmer. 330 europeiske initiativ konkurrerte først nasjonalt. Av disse ble 53 plukket 

ut for å vurderes av et europeisk ekspertpanel. Panelet nominerte 12 kandidater fordelt 

på 5 kategorier. IFU ble nominert i kategorien ”Supporting the Internationalisation of 

Business” sammen med et tysk initiativ. IFU-programmet ble presentert på en spesiell 

tilstelning i Madrid 31. mai og mottok diplom som ”first runner up” i konkurransen om 

den europeiske prestisjeprisen. 
 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Søknadsskjemaet til IFU/OFU-ordningen er erstattet med en e-søknad. 

Policydokumentet, veiledningsdokumentet for søkere og standardpresentasjonen er 

revidert og lagt ut på InBusiness. IFU/OFU ligger på topp i besøksstatistikken for 

InBusiness for 2010 med 1633 oppslag.  

 

Det er skrevet et notat som avklarer forholdet mellom OFU-prosjekter og regelverket for 

offentlige anskaffelser. Dette har vært diskutert med et eksternt advokatfirma som har 

nær kontakt med KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser). 

 

Innovasjon Norge følger nøye utviklingen i EU på offentlige anskaffelser. Offentlige 

anskaffelser utgjør i gjennomsnitt ca. 15 % av landenes BNP og er derfor et viktig 

marked for næringslivet. Flere land er i ferd med å etablere ordninger for før-

kommersielle anskaffelser, for å stimulere til høyere innovasjonsinnhold i anskaffelsene. 

Det offentlige er tradisjonelt mest interessert i å anskaffe hyllevare til lavest mulig pris 

og minst mulig risiko. EU opplever det derfor som tungt å få mer fart på innovative før-

kommersielle anskaffelser. Det diskuteres insentiver som reduserer barrierene og som 

legger til rette for mer innovative innkjøp. Innovasjon Norge er også i kontakt med 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). De gjennomfører en undersøkelse på oppdrag 

fra NHD av hvilke ordninger som er etablert for før-kommersielle anskaffelser innen EU. 

OFU-ordningen ligger nær opp til EUs arbeid med før-kommersielle anskaffelser og har 

blitt brukt et par ganger innen bygg og energisektoren.  

 

SSB gjennomfører et nordisk prøveprosjekt for å se på muligheten for mer systematisk å 

skaffe en oversikt over innovasjon i offentlige virksomheter. Dette er også et arbeid som 

Innovasjon Norge følger med interesse og som kanskje kan gi viktig kunnskap for 

videreutvikling av OFU-ordningen. 

 

Høsten 2009 startet Innovasjon Norge et forskningsprosjekt sammen med BI om 

IFU/OFU prosjekters kommersialisering og verdiskapning over tid. Prosjektet 

kalles ”Verdiskapning i åpen innovasjon” og vil pågå frem til 2012. Fase 1 ble avsluttet i 

2010. Prosjektet viser at IFU/OFU-ordningens suksessgrad er større når evalueringen 

skjer over lenger tid enn 4-5 år som er den vanlige perioden ved en etterevaluering. Selv 

prosjekter som i utgangspunktet oppfattes som relativt mislykket viser positive resultater. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Prosjektomfanget har økt betydelig de siste årene og bedriftene viser stor interesse. 

Programmet har god måloppnåelse og får meget gode tilbakemeldinger fra næringslivet. 

Innovasjon Norges erfaring er at IFU/OFU-programmet har en portefølje med gode 

prosjekter som godt kan forsvare en styrking. Avbruddet høsten 2010 var uheldig og vil 

bli forsøkt unngått i framtiden. 

 

Spesielt innen biomedisin og fornybar energi hvor veien til markedet er lang og krevende 

og risikoen er høy, men hvor potensialet er tilsvarende stort, er det store utfordringer på 

finansieringssiden. Når det gjelder fornybar energi, er problemet nå avhjulpet med det 

nye Miljøteknologiprogrammet som støtter demoprosjekter uten å stille som betingelse 

at en krevende kunde er på plass. 
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7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

Helautomatisk vaksineringsmaskin for fisk 

IFU prosjekt med Maskon AS som leverandør og Marin Harvest som krevende kunde. 

Prosjektet mottok et IFU-tilskudd på 3,54 mill. kroner i 2009 og ble avsluttet i 2010.  

Manuell vaksinering av fisk er en operatørkrevende, 

kostbar og langsom prosess. Det var behov for å 

gjøre noe. Maskon har utviklet en automatisert 

løsning. Vaksineringen starter med at fisken bedøves. 

Deretter tar maskinen et digitalt bilde av fisken. Ut 

fra dette beregnes det nøyaktig hvor nåla med 

vaksine skal settes i fisken. Deretter vaksineres 

fisken mot aktuelle sykdommer, alt i raskt tempo. 

Maskon har brukt to år og elleve millioner kroner på 

å utvikle vaksinemaskinen. Den gjør jobben ti ganger raskere enn det oppdretterne 

greier å gjøre i dag. Tester viser at automatisk vaksinering også er mer nøyaktig enn om 

jobben gjøres manuelt. Oppdretterne venter å spare store penger på nyvinningen. Jeg er 

kjempeimponert, dette er kanskje en liten revolusjon for oss i næringen, sier Tore Evjen, 
regionsjef i Marine Harvest. 

Se http://gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-

OFUIFU/Suksesshistorier2/ 

Se video: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7470271  

 

 

http://gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/Suksesshistorier2/
http://gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/Suksesshistorier2/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7470271
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3.11 Miljøteknologiordningen 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Miljøteknologiordningen 2010 var to-delt:  

 Miljøteknologiordningen for pilot- og demonstrasjonsanlegg  
 Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor fornybar energi  

Under ordningene var det for 2010 satt av 100 mill. kroner til pilot- og 
demonstrasjonsanlegg for produksjon og bruk av 2. generasjons biodrivstoff. 

Med miljøteknologi menes alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet. 

Dette dreier seg om teknologier til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, 

mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og 

teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Med teknologi forstås både 
kunnskap og fysiske innretninger. 

2. Beskrivelse av formål/målsetning: 

Miljøteknologiordningen skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale 

markeder, og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. 

Miljøteknologiordningen kan bidra til utvikling og investering i pilot- og 
demonstrasjonsanlegg for ny norsk miljøteknologi. 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring: 

Nasjonalt og internasjonalt står verden overfor flere store utfordringer når det gjelder 

klima og miljø. Mange norske bedrifter utvikler ny teknologi som vil kunne løse deler av 

disse utfordringene. Dette er ofte teknologi som vil ha store samfunnsøkonomiske 

fordeler, men der risikoen er stor og det fortsatt ikke er mulig å oppnå en 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet uten gode offentlige rammebetingelser og økonomiske 

virkemidler. 

4. Målgruppe 

Målgruppen for ordningen er små, mellomstore og store bedrifter som skal i gang med 

pilot og demonstrasjonsprosjekter. Ordningen er landsdekkende. 

Gjennom dette programmet kan Innovasjon Norge støtte større pilot- og 
demonstrasjonsprosjekter i regi av: 

1. Enkeltbedrifter. 

2. Grupper av bedrifter med felles muligheter for å få gjennomført slike prosjekter. 

3. Enkeltbedrifter og grupper av bedrifter i kommersielt partnerskap med 

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)/Sentrene for forskningsdrevet 

innovasjon(SFI)/Arena/NCE-ene, for å bidra til at det etableres pilot- eller 

demonstrasjonsprosjekter i tilknytning til disse. 
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5. Kundebehov 

Miljøteknologiordningen skal være en støtteordning for pilot- og demonstrasjonsanlegg 

innenfor utvikling av ny miljøteknologi.  

Hva kan støttes: 

 kostnader til planlegging og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegg 

 investeringskostnader i utviklings- og pilotfasen 

 kostnader med testing etter driftsstart 

 

6. Innhold 

Følgende sett med kriterier er gjeldende ved utvelgelse av prosjekter: 

 Prosjektet skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt før tilskudd, og 

bedriftsøkonomisk lønnsomt etter tilskudd. Støtten skal være utløsende. 

 Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten 

skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt. 

 Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres i søknaden og i 

sluttrapporten fra støttemottaker. 

 Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle 

bedriftens konkurransekraft.  

 I prosjekter som også kan motta støtte fra andre offentlige tilskuddsrammer skal 

tilskuddene samordnes. Skattefunn skal alltid vurderes før tilskudd innvilges. 
 Pilot- og demonstrasjonsprosjektene skal bygges i Norge.  

Alle tildelinger under programmet skal være i tråd med: 

 Oppdragsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet 

 Innovasjon Norges policy  
 Statsstøtteregelverket. 

All tildelt støtte skal være innenfor bestemmelsene i gruppeunntak for forskning, 

utvikling og innovasjon (FoUoI) eller gruppeunntaket for miljøbeskyttelse. Det 

alminnelige gruppeunntaket har regler for støtte til FoUoI og for miljøstøtte som gir 

anledning til støtte opp til EUR 7,5 mill. dvs. ca. 60 mill. kroner pr. prosjekt/bedrift. 

Støtte utover dette må notifiseres individuelt. 
  

 

7. Rapportering for 2010 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

Etter at Innovasjon Norge mottok revidert oppdragsbrev i juli, ble 

miljøteknologiordningen offentlig lansert og åpnet for søknader. På grunn av at vi 

forventet stor søknad, og på grunn av at midlene ikke var overførbare til 2011, valgte 

Innovasjon Norge å sette en søknadsfrist for ordningen.  

 

Følgende aktivitetsplan ble fulgt: 

 

 Ordningen ble lagt ut på hjemmesider og oversendt bedriftskontakter og 

bedriftsnettverk i juli – 2010. Pressemeldinger. 
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 Informasjonsmøte om miljøteknologiordningen for INs saksbehandlere på 

distriktskontorene – 7. september 

 Søknadsfrist - 15. oktober 

 Rådgivende ekspertpanel biodrivstoff - 2. november  

 Saksbehandling, ekspertpaneler og lokalstyrebehandling - frist 15. november 

 Beslutninger og orientering i hovedstyret - 17. desember  

 

Interessen for ordningen og søknadsmengden ble svært stor. Mange av de sakene som 

ikke nådde opp i prioriteringen i 2010 jobbes det videre med i forhold til 

miljøteknologiordningen 2011, eller i forhold til andre virkemidler i IN.  

 

Teknologi Antall søknader 
Omsøkt 

mill. kroner 
Bevilget støtte 

2.Gen-Bio inkl. biogass - 
100 mill. kroner 

12 360 5 

Annen miljøteknologi  
40 – mill. kroner 

68 420 11 

Totalt 80 780 16  

 
De 16 bevilgningene gikk til store og små bedrifter over store deler av landet: 

 

(beløp i tusen kroner) 

Fylke Bedrift Prosjektnavn Tilskudd 

Oslo, Akershus og 
Østfold 

BORREGAARD INDUSTRIES 
LIMITED, NORGE  

2. generasjons biodrivstoff 58 000 

Hordaland CELLPOWER AS  Biodrivstoff i brenselscelle for ferje 7 260 

Nord-Trøndelag FIBORGTANGEN VEKST AS  2. generasjons biodrivstoff 1 350 

Hordaland WEYLAND AS 2. generasjons biodrivstoff 20 000 

Hordaland ZEG POWER  
Syngass fra gassifisert biomasse til H 
og EL 

7 650 

Oslo, Akershus og 
Østfold 

AGROPLAS Gjenvinningsprosess papirslam 1 600 

Rogaland ANGLE WIND AS 3 MW eksenter-gir for stresstest 4 400 

Sogn og Fjordane HYDRO ALUMINIUM AS Miljøvennlige anoder 4 625 

Sør-Trøndelag ECOWAT AS 
Fjerning av olje fra oljeholdig 
utslippsvann 

2 125 

Sør-Trøndelag FEDEM TECHNOLOGY AS  
Software, konstruksjon og vedlikehold 
vindkraft 

1 150 

Sør-Trøndelag FESIL SUNERGY AS Rent silisium - lavenergi 10 000 

Nord-Trøndelag SALSNES FILTER AS Renseteknologi 3 500 

Hordaland SWAY AS Installasjon vindkraft  3 200 

Agder FLUMILL AS Flumill tidevannsturbin 4 000 

Hedmark BV MIDT-NORGE AS Biofyringsolje 1 175 

Telemark EKRO COMPOSITES AS Komposittprodukter 2 100 

 
b. Effekter av programmet  

Dette er vanskelig å måle pr. i dag i og med at bevilgningene til bedriftene ble gjort i 

siste halvdel av desember.  
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7.2 Ressursbruk 

Det er avsatt 7 865 000 kroner til administrasjon av søknadene. Dette tilsvarer 5,6 % av 

departementets bevilgning til miljøteknologiordningen.  

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmet er helt nytt og det er ikke gjort noen evaluering av dette enda, men 

ordningen har som mål å fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale 

markeder, og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. Det ligger derfor til 

grunn i alle bevilgninger at bedriften skal ha et internasjonalt fokus. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er en prioritert målgruppe slik det er i alle INs ordninger, men det er ikke gjort 

spesielle tiltak mot denne målgruppen i 2010. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Alle prosjektene innenfor denne ordningen er miljørettet. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Det har vært utfordringer med å gi utfyllende og klar informasjon om 

Statstøtteregelverkets rammer for miljøstøtte, og mulighetene for pilot- og 

demonstrasjonsanlegg innenfor FOU-støttereglene. Dette er en utfordring vi fortsatt 

jobber med i 2010. Det vurderes som en risiko at ikke alle bedrifter har fått 

tilfredsstillende og lik informasjon om mulighetene i ordningen.  

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Ordningen har egen programansvarlig hos IN. Det er dessuten egne kontaktpersoner på 

alle distriktskontorene som har ansvar for å motta informasjon og bygge egen 

kompetanse om ordningen samt distribuere dette internt på eget kontor.  

 

Det er avholdt flere møter og samtaler med eksterne samarbeidspartnere som Norges 

Forskningsråd, Enova, Transnova og Nox-fondet. Dette har som mål å tydeliggjøre de 

ulike ordningenes plass i forhold til hverandre, og utvikle informasjon om dette til 

kundene. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjort eksterne evalueringer av miljøteknologiordningen i 2010. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Miljøteknologiordningen er i sin helhet ny i 2010. Regelverk og informasjonsmateriell er 

utarbeidet. Operativt fagteam på distriktskontor er dannet, og det er gitt opplæring til 

saksbehandlere og beslutningstakere i form av møter og skriftlig materiell. 

Bedriftsmøter, presentasjoner av ordningen i større nettverksmøter, og direkte kontakt 

med kundebedrifter om ordningen har vært avholdt av alle distriktskontorene i IN. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Miljøteknologiordningen skal videreføres i 2011. Mobilisering og informasjonsaktivitetene 

utvides både internt i IN, eksternt overfor aktuelle bedrifter og overfor 

samarbeidspartene i virkemiddelapparatet. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

58 millioner til Borregaard  

Borregaard har lenge produsert bioetanol basert på det naturlige sukkeret i gran. De har 

nå utviklet en teknologi som gjør bruk av avfallsstoffer fra landbruk og skogbruk til 

produksjon av lignin i tillegg til bioetanol. Dette gjør at de kan konkurrere med første 
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generasjons biodrivstoff på lønnsomhet. Mye går i dag til farmasøytisk industri, men en 

liten andel går også til Ruters busser i Oslo og lastebiler fra Asko, som transporterer 

varer for NorgesGruppen. Av 1000 kilo tømmer som i dag går til å produsere 50 kilo 

etanol, kan Borregaard med den nye teknologien, som bryter ned cellulose til sukker, 

oppnå et resultat som tilsvarer at nær halvparten av råvaren ender opp som sprit.  
 

2,1 millioner til Ecowat  

Selskapets teknologi kan ved hjelp av hydrater 

trekke rent vann ut av forurensede 

vannstrømmer. Prosessen krever ingen 

kjemiske eller miljøskadelige midler, og kan gi 

helt rent vann. Bildet viser en del av Ecowats 

første prototyp. 

 
 

 
 

 
 

Foto: Ecowat AS 
 

3,2 millioner til Sway  

Offshore vind-bedriften Sway AS nyter også godt av ordningen. Med 3,2 mill. kroner i 

støtte vil de kunne demonstrere en installasjonsmetode for sin flytende vindturbin. 

Piloten i skala 1:6 skal installeres med en ny metodikk som også er tilpasset grunne 

farvann.  
 
 

20 millioner til Weyland  

Weyland har i sitt pilotanlegg på 

Flesland utenfor Bergen vist at de kan 

gjøre biomasse til bioetanol med en høy 

virkningsgrad. Gjennom ny støtte vil 

selskapet kunne videreutvikle sin 

teknologi, slik at denne blir 

konkurransedyktig også med 

førstegenerasjons bioetanol i USA og 

Brasil.  

 

Foto: Weyland AS  

 

15 Millioner til CMR-selskaper 

Prosjektet vil demonstrere komplett energikjede fra bioetanolproduksjon til 

brenselcellebasert fremdrift av en kommersiell ferge. CMR Prototech testet i sommer 

brenselcelledrift på MF Vågen i Bergen og utviklingen fortsetter nå i samarbeid med Tide 

Sjø og miljøorganisasjonen Zero. Zeg Power AS, som er eid av CMR og IFE, innvilges 7,7 

mill. kroner til prosjekt for kostnadseffektiv konvertering av biomasse til hydrogen og 

elektrisitet for transportformål. 
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3.12 BIT-programmet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
BIT-programmet har utviklet konsepter innenfor elektronisk samhandling basert på nye 

forretningsmodeller, anvendelse av standarder og teknologi. Dets næringspolitiske rolle 

ligger innenfor det vi kaller prosess og tjenesteinnovasjon. Hensikten med programmet 

er å organisere og finansiere fellesprosjekter som skal tilrettelegge for at bedrifter skal 

effektivisere og moderniseres. Gjennomføring av BIT-prosjekter skal bygge på 

bedriftenes felles behov. Bransjeorganisasjonene er en strategisk part i samarbeidet fordi 

dette letter spredning av prosjektresultatene i betydelig grad. Programmet legger opp til: 

 

• brukerstyrt program med nøytral part som prosjekteier (eksempelvis en 

bransjeorganisasjon) 

• eierskap og forankring i bedrifter (herunder prosjekteiers medlemmer) 

• prosess- og tjenesteinnovasjon  

• nettverkssamarbeid i næringssektorer  

• kompetanse  

• spredning (eksempelvis igjennom nye varer/tjenester utviklet i prosjektet) 

Programmet har utviklet gjennomføringsmodeller for følgende prosjekttyper: 

bransjeprosjekt, verdikjedeprosjekt, Cross boarder-prosjekt og Cross Business-prosjekt. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Hovedmål 

Hovedmålet er økt verdiskaping, igjennom samspill mellom næringsaktører, 

kunnskapsmiljøer og det offentlige, tuftet på en felles infrastruktur for innovasjon. Målet 

realiseres ved å styrke utvalgte bedriftsgrupperingers evne til å realisere prosess- og 

tjenesteinnovasjon. 
 

Delmål 

• Skape attraktive og kommersialiserbare løsningskonsepter med potensial for 

spredning. 

• Skape kunnskap om og ferdigheter i deltakelse og administrasjon av åpne 

innovasjonsprosesser.  

• Øke kunnskapen om markedets behov bl.a. gjennom kunnskapsdeling. 

Strategier 

• Legge til rette for relevant kunnskapsdeling mellom Høyskoler, Universitets- og 

forskningsmiljøer og utvalgte bedriftsgrupperinger. 

• Organisere arenaer (møteplasser) for innovasjonsarbeid. 

• Tilby rammeverk, metoder, teknikker og IT-baserte verktøy for gjennomføring av 

innovasjonsprosesser (infrastruktur). 

• Skape et fundament for elektronisk samhandling i tjenesteleveransene, bl.a. 

basert på standarder. 

• Oppnå resultater i form av forbedrede prosesser som øker bedriftenes 

konkurransekraft. 

• Oppnå resultater i form av nye eller sterkt forbedrede tjenester som gir kundene 

en merverdi. 

• Oppnå resultater i form av nye forretningsmodeller som kan danne grunnlag for 

økt verdiskapning. 
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Modellen baseres på fellesgode prinsippet. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

Norge har generelt et høyt kostnadsnivå. Konkurranseevnen er derfor avhengig av evnen 

til å bygge inn kunnskap, kvalitet og design i det vi produserer og leverer, og å etablere 

gode og effektive fellesløsninger for næringslivet.  

 

4. Målgruppe 

Den primære målgruppe er SMB-bedrifter. Den sekundære målgruppen er IKT-

leverandører og fagmiljøer. Prosjekteier er en nøytral part (eksempelvis en 

bransjeorganisasjon). 

 

Programmet er landsdekkende. Over 60 % av pilotbedriftene er lokalisert i de 

distriktspolitiske virkeområdene. Programmet har gjennomført 500 prosjekter i 

pilotbedrifter. 

 

5. Kundebehov 

Programmet retter seg bl.a. mot følgende behov i bedriftene: 

• økt verdiskaping gjennom elektronisk samhandling med bedrifter i egne/andre 

bransjer og verdikjeder  

• effektiv anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i interne og 

eksterne forretningsprosesser   

• utvikling og innovasjon i egne forretningsprosesser  

• kostnadskutt i verdikjeden  

• skape merverdi med varen/produktet i markedet (økt informasjonsgrad og 

tjenester)  

• teknologisk samhandling mellom produksjon og markedet  

6. Innhold 

Programmet gjennomføres i en tre-fasemodell, hvor de ulike fasene har ulike 

gjennomføringsmodeller: 

• BIT Bransje (horisontale prosjekter), fokus på bedriftens interne systemer, 

utvikling av bransjeløsninger, samarbeid på bransjenivå. 70 % teknologiutvikling 

og 30 % forretnings- og kompetanseutvikling.  

• BIT Sektorprosjekter (vertikale verdikjede prosjekter), verdikjedeintegrasjon av 

bedrifter fra råstoff til marked, fokus på informasjonslogistikk (vare- og 

forretningskommunikasjon). 30 % teknologiutvikling og 70 % forretnings- og 

kompetanseutvikling. Ta i bruk internasjonale standarder. Deltakere fra to til tolv 

bransjer i ett prosjekt.  

• BIT Cross Boarder (vertikale prosjekter og forretningskonseptutvikling). 

Markedsutvikling på basis av teknologiplattformen og forretnings- og 

kompetanseplattformen som er utviklet.  

• BIT Cross Business-prosjekt. Bransje-glidningsprosjekt basert på samhandling og 

verdiskaping mellom ulike sektorer.  

7. Rapportering for 2010 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

Det har vært 10 operative bransje-, sektor- og internasjonale prosjekter i gang i 2010. 

Flere av prosjektene har et tydelig tjenesteinnovasjonsaspekt:  

• BoligBIM- prosjektering av energi – og miljøriktige boliger 
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o nasjonalt tjenesteinnovasjonsprosjekt  

• Extra, under EUs Cornet program (IKT Norge)  

o et internasjonalt IKT bransjeprosjekt  

• BIT Møbel Internasjonal (HSH)  

o et cross boarder tjenesteinnovasjonsprosjekt 

• BIT Møbel VIM.  

o Felles forretningsutviklings-/tjenesteinnovasjonsprosjekt  

• GreenConserv (Bygg) 

o EU tjenesteinnovasonsprosjekt 

• BIT Fisk (FHL)  

o Markedsbasert verdikjedesporing (oppdrett/laks og vill fanget hvitfisk).  

• RFID og småskalaprodusenter BIT Næringsmiddel og dagligvare (ECR) 

o Verdikjedeprosjekt, tjenesteinnovasjon. 

• Nasjonal Booking (BookNorway) BIT Reiseliv (NHO Reiseliv)  

o Tjenesteinnovasjon verdikjedeprosjekt  

• BIT Kulturhåndverk (Norges Gullsmedforbund / NHO Håndverk)  

o Tjenesteinnovasjonprosjekt i samarbeid med flere sektorer 

• BuildSMART (Nasjonalt og internasjonalt tjenesteinnovasjons prosjekt) 

o Oppfølging og koordinering bl.a. IFU m.m. 

Alle prosjektene innbefatter pilotbedrifter fra et bredt antall fylker. Over 60 % av 

pilotbedriftene kommer fra distriktskommuner. 

 

Verktøy 

Programmet har utviklet en omfattende "verktøykasse"; 

 Håndbok for effektiv anvendelse av IT 

 Praktiske gjennomføringsmanualer  

 Juridisk avtaleverk (BIT avtaler som bl.a. prosjektet BookNorway benyttet seg av). 

De ulike verktøy/metodikk gjennomgår løpende revisjon og videreutvikling. 

 Utviklet ”Design av ekspertsystem” rettet mot å konseptualisere BIT modellen 

rettet mot er internasjonalt marked. Rapport innenfor serien BIT Approach. 

Kompetanse 

• Det ble gjennomført flere kompetansesamlinger i alle aktive bransjer i 

programmet. 

• BuildingSmart har deltatt i en rekke kompetansesamlinger i ulike land.  

Nye forretningsmodeller 

For mange bedrifter og bransjer vil utvikling og anvendelse av nye IKT-løsninger skape 

nye forretningsmodeller som fører til bedre produktivitet og lønnsomhet. BIT spiller 

derfor en viktig rolle i bedriftenes innovasjonsprosesser. Ettersom BIT-løsningene spres 

til stadig flere virksomheter, fokuserer programmet stadig mer på kompetanseutvikling, 

spesielt knyttet til effektiv anvendelse av IKT. 

 

Nettverk 

Gjennom programmet er det utviklet sterke samarbeidsrelasjoner mellom bransjer, 

bedrifter, IKT-leverandører, ulike kunnskapsmiljøer og IN. IN fungerer som koordinator i 

dette nettverket. I tillegg har Innovasjon Norge viktige oppgaver knyttet til 

modellutvikling, kvalitetssikring og erfaringsoverføring. 

 

b. Effekter av programmet 

Et sentralt siktemål med BIT er at de utviklede løsninger tas i bruk av flest mulige 

bedrifter på kommersielle vilkår. Effektmålinger viser at BIT-løsningene i 2008 er spredt 
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til ca. 3 500 bedrifter i ca. 25 bransjer. Når det gjelder lønnsomhet, så viser målingene 

at programmets pilotbedrifter oppnår bedre resultater enn gjennomsnittet for de 

respektive bransjene. 

 

7.2 Ressursbruk 

Budsjetterte kostnader basert på 2010-bevilgningen og offentlig støtte innvilget i 2010: 

(beløp i tusen kroner). Tilsagn fra IN, midler fra kap.  552.72 og 2421.71:  

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringen    1 950 

BIT Reiseliv Nasjonal Booking    2 600 

BIT BoligBIM    4 400 

BIT Møbel VIM    2 850 

Skole Tjenesteinnovasjon       50 

GreenConserv      120 

Total 11 970 

 

Det er totalt brukt 11,97 mill. kroner på BIT-programmet i 2010. Midlene fordeler seg 

slik: 

• KRD kap. 552.72:  4,00 mill. kroner  

• NHD kap. 2421.71: 7,97 mill. kroner 

Løpende operative prosjekter som ikke er finansiert i 2010: 

BIT Møbel Internasjonal Horisontalt sektorprosjekt (verdikjede)(Internasjonalt) 

BIT Kulturhåndtverk  Flere-sektorprosjekt verdikjede 

BIT Næringsmiddel Verdikjedeprosjekt 

BuildingSMART Horisontalt sektorprosjekt (verdikjede)(internasjonalt) 

Extra prosjektet EU prosjekt, Komptanse og strukturutviklilg, IKT 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

BIT programmet har styrket det internasjonale fokus på fire områder: 

• BuildingSmart: byggenæringen har samlet 14 bransjer i et felles nasjonalt og 

internasjonalt løft. 

• BIT Reiseliv: internasjonale samarbeidsrelasjoner.  

• BIT Møbel: internasjonalt prosjektsamarbeid med blant annet Nederland og 

Tyskland. 

• GreenConserve: samarbeid mot Tyskland, Frankrike og Polen.  

7.4 Kvinnesatsing 

I prosjektet BIT Kulturhandverk er kvinnesatsingen sterkt inne. 80 – 90 % av 

målgruppen i dette prosjektet er kvinner. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Prosjektet BuildingSmart er i stor grad også et miljøprosjekt innenfor tre områder: 

a) Effektivisering av byggeprosessen. Pga. av feil og mangler i ethvert byggeprosjekt 

verden over, fører dette til økt ressursbruk med 25–30 %. Ved å redusere dette, 

er det en betydelig miljøgevinst. 

b) boligBIM  - prosjektering av energi- og miljøriktige boliger. Integrasjon mellom 

BuildingSMART og Passiv hus. 

c) GreenConserv – EU Tjenesteinnovasonsprosjekt bygg. 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritisk for programmet er å kunne tilby gode og relevante verktøy og organisering, slik 

at bedriftene kan klare en vellykket gjennomføring av prosjektene. BIT-programmets 

gjennomføringsmodell bygger direkte på oppdaterte erfaringer i en rekke pågående og 

gjennomførte prosjekter samt forskning både nasjonalt og internasjonalt.  
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En kritisk masse av prosjekter er viktig for at man skal kunne få en god 

gjennomføringsmodell. Den største utfordringen i 2010 er fornying og videreutvikling.  

 

Utvikle TIF (Tjenesteinnovasjon Fellesprosjekter)  

Et utviklingsprosjekt ble igangsatt i første kvartal 2010, etter råd ifra BIT-programrådet 

óg en bestilling ifra divisjonsdirektør TP. Prosjektet er også forankret i oppdragsbrevet 

fra NHD; ”IN skal i 2010 videreutvikle programmet med sikte på å legge til rette for et 

bedre tilbud innen tjenesteinnovasjon og innovasjon i tjenesteytende næringer.” 

 

Det ble gjennomført en utviklingsprosess fra februar 2010 – oktober 2010.  BI ble 

engasjert til å bistå i fasiliteringen/utviklingen av et forslag til en programstrategi, i 

henhold til oppdraget. I tillegg ble det organisert opp en prosjektgruppe (eksterne og 

interne deltakere) som bidro i utviklingsarbeidet. Igjennom tre arbeidsmøter ble det 

innhentet innspill ifra eksterne spesialister, representanter for norsk næringsliv og 

Innovasjon Norges satsningsansvarlige. Endelig forslag til programstrategi (TIF) ble 

levert i oktober 2010 for videre behandling i linjen. TIF er en del av forslaget innenfor 

tjenestinnovasjon for store nye satsninger 2012. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

BIT-programmet har etablert et godt praktisk samarbeid med programmer og satsinger i 

IN. Vi vil nevne følgende: 

 OFU/IFU – BIT Bygg, Reiseliv og Møbel  

 Treprogrammet, BIT Bygg  

 Kvinnesatsingen, Kulturhandverk  

 Kulturprogrammet, Kulturhåndverk  

 Reiselivssatsingen, BIT Reiseliv  

 Bedriftsnettverk, BIT Bygg  

 Syv fylkeskontor, Reiseliv og Kulturhandtverk  

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

 

Oppfølgingen av evalueringen fra 2007  

I evalueringen av BIT-programmet i 2007 (i regi av NIFU STEP) konkluderes: " IN burde 

ha et mer omfattende engasjement innenfor elektronisk forretningsdrift, at BIT i mange 

år fremover vil og bør være en sentral del av dette engasjementet. Det pekes på at BIT 

og arbeidet med elektronisk forretningsdrift bør få en bredere forankring i IN". 

 

Evaluatoren konkluderer også med at BIT-programmet har vært vellykket og originalt i 

Europeisk sammenheng. I forhold til nye tjenester innenfor elektronisk forretningsdrift, 

sier evaluatoren følgende;  

 

”etter vår mening har IN til nå vært for lite engasjert når det gjelder teknologiske 

”rammebetingelser” (infrastruktur) for elektronisk forretningsdrift. Det er på en 

måte overraskende, siden tradisjonell økonomisk teori er mer positivt innstilt til å 

tilrettelegge rammebetingelser enn støtte til enkeltbedrifter og enkeltbransjer. 

Manglende fokus på teknologisk infrastruktur for elektronisk forretningsdrift tror vi 

skyldes at det tradisjonelt ikke har vært lagt vekt på at man både skal ha 

markedsmessig og teknologisk innsikt i IN. Mange medarbeidere har hatt innsikt i 

både teknologiske utfordringer og strukturene i bransjen, da dette kreves for å 

kunne utforme gode tiltak, og det har vært mer læring underveis. 

 

Strategisk – ideelt sett – ville man på den ene siden ha arbeidet mer med 

infrastruktur som støtter elektronisk forretningsdrift (makro) – på den andre siden 

hatt opplegg for individuell service overfor enkeltbedrifter slik at de klarte å 

utnytte den nye infrastrukturen (mikro). I dette arbeidet ville man ha stor nytte 
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av de erfaringer med utvikling av kravspesifikasjoner for bransjer og verdikjeder i 

BIT (meso)”.  

 

Som et av resultatene av evalueringen ble det etablert et programråd som i 2007 besto 

av representanter fra Divisjon Norge, Divisjon utland, Divisjon strategi og 

kommunikasjon og Divisjon tjenester og programmer. Programrådet for BIT konkluderte 

i november 2008 med tre strategiske anbefalinger: opptrapping, organisering og 

tydelighet. 

 

Under opptrapping har man sett på BIT-programmet i forhold til Stortingsmelding 17 

(2006-2007) ” Eit informasjonssamfunn for alle” og INs nye strategi.  

 

Saksbehandling av BIT-prosjekter er i hovedsak lagt ut til INs distriktskontorer og 

programmet er organisering inn under IKT satsingen. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmets innretning er ikke endret i 2010, men innholdet er under stadig utvikling.  

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes  

Innovasjon Norge har besluttet i desember 2010 å fase ut BIT Programmet i løpet av 

2011. 

 

Innovasjon Norges innspill “Store Nye Satsinger 2012”, forslaget “Tjenesteinnovasjon” 

spesifikt, fremmer et forslag om hvordan brukerorienterte fellesprosjekter kan bidra til å 

skape et mer innovativt og kunnskapsintensivt næringsliv. Forslaget bygger på de 

fagområdene som BIT representerte. I underlagsmaterialet er det utviklet et forslag til 

en programstrategi for en slik satsing “Tjenesteinnovasjon Fellesprosjekter – TIF”: 

 TIFs formål er å utvikle og kommersialisere nye tjenester som enkeltstående 

SMB-er ikke evner alene  

 TIFs hovedmålgruppe er større strategiske bedriftsgrupperinger med felles behov 

og utfordringer, eksempelvis innenfor en eller flere eksisterende bedriftsklynger 

(eksempelvis NCE). Bedriftsgruppering må ha de nødvendige strategiske partnere. 

 TIF er spisset til å utløse nye tjenesteinnovasjoner. TIF bygger på EU 2020-

strategien, en digital agenda. 

 TIF organiserer gjennomføringen / tilbyr en gjennomføringsmodell  

 

Figur 1: Konseptmodell TIF 
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7.11 Cases  

 

Eksempel 1: Nasjonal Booking - Eksempel på et sektor prosjekt - BookNORWAY 

Reiselivsnæringen har under ledelse av NHO Reiseliv gått sammen om å utvikle nye 

tjenester i form av en nasjonal bookingløsning. Gjennom Book¬Norway og distributøren 

VisitNorway kobles aktørene i bransjen sammen for å kunne levere en komplett 

booking¬tjeneste. Prosjektet er det desidert største, felles innovasjonsprosjektet i 

reiselivsnæringen, og vil løfte hele næringen til et langt høyere nivå enn i dag. 

 

Unikt bookingsystem på Internett 

BookNorway skal være et effektivt og rimelig distribusjonsapparat for hele bredden av 

små og store norske reiselivsprodusenter innen overnatting, aktiviteter, opplevelser og 

transport. BookNorway skal gi Norge som reisemål et unikt konkurransefortrinn ved å 

være den nasjon i verden som gjennom VisitNorway har størst andel av sitt 

reiselivsprodukt lett planeggingsbart og bookbart på Internett. I løpet av de neste 2 år 

vil også andre distribusjonskanaler bli etablert.  

 

Bedre synlighet og lønnsomhet i sektoren 

BookNorway har ansvar for drift og utvikling av den innholdsmessig mest komplette og 

troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge. Dette gir alle bedriftene en 

vesentlig bedre synlighet i markedet, og gjør det mulig for SMB-bedrifter å kunne tilby 

bedre og mer konkurransedyktige tjenenester enn hva de ellers kunne ha gjort.   

 

I stadig større grad gjør den reisende selv hele bestillingsprosessen fra søk til valg og 

bestilling. Sosiale medier blir mer og mer brukt for å dele informasjon mellom egne 

venner (Facebook), og det legges ut egne vurderinger av reisen på åpne nettsteder. 

Åpen informasjon om reisetilbud og innhold som skaper interesse og som har høy 

informasjonsverdi og kvalitet er nødvendig for og nå frem til fremtidens krevende 

kunder. Etablering av BookNorway gjør det mulig for Norge å fremstå som et attraktivt 

reisemål nasjonalt og internasjonalt. 

 

Lønnsomhet og vekst 

BookNorway AS vil bidra til økt lønnsomhet og vekst ved at også de mindre bedriftene 

får tilgang til markedet og til en rimelig distribusjonskanal. Norske reiselivsbedrifter får 

også en konkurransefordel i forhold til andre land ved å være først ute med en komplett 

bookingløsning. 

 

Stort kommersielt potensial 

Den langsiktige og målrettede satsingen i BIT Reiseliv-prosjektet har resultert i at 

BookNorway AS etableres med sentrale næringsaktører og andre investorer. BookNorway 

AS vil omsette for flere hundre millioner pr. år, og ha en god inntjening samtidig som 

den gir bedriftene en rimelig fortjeneste. I tillegg går VisitNorway over fra å drive ren 

presentasjon til å bli et netthandelssted.  
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Eksempel 2: boligBIM – prosjektering av energi- og miljøriktige boliger  

 

Prosjektet boligBIM startet opp 4. kvartal 2010 og er planlagt å vare ut 2011. Prosjektet 

planlegger fase 2 og 3.  

 

Bygging av mer miljø- og energiriktige hus har vært en målsetting både på politisk nivå 

og bransjenivå i en årrekke. Gjennom regjeringens klimaforlik er det laget en mål-

setting om å innføre en forskrift om bygging av Passivhus innen 2020. Passivhus er 

superisolerte hus som skal gi et betydelig redusert energiforbruk. Prosjektet ”Miljø- og 

energieffektive hus” kombinerer passivhus og teknologi utviklet gjennom BuildingSMART.   

 

Gjennom føring og kompetanse   

Bygging av ”energi- og miljø riktige hus” krever betydelig kompetanse innen energi-

økonomisering og bruk av prosjekteringsverktøy.  Kompetansen på dette området er 

ny, man er avhengig av å bygge på nyere forskning og det er derfor etablert et tett 

samarbeid med FOU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.  

 

Byggeprosess 

Prosjektet har 4 hovedaktiviteter   

 Energi og inneklimaberegninger 

 Teknisk bebygginger (ventilasjon, varmeanelegg, sanitær, elektro og 

kollisjonskontroll) 

 Produksjonskalkyler 

 Bygningsplasser terrengmodul 

 Test 

Prosjektet er ett prosess- og tjenesteinnovasjonsprosjekt som skal  utvikle og tilby bedre 

planlegging og prosjektering i alle ledd i produksjons- og byggeprosessen.  

 

Eksempel 3: Internasjonalisering via buildingSMART  

Norske bedrifter har gjennom bruk av høy kompetanse og moderne teknologi mulighet 

for å utvikle et konkurransefortrinn som vil gi mulighet for vekst og lønnsomhet. Norge 

og Norden er førende på feltet standardisering i byggebransjen via buildingSMART-

konseptet.  

 

buildingSMART er drevet av en internasjonal organisasjon som skal fremme og forvalte 

et sett standarder for effektiv informasjonslogistikk som åpner for internasjonalisering av 

kompetanse og tjenester knyttet til etablering av produksjon og tjenester. Standardisert 

datamodellering innebærer definerte objekter som har egenskaper og relasjoner seg i 

mellom, og som kan overføres på et definert filformat fra ett program til et annet.  

 

Samfunnsøkonomisk gevinst  

Lov pålagte offentlige krav vil fremtvinge energi og miljøriktige hus. Forbrukerne vil 

kreve et lavere energiforbruk for å redusere energikostnader og være mer miljøbevisste. 

Gevinstene i form av redusert energiforbruk er betydelig for forbrukerne, samtidig man 

oppnår stor samfunnsøkonomisk gevinst ved sparing av miljøet. 
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3.13 Designprogrammet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Designprogrammet tilbyr bedrifter rådgiving innen merkevarebygging og bruk av design 

som strategisk virkemiddel i bedriftenes forretningsutvikling. Programmet tilbyr også 

formidling av profesjonell designkompetanse innen industri-/produktdesign, visuell 

identitet, emballasjedesign og/eller interaksjonsdesign. Programmet har en egen 

finansieringsordning (Isbryterordningen) som gjelder for små og mellomstore bedrifter i 

sentrale strøk. I tillegg skal Designprogrammet bidra til å profilere norsk design 

internasjonalt.  

 

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norge danner grunnlaget for 

Designprogrammet. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Innovasjon Norge og Norsk Designråd har som mål å få flere norske bedrifter til å bruke 

profesjonelle designere i sin merkevarebygging og produkt-/tjenesteutvikling. Videre skal 

Innovasjon Norge og Norsk Designråd bidra til at flere bedrifter implementerer design på 

en bevisst og helhetlig måte i sin forretningsstrategi, og dermed øke deres verdiskaping 

og innovasjonsevne. Ordningen gjelder hele landet.    

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

I en verden der varer og tjenester blir mer like og kopieres raskere, vil de bedriftene 

som tilbyr noe unikt, noe som skiller seg ut og gir merverdi for brukeren, stå best rustet 

i konkurransen om fremtidens kunder. 

 

En markedsorientert bedrift tar utgangspunkt i brukerens behov, og søker å tilfredsstille 

dette bedre eller annerledes enn konkurrentene gjennom bevisst merkevarebygging. 

Under utvikling av merkevarestrategien vil bedriften bestemme seg for hvilken posisjon 

den ønsker å ta, og kan planlegge produkt-/tjenesteutvikling, organisasjonsutvikling 

samt kommunikasjon og profilering ut fra dette. 

 

Design kommuniserer bedriftens konkurransefortrinn og tilfører merket en tydelig visuell 

identitet. Bruk av designmetodikk bidrar dessuten til nye, mer funksjonelle og estetiske 

løsninger for brukeren. Design er derfor et kraftfullt strategisk virkemiddel i all 

merkevarebygging. 

 

Undersøkelser som er gjort av andre land bl.a. UK fra 2004-2005, viser at 4-5 ganger så 

mange av bedriftene som bevisst bruker design og kjøper profesjonelle designtjenester, 

har fått økt sin konkurransekraft og lønnsomhet sammenlignet med totalbildet i engelsk 

næringsliv (British Design Council (2004-2005): ”Design in Britain”). 

 

4. Målgruppe 
 

Bedrifter som ønsker å bruke design som et strategisk virkemiddel i sin forretnings- 

utvikling. Når det gjelder bransjer, tas det hensyn til regionale prioriteringer ved hvert 

enkelt distriktskontor. 
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5. Kundebehov 
 

Merkevarestrategi/brukerstudier; Alt designarbeid må være tuftet på et strategisk 

grunnlag med utgangspunkt i brukerens behov. Utvikling av merkevarestrategi og 

gjennomføring av brukerstudier kan derfor være et nødvendig forprosjekt for bedriften. 

 

Produktdesign/industridesign; Benyttes i utviklingsprosjekter der bedrifter ønsker å gjøre 

produktet mer attraktivt, tilgjengelig og brukervennlig for målgruppen. Designeren vil ha 

fagkunnskap på områdene designteori, ide- og konseptutforming og forholdet mellom 

produkt og menneske, samt materialkunnskap, produksjonsteknologi og økologi.  

 

Kommunikasjonsdesign; Benyttes i de tilfeller der bedrifter ønsker å tydeliggjøre sin 

identitet, troverdighet, tillit, bygge merkevare og differensiere seg i forhold til 

konkurrentene. Emballasjedesign og visuell identitet/bedriftsprofil inngår i denne type 

prosjekter.  

 

Interaksjonsdesign; Benyttes for systemer som skal reagere på en respons fra brukeren, 

og hvor teknologi, design og innhold utgjør en samlet brukeropplevelse. Design for 

brukergrensesnitt til nettsteder, applikasjoner, spill, demoer o.l. er områder der bedrifter 

har behov for denne kompetansen. 

 

6. Innhold 
 

Innovasjon Norge bistår med designfaglig rådgiving tilpasset hver enkelt bedrift. 

Rådgivingen innebærer å kartlegge hvor markedsorientert bedriften er, initiere 

eventuelle forprosjekter, identifisere designbehov, utvikle designbrief samt formidle 

egnet designkompetanse til det aktuelle prosjektet. I enkelte prosjekter kan Innovasjon 

Norge bistå med finansiering av prosjektene uavhengig av geografi.  

Vi tilbyr et nettverk med fagkompetanse gjennom samarbeidet med Norsk Designråd. 

Prosjektene kan deles i tre avhengig av kompleksitet: 

 Lav kompleksitet; Hvis designprosjektet er oversiktlig og tydelig definert, kan 

bedriftens behov dekkes av ett og samme designbyrå (strategi- og 

designutvikling). 

 Middels kompleksitet; I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig med et 

forprosjekt for utvikling av merkevarestrategi eller gjennomføring av 

brukerstudier før igangsetting av designprosjektet. Bedriftene vil få tilgang til 

denne kompetansen ved bruk av en ressurspool som Norsk Designråd har 

opprettet.  

 Høy kompleksitet; I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig med et forprosjekt 

som gjør bedriften i stand til å sette i gang flere parallelle utviklingsprosjekter, - 

både forretningsmessig og produkt/designmessig. I slike tilfeller kan en rådgiver 

fra Norsk Designråd delta i forprosjektet sammen med Innovasjon Norge på det 

aktuelle distriktskontor. Alternativt kan Innovasjon Norge ta ansvaret for 
prosjektet selv, eller overlate dette i sin helhet til Norsk Designråd.   

Rapportering for 2010   

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

I 2010 ble det igangsatt 150 nye designrådgivingsoppdrag. Av disse har 44 bedrifter 

vært igjennom designerformidling og er i gang med designprosjekter. Disse oppdragene 

kommer i tillegg til prosjekter som følges opp fra 2009. Målet for 2010 var 140 nye 

designrådgivingsoppdrag.     
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Videre er 60 forprosjekter påbegynt i 2010. Forprosjektene innebærer utvikling av 

merkevarestrategi for å sikre strategisk forankring hos bedriftene eller gjennomføring av 

brukerstudier for å kartlegge muligheter for produktforbedring og innovasjon i forkant av 

designprosjektene. Antall forprosjekter i 2010 er en fordobling fra 2009.  

Sommerdesignkontor 2010 ble gjennomført med 23 bedrifter i Florø, Hokksund og 

Lillestrøm. Dette er fortsettelsen av samarbeidet mellom Bedriftsforbundet, Institutt for 

produktdesign NTNU og Innovasjon Norge. Siden starten i 2006 har totalt 69 

industridesignstudenter fra hhv. Institutt for produktdesign NTNU, Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus jobbet for 105 bedrifter. 

Totalt har designnettverket i Innovasjon Norge holdt 46 foredrag på ulike 

bedriftssamlinger i hele landet. Faglige frokostmøter og arrangementer med fokus på 

strategisk bruk av design er gjennomført i de fleste fylker. I 2010 ble det innen 

Designprogrammet også utviklet et nytt kompetansehevende kurs i markedsorientering 

for bedrifter innen alle bransjer. Kurset skal gjennomføres i regi av samtlige 

distriktskontorer i 2011. 

 

Nye, gode bedriftscases er beskrevet og brukes kontinuerlig til mobilisering av flere 

designbrukere. Det er utviklet en egen designmodul i våre to kompetanseprogrammer 

(FRAM og Navigator) rettet mot næringslivet. Bruk av cases skreddersys til de bedriftene 

som deltar på samlingene. 

 

I 2010 ble designutstillingen på hovedkontoret i Innovasjon Norge skiftet ut to ganger. 

Formålet med utstillingen er å vise gode eksempler på hva bruk av profesjonelle 

designere har betydd i bedriftenes forretningsutvikling. 

 

7.2 Ressursbruk 

Det er 10 designrådgivere på våre distriktskontorer som dekker 18 fylker. Stillingene 

finansieres over Designprogrammets rammer. Rådgivernes markedsstrategiske 

tilnærming, designfaglige kompetanse og arbeidsmetoder er en forsterkning i flere 

bedriftsprosjekter på kontorene. 

 

Ved utgangen av 2010 mangler fortsatt en designrådgiver i Nordland.  

 

(beløp i tusen kroner) 

Finansieringskilde   Ramme 2010 Forbruk 2010 

NHD 2421.71 Landsdekkende 
programmer og satsinger 

4 000              3 841 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional 

utvikling 

4 000              4 091 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Mange av bedriftene som har anvendt designrådgivning opererer i internasjonale 

markeder. I 2010 har Designprogrammet bidratt til å profilere norske designprodukter, 

bedrifter og designere på 100 % Norway i London. Innovasjon Norges kontor i London 

har bistått utstillerne med nye forretningskontakter i England. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Evalueringen av Designprogrammet som ble gjennomført i 2010 for perioden 2005-2009 

(se pkt. 7.8), viser imidlertid at det i hovedsak er eier eller daglig leder/adm. direktør 

som er ansvarlig for designprosjektet i bedriften. 35 % av disse er kvinner. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Miljøaspektet er et element som blir vurdert i ethvert designprosjekt. Dette gjelder både 

produkt-/industridesign og kommunikasjonsdesign hvor bruk av miljøvennlig materiale, 

emballasje og kommunikasjonsløsninger alltid blir vurdert i prosessen.   
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7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritiske suksessfaktorer for at programmet når sine målsettinger: 

 Identifisere motiverte bedrifter med vekstpotensial. 

 Tilgjengelig designfaglig kompetanse på distriktskontorene og hos Norsk 

Designråd for å gi nødvendig og kvalifisert rådgiving til bedriftene. 

 Vilje til å prioritere kapasitet og ressurser til designsatsingen i Innovasjon Norge, 

bl.a. ved at alle kundeansvarlige tar del i satsingen. 

 

Ved utgangen av 2010 er fortsatt en viktig utfordring at designrådgiverne i sterkere grad 

trekkes inn også når det gis tilskudd til design over Innovasjon Norges øvrige finansielle 

virkemidler.    

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

 

Internt i Innovasjon Norge 

Designsatsingen kan integreres i alle programmer, tjenester og finansieringsordninger 

som er rettet mot bedriftene. Design er allerede godt integrert i FRAM, Navigator, Arena, 

VSP Mat og Trebasert innovasjonsprogram. Det arbeides fortløpende med integrering i 

øvrige programmer og tjenester. 

 

Samarbeid med andre 

Designprogrammet har et nært samarbeid med Norsk Designråd og 

designorganisasjonene i Norge. Våre distriktskontorer samarbeider tett med 

næringshager, næringsforeninger, interesseorganisasjoner, kommuner og 

fylkeskommuner ved tilrettelegging og gjennomføring av designrettede tiltak. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering)  

Designprogrammet ble evaluert av Rambøll Management 3. kvartal 2010. Formålet var å 

få kunnskap om hvordan Designprogrammet har fungert i perioden 2005-2009. 

Resultatene er overveiende positive og legger et godt fundament for utvikling av 

Innovasjon Norges videre satsing på strategisk bruk av design i norsk næringsliv. 

 

Hovedresultater: 

 Designrådgivingen og den økonomiske støtten er utløsende for at bedriftene 

gjennomfører designprosjekter.  

 Designprogrammet har medført forbedringer i både markedsmessige og 

økonomiske resultater.  

 Litt over halvparten oppnådde økte markedsandeler i eksisterende eller nye 

markeder, og en høy andel fikk styrket sitt omdømme.   

 Av økonomiske resultater var det spesielt økt salg, bedre distribusjon/tilgang til 

nye salgskanaler og økt verdivurdering av kunder som fikk høyest score.  

 Resultatene viste at designprosjektene hadde positive effekter også over tid.  

 Designprogrammet har bidratt til at design er tatt inn i forretningsplaner, styrket 

bedriftenes innovasjonsevne og skapt større stolthet og samhold i bedriftene. 

 Samtlige bedrifter mente de var blitt mer markedsorientert etter gjennomført 

designprosjekt.  

 Et klart flertall av bedriftene ønsket å jobbe med profesjonelle designere også i 

fremtiden, og har gjennom programmet økt sin kompetanse om bruk av design.  

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Regjerningens plan ”Design og verdiskapning 2006 - 2009” var førende for prioritering 

av bransjer ut 2009. I 2010 har programaktivitetene i prinsippet vært innrettet mot alle 

bransjer, men det tas hensyn til regionale prioriteringer ved hvert enkelt distriktskontor. 
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7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Strategisk bruk av design representerer fortsatt et stort, uutnyttet potensiale blant 

norske bedrifter. Som en konsekvens av evalueringen i 2010, bør Designprogrammet 

både videreføres og videreutvikles.  

 

Videreutviklingen vil være tuftet på en enda sterkere markedsstrategisk tilnærming til 

bedriftenes utfordringer og muligheter. I tillegg vil målgruppen utvides fra etablerte 

bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, til også å gjelde oppstartsbedrifter som er 

i en utviklingsfase eller på vei til å introdusere nye produkter/tjenester i et nasjonalt eller 

internasjonalt marked. 
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3.14 Marint verdiskapingsprogram  

 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Innovasjon Norge utarbeidet i 2005 et markedsorienteringsprogram for å bedre 

konkurranseevnen og lønnsomheten i norsk sjømatnæring. I 2006 ble programmet tildelt 

en ramme på 40 mill. kroner, i 2007 ble rammen økt til 65 mill. kroner da programmet 

ble utvidet med to nye aktiviteter rettet mot utviklingstiltak og områder med særlig 

omstillingsbehov. Marint verdiskapingsprogram (MVP) er videreført på samme nivå i 

2008, 2009 (økt med 20 mill. kroner grunnet finanskrisen) og 2010. Viktigste element i 

MVP er mobilisering av kommersielle bedriftsnettverk mot marked. Men, enkeltbedrifter 

som ønsker å bedre sin kundetilpasning, er også prioritert. Alle deler av sjømatnæringen 

er aktuelle. MVP forutsetter vilje til forpliktende, langsiktig samarbeid. MVP tilbyr også 

kompetansetjenester og fellestiltak for å profilere bedriftene. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Målet er å øke verdien pr. produsert kg samt å skape langsiktige relasjoner med kunder i 

markedet. MVP søker å forsterke sjømatnæringens evne til å utnytte 

konkurransefortrinnene i norsk kvalitetsråstoff og det generelt høye kompetansenivået i 

Norge. Programmet bygger på at det finnes en markedssvikt mht. markedsinformasjon 

og kompetanse som gjør at næringen ikke evner å ta ut potensialet for verdiskaping.  

Programmet har sitt utgangspunkt i tre grunnleggende faktorer; næringens behov, 

politisk målsetting om økt verdiskaping i næringen samt en faglig begrunnelse for et 

offentlig inngrep for å korrigere svikten i markedet. MVP fokuserer derfor på å styrke 

informasjonen om relevante markeder samt gjennom bedriftsnettverkene å sette 

bedriftene bedre i stand til å bruke markedsinformasjonen for å styrke 

markedstilpasningen av hele verdikjeden, dvs. økt markedsorientering. Videre skal MVP 

skape lønnsom aktivitet i Områder med omstillingsbehov og støtte Utviklingstiltak. 

Ønsket effekt gjennom disse tiltakene er også en næring som er mer attraktiv for 

nyutdannede mennesker med like stor andel kvinner som menn. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Norsk sjømatnæring har en syklisk lønnsomhet og gjennomgående liten evne eller vilje 

til å investere nedstrøms mot marked. Norge har et forsprang på forskning oppstrøms i 

sjømatnæringen. Sjømatnæringens manglende konkurransekraft i markedet og 

verdikjedenes svake markedstilpasning resulterer i at næringen ikke lykkes i å omsette 

fortrinnene til merverdier i markedet. Problemet er forsterket i de siste 10 årene på 

grunn av økt konsentrasjon i omsetningsleddene i markedene. Næringsorganisasjonene 

har møtt denne utfordringen med en felles strategi som setter fokus på 

markedsutfordringen. Programmet følger opp denne strategien og vektlegger 

medvirkning fra og samarbeid med næringen og dens organisasjoner. Programmet tar 

videre utgangspunkt i St. meld nr. 19, Den blå åker, St. meld. nr. 20, Vilje til forskning 

og St. meld nr. 25, om regionalpolitikken. Konklusjonen fra kvalitetsgjennomgangen som 

ble gjennomført i 2009, samt spørreundersøkelsen av bedriftsdeltagerne i Kystnæringer 

mot marked viser at programmets innretting i all hovedsak adresserer dagens 

utfordringer i næringen. Innovasjonsanalysen i sjømatnæringa viser også til MVP, jfr. at 

Innovasjonsanalysen sier at bedriftene i betydelig større grad investerer i 

produksjonsforbedringer enn markedsretta investeringer. 
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4. Målgruppe 
 

Målgruppen for programmet er hele sjømatnæringen. Bedrifter med vilje til å forplikte 

seg i nettverk er prioritert. Programmet skal bidra til at aktører i alle ledd av verdikjeden 

samarbeider om å oppnå økt verdi av sjømatprodukter i sluttmarkedene. 

Kompetansetjenestene i programmet med Kompetanseprogram for sjømatnæringen ved 

NHH støtter MVP-nettverkene og retter seg mot nøkkelpersoner fra nettverkene, men 

også mot sjømatprodusenter forøvrig. Deltakelse av kvinner prioriteres. Programmet 

retter seg særlig mot omstilling av eksisterende, kommersielle verdikjeder innrettet mot 

nåværende viktigste sjømatmarkeder. Hovedmålgruppe er SMB. men fordi 

konkurranseevne i markedene er det viktigste målet skal programmet inkludere de 

største aktørene så langt mulig, innenfor begrensningene i statsstøtteregelverket. 

 

5. Kundebehov 
 

Evne til sterkere posisjonering i viktige internasjonale markeder er primærbehovet. En 

mer stabil lønnsomhet og bedre marginer er nødvendig for å utnytte sjømatnæringens 

fortrinn. Gitt en uforandret norsk politikk, vil råstoffmonopol og industriens manglende 

adgang til å investere i fartøyer være fast. Norsk distriktspolitikk tilsier også at 

næringsstrukturen vil søkes opprettholdt. Med disse forutsetningene er det behov for økt 

markedskompetanse og bedre tilpasning av aktørenes verdikjeder mot marked som er 

løsningen. Det vil alltid være behov for å optimalisere kostnadssiden i produksjonen, 

men langt større fokus og ressurser må flyttes over på utvikling av fortrinn i markedet 

gjennom produktdifferensiering. Næringen må øke verdien av sine produkter ved å 

investere lengre ut i verdikjeden. Sjømatnæringen har et spesielt behov for å 

opprettholde lønnsom aktivitet i områder med særskilt omstillingsbehov, og det er behov 

for å finansiere utviklingstiltak utledet av MVP-nettverkenes behov for markedstilpasning 

og til kommersialisering av ny kunnskap. 

 

6. Innhold 
 

MVP tilbyr seks tiltak: 

 Kommersielle, forpliktende nettverk mot marked, med fokus på SMB. Bidrag også 

til enkeltbedrifter med vilje til styrket kundetilpasning. 

 Kompetanseprogram for sjømatnæringen 

 Navigator Sjømat – implementering av strategi 

 Regionale kompetansetilbud 

 Traineeordning - utplassering i markedene for utvalgte personer fra 

sjømatbedriftene. Målet er gjennom utenlandsopphold å få kunnskap om 

markedets krav og tilpasningsmuligheter ut fra den aktuelle bedriften/nettverkets 

fortrinn. 

 Felles markedstiltak for å styrke internasjonale kjeders oppfatning av norske 

sjømatleverandører som den rette partner å satse på for framtiden og for å støtte 

norske bedrifters profilering på hjemmemarkedet. 

 Områder med særlig omstillingsbehov. Tiltak for å bidra til varig lønnsom aktivitet 

gjennom utnyttelse av kystens konkurransefortrinn. Skal bygge på MVPs 

innretning mot markedsdrevne innovasjoner. 

 Utviklingstiltak for å styrke MVP-nettverkenes markedstilpasning og tiltak for 

kommersialisering av ny kunnskap 
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7. Rapportering for 2010 
 

MVP gjennomføres i nært samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet samt tung 

involvering av ansatte i Innovasjon Norge både hjemme og ute: 15 medarbeidere fra 

distriktskontorene og 8 fra utland samt 7 personer fra hovedkontoret er knyttet tett opp 

til programmet. For å sikre en enhetlig praktisering og forståelse i håndteringen av 

søknader er det etablert en prosjektgruppe med 4 personer fra distriktskontorene og 

prosjektleder, som gjennomgår alle prosjektsøknadene i ukentlige telefonmøter. 

Erfaringene tilsier at slike fora er viktige for å videreutvikle forståelse om utfordringene 

knyttet til markedsorientering i arbeidet med en næring som tradisjonelt selger via 

eksportører. Det er etablert en Nasjonal arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeri- 

og kystdepartementet, Norges Forskningsråd, LO, FHL, Norges fiskarlag, NSL, 

fylkeskommunene ved Landsdelsutvalget i Nord-Norge, Trøndelagsfylkene og 

Vestlandsrådet, Forskningsfondet og EFF. Gruppen har hatt 1 møte i 2010.  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

Bedriftsnettverk 

 Forprosjekt Hovedprosjekt Sum for- og 
hovedprosjekt 

 Antall Mill. kr Antall Mill. kr Antall Mill. kr 

2006 20 4,8    20   4,8 

2007 27 8,0 9 20,1 36  28,1 

2008 20 5,7 12 20,1 32 25,8 

2009 26 7,3 6  7,5 32   14,8 

2010 25 7,8 7 13,2 32 21,0 

Sum ord. 118 33,6 34 60,9 152 94,5 

KMM 2009 7 20 5,5 6 7,2 26 12,7 

KMM 2010 13 3,5 5 5,8 18 9,3 

SUM ALLE 
NETTVERK 

 
151 

 
42,6 

 
45 

 
73,9 

 
196 

 
116,5 

 

Målet er 30 nye forprosjekt og 10 nye hovedprosjekt årlig. Antall etablerte hovedprosjekt 

er således godt over mål.  

 

Kompetanseprogram 

Kompetansesatsingen under Marint Verdiskapingsprogram har fra 2011 fire ulike tilbud. 

Disse er: ”Sjømat trainee”, ”Regionale kompetansetilbud – kurs i 

markedsorientering”, ”Markedskompetanse for norsk sjømatnæring” og ”Navigator 

Sjømat”. Tilbudene er ulike, fra teori til praktisk gjennomføring av strategiske 

utviklingsprosjekter. Noen tilbud er desentraliserte og blir arrangert nær bedriften, andre 

er sentraliserte. Omfanget varierer. I tillegg til kompetanse, får deltakerne også et 

verdifullt nettverk gjennom å treffe ledere fra andre bedrifter. 

 

Innovasjon Norges kompetansesatsing har gjennom ordningen gitt rom for å utvikle 

individtilpasset tilbud. Dette er viktig å videreutvikle i deler av kysten som ikke har 

tilgjengelige infrastrukturer for kompetansetilførsel.  

 

Kompetanseprogrammet ”Markedskompetanse for norsk sjømatnæring” 

Kompetanseprogrammet blir levert av NHH med 5 intensive samlinger over et år, 

deriblant en utenlandssamling som ble arrangert av INs utenlandskontor i Spania og 

Portugal, i samarbeid med NHH. Kurset er lagt på bachelornivå, og gir 30 studiepoeng. 

Hovedfokus i programmet er markedsorientering – strategiutvikling, organisering, 

merkevarebygging, markedsføring, kommunikasjon og alliansebygging. Siden 2007 har 

fire kull med til sammen nesten 120 personer gjennomført programmet. Også i 2010 var 

                                                 
7 KMM står for Kystnæringer mot marked og er omstillingsarbeidet i MVP, etablert i 2008. 



Marint verdiskapingsprogram 

 141 

kullet fulltallig, 28 personer gjennomførte og tok eksamen, derav 9 kvinner. Nytt kull på 

30 personer, derav 14 kvinner (47 %), starter i februar 2011. Kvinneandelen har vært 

god for alle kull. Deltakerne representerer alle typer sjømatindustri og regioner i Norge. 

Programmet får gode tilbakemeldinger, både når det gjelder kompetanseutvikling og 

forventet utbytte ved økt lønnsomhet og konkurransekraft, samt utbytte i form av 

nettverk og samarbeid i næringen.   

 

Navigator Sjømat – iverksetting av internasjonal strategi 

Ble utviklet i 2009/2010 og startet med første samling i august 2010 med 8 

sjømatbedrifter fra hele landet. Programmet er ment som et oppfølgingstilbud til 

bedrifter som har deltatt i ”Markedskompetanse for norsk sjømatnæring” og for andre 

bedrifter på tilsvarende nivå. Prosjektleder er Trond Haavik i Segel AS. Programmet går 

over 18 måneder. 

 

Sitat fra programinformasjonen til bedriftene; 

"NAVIGATOR Sjømat er Innovasjon Norge sitt nye flerbedriftsprogram for 

sjømatbedrifter som ønsker økt satsing i internasjonale markeder. Programmet vil 

ta utgangspunkt i bedriftens strategi og bidra til tryggere og raskere 

gjennomføring. Tilbudet innebærer faglig oppdatering, struktur, og ekstern 

rådgiver som støtte i gjennomføring, og ikke minst erfaringsutveksling og 

kunnskap fra bedrifter i gruppen.   

 

Hovedfokuset i Navigator Sjømat er utviklingsprosessene i den enkelte bedrift 

med assistanse fra ekstern rådgiver. Fire fellessamlinger for deltaker-bedriftene 

vil være viktige ”oaser” for faglig påfyll og erfaringsutveksling." 

 

Regionale kompetansetilbud – kurs i markedsorientering. 

Kursene er i sin form generiske, utviklet i samarbeid med vår Designsatsing. Tre høyt 

kompetente konsulentfirmaer er valgt ut til å gjennomføre kursene (etter offentlig 

anbudsrunde). Formålet er økt kunnskap om markedsorientering. Sentrale temaer er 

strategisk analyse, attraktivitet, merkebygging. Kurset arrangeres lokalt, nær bedriftene, 

går over til sammen 3 dager, og har en egenandel på kr 5 000 pr. bedrift. Første kurs 

blir gjennomført i Finnmark i januar 2011, og Hordaland i februar 2011. Målet er 10 

regionale kurs I 2011 for sjømatsektoren.   

 

Traineeordning  

Opprinnelig traineeordning ble avviklet i forbindelse med evalueringen i 2009. I samråd 

med FKD ble det utviklet en alternativ driftsmodell for ordningen. Dette innebærer at IN 

selv administrerer og at bedriftene søker ut fra sitt behov. I 2010 resulterte dette i 2 

traineer som var utplassert ved kontoret i Madrid. Disse kom fra Troms og Finnmark, og 

var knyttet tilbedrifter som hadde god og tett oppfølging av traineene. Det ble så høsten 

2010 avtalt med bedrift på Møre om å få en trainee til Brasil, og fra januar 2011 er 

trainee på plass der. Det tar normalt ½ år fra bedrift og trainee bestemmer seg, og til de 

reiser ut. Traineene er normalt i alder 25-30 år, og erfaring over mange år viser at 2/3 

er kvinner. For å lykkes er det viktig med god forankring i bedrift og tett oppfølging. 

Traineene i 2010 og 2011 har fått individuell oppfølging fra Innovasjon Norge. 

Erfaringene fra bedrifter og traineer er at ordningen gir viktig kunnskap om 

markedsforhold og hvordan bedriftene kan bedre sin kundetilpasning. 

 

Felles internasjonaliseringstiltak 

Målet er å overføre markedskompetanse til norske bedrifter. Stikkord for arbeidet er økt 

markedskompetanse, profilering og omdømmebygging. Det er et tett samarbeid med EFF 

om omdømmebygging internasjonalt for marin næring. Budskapet er at norske 

sjømatbedrifter er en foretrukket og langsiktig partner for kjøperne i internasjonale 

markeder. Bærekraft står sentralt. Tiltak i 2010 var organisering av arenaer hjemme og 

ute. Viktige sjømatmesser hvor vi har profilert Innovasjon Norge og norsk sjømatnæring; 

European Seafood Exposition i Brussel, World Food Moscow, Nor-Fishing i Trondheim, 
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Seoul Food and Hotel Exhibition og China Fisheries and Seafood Expo. i Dalian, EXPO 

2010 i Shanghai. I forbindelse med marin uke på EXPO arrangerte vårt kontor i Beijing 

en studietur til sjømatindustrien i Kina for norske sjømatbedrifter. I samarbeid med EFF 

arrangerte IN et bedriftsseminar på den norske paviljongen hvor flere enn 100 norske og 

asiatiske bedrifter deltok. Videre deltok vi på Matstreif 2010 hvor marine bedrifter ble 

godt representert sammen med produsenter av landbruksprodukter. For 2011 vil 

ordningen bli omdøpt til Felles markedstiltak og den vil da styrke innsatsen på den 

nasjonale markedsarena. 

 

Områder med omstillingsbehov (KMM) 

Arbeidsområdet ble utformet i 2007 i samarbeid med fylkeskommunene langs kysten og 

Innovasjon Norges distriktskontor. I mai 2008 startet fase 1 og det ble det arrangert 

oppstartssamlinger i sju regioner med til sammen 25 kommuner. Lokale 

konkurransefortrinn, bærekraftig utvikling og samarbeid mellom forskjellige næringer 

står sentralt i arbeidet. Målet er å skape ny optimisme med varige, lønnsomme lokale 

aktiviteter som skal nå ut til et globalt marked. Programmet ble avsluttet 30.06.2010, 

men bedriftene følges opp av konsulentene individuelt til markedsprosjektene er 

gjennomført. Videreføring av programmet KMM er besluttet og programmet er startet 

opp i 2011 med større vekt på styrking av igangværende, kommersielle bedrifter.  

 

Utviklingstiltak 

Innovasjon Norges største fortrinn ligger i kobling mellom utekontorenes 

markedskompetanse og distriktskontorens kunnskap om bedriftene. Det er satt i gang 

flere nye prosjekter som starter opp med konkretisering av markedets krav og 

muligheter. Denne fase gjennomføres av utekontoret som oppsøker markedsaktører for å 

kartlegge deres behov og strategi for utvikling av sin omsetning av sjømatprodukter. 

Oppfølgingen skjer gjennom distriktskontorene som identifiserer bedrifter som kan 

tilpasse seg markedskravene. Signalene fra kjedene i markedene er at de ser muligheter 

ved å utvikle kunderelasjoner direkte med norske produsenter. 

 

I 2009 ble et stort utviklingsprosjekt ”Fersk torsk” etter denne modellen startet opp. 

Prosjektet har som mål å utvikle robust lønnsomheten innen fersk torsk næringen 

gjennom markedsposisjonering og effektive verdikjeder. For torskeoppdrett er de 

kommende årene krevende. Utfordringer knyttet til tidlig kjønnsmodning og svak tilvekst 

krever fortsatt betydelig FoU-innsats før næringen vil kunne oppnå lønnsomhet. 

Prosjektet har bidratt til at torskeaktørene har diskutert optimale strukturer, 

samarbeidsrelasjoner og gjensidige forpliktelser. I 2010 var det en betydelig avskalling 

av antall aktører med torsk i merdene. Utsett av fisk er de siste to årene nedskalert, 

produksjonen i 2011 og 2012 anslås som en følge av dette til 10-13 000 tonn. 

I 2010 har vi sammen med transportørene og sjømatnæringen startet et prosjekt rettet 

mot økt effektivitet og fleksibilitet i transport av sjømat. Målet er nasjonale og 

internasjonale standarder for strekkoding. Interessen fra næringen og transportørene er 

meget stor. Resultatet vil være bedret effektivitet og kontroll over kvaliteten gjennom 

verdikjeden. I tillegg er felles, digital koding, et grunnlag for sporing og økt evne til 

fleksibel tilpasning til kundebehov. Dette er et område som normalt regnes som et 

nødvendig onde, men som foregangsnasjon vil vi kunne utvikle konkurransefortrinn.  

7.2 Ressursbruk 

Rammen fra Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 var på 65 mill. kroner. Innovasjon 

Norge har totalt bevilget 66 mill. kroner til de ulike verktøyene i MVP i 2010. Fiskeri- og 

kystdepartementet stilt til disposisjon en ramme for 2010 på 5 mill. kroner til 

operasjonalisering av MVP. I tillegg dekkes gjennomføringskostnader i forbindelse med 

utvidelse av MVP av den samlede rammen. Driften er desentralisert; prosjektledere for 

MVP-verktøyene er medarbeidere ved Innovasjon Norges distriktskontor og kontor i 

utlandet. INs kontorer som er sterkt involvert i drift av MVP, er Finnmark, Troms, Møre 

og Romsdal, Hordaland, Warszawa, Toronto og Paris.  
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7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Over 90 % av produksjonen fra sjømatnæringen eksporteres. Programmet er 100 % 

markedsorientert. Utfordringen er ikke internasjonalisering, men markedsorientering og 

markedstilpasning av verdikjedene slik at bedriftene bygger relasjoner med kundene i 

markedet. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Økt markedsorientering, en mer lønnsom og konkurransedyktig næring, vil skape en 

næring som er mer attraktiv for nyutdannede mennesker. Kvinner er godt representert i 

relevant utdanning, og MVP ser ut til å ha en innretning som er attraktiv for kvinner. 

Dette kommer spesielt til uttrykk i kompetansetilbudet fra NHH. En sjømatnæring med 

sterkere markedsorientering forventes å ha en likere fordeling mellom kvinner og menn. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Så vel innenfor havbruk, fiskeri og distribusjon, står sjømatnæringen overfor utfordringer 

knyttet til miljø og bærekraftig utvikling. Disse ligger ikke direkte inn under programmets 

ambisjon, men er avgjørende for at sjømatnæringen skal kunne videreutvikle et 

internasjonalt omdømme som en attraktiv leverandør av bærekraftige produkter. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Programmet har en meget høy ambisjon – omstilling av hele sjømatnæringen fra råstoff- 

og produksjonsorientering til markedsorientering. I tillegg til omstilling av næringen, har 

programmet også en klar ambisjon om at det offentlige og virkemiddelapparatet skal 

legge vekt på markedsutfordringene i sin kontakt med næringen.  

 

7.7 Samarbeid internt i Innovasjon Norge og mellom andre virkemiddelaktører 

MVP involverer hele Innovasjon Norge, både kontor i utland og hjemme, samt ulike 

enheter ved hovedkontoret. I tillegg er det løpende samarbeid med andre 

virkemiddelaktører, særlig EFF, Norges Forskningsråd og FHF. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Nordlandsforskning med Oxford Research som samarbeidspartner leverte system for 

mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) og nullpunktsmåling for MVP i april 2008. 

Dette arbeidet er videreført av Oxford Research og inneholder følgende komponenter: 

 

 MRS-systemet måler alle MVP-nettverk og registrerer støtteaktiviteter. 

 MVP-utviklet database som registrerer alle data som samles inn. 

 Gjennomført nullpunktmålinger i alle bedriftsnettverk som er etablert fra starten i 

2006 til og med 2010. 

 Databasen gir 

o oversikt over alle kombinasjoner av bedriftsnettverk og støtteaktiviteter 

o mulighet til å ta ut oppdaterte data etter hvert 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Det har vært stor fokus på videreutviklingsbehovet innen programmet, og det har vært 

behov for større og mindre tillegg under programmet. For de 8 utviklingstiltak som ble 

behandlet av MVPs Nasjonale arbeidsgruppe i januar 2010 er status slik:  

 

1. Forslaget om Sjømatstipendiater ble vurdert til å være for omfattende og 

ressurskrevende. For å møte behovet fra næringen ble en forenklet 

Traineeordning relansert og kun med intern administrasjon i IN. Denne ordningen 

er i gang. 
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2. Regionale kompetansetilbud var foreslått som et lettere Kompetansprogram 

knyttet opp mot omstillingsarbeidet i KMM. Tilbudet ble startet opp høsten 2010 

med det første kurset gjennomført i Finnmark.  

 

3. Deltakere på Kompetanseprogrammet har ønsket et oppfølgingstilbud rettet mot 

implementering av strategi i bedriften. Dette har resultert i et tilbud som heter 

Navigator Sjømat hvor 8 bedrifter startet opp i 2010. 

 

4. En bred omdømmeundersøkelse av hvordan norsk sjømatnæring faktisk oppfattes 

som en samarbeidspartner av kundene i internasjonale markeder ble ikke 

prioritert. Her mener man at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det 

derfor ikke er nødvendig med et slikt prosjekt. 

 

5. Satsingsområdet Felles internasjonaliseringstiltak er et godt tilbud som gir støtte 

og skaper noe ekstra når norske bedrifter deltar på internasjonale messer og 

lignende. Det norske markedet er imidlertid også et viktig marked med et 

betydelig utviklingspotensiale. Dette tilbudet er derfor utvidet til Norge og heter 

nå Felles Markedstiltak. 

 

6. MVP retter seg primært mot produsenter og verdikjeder for norsk sjømat. 

Næringene som leverer Teknologi og kompetanse til sjømatnæringen er ifølge 

flere undersøkelser den viktigste kilde til innovasjon og nyskaping for 

sjømatnæringen. Det er derfor bestemt at MVP også skal rette seg mot denne 

næringen for å bidra til at den beholder sin posisjon som internasjonalt ledende. 

Noen nye nettverk er allerede etablert i 2010. 

 

7. Noen av de prosjektene som framkommer gjennom Matprogrammet og 

Havbruksprogrammet som Brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) i 

Forskningsrådet er rettet inn mot å løse flaskehalser direkte inn mot en styrket 

markedstilpasning for sjømatbedriftene. Forutsatt en sterk bedriftsmedvirkning og 

eierskap ønsker vi derfor å bidra under MVP til finansiering av de mest 

markedsorientert og bedriftsstyrte av disse prosjektene.  

 

Under MVP ble det startet opp et Fersk Torsk prosjekt i 2009 for bidra til utvikling av en 

markedsorientert fersktorsknæring. Mye grunnet de problemene som oppdrett av torsk 

møtte i 2009 og 2010 er prosjektet ikke oppskalert. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet har oppnådd sine mål og høstet positive tilbakemeldinger fra deltakerne 

innen de ulike verktøy. Fiskeri- og kystdepartementet og Innovasjon Norge arbeider ut 

ifra intensjonen om at programmet i sin nåværende 

form skal vare i 5 til 7 år, dvs. til 2012 - 2014. 

 

7.11 Cases 

MVP – nettverk for sild mot det polske markedet 

Kommersielt, markedsrettet samarbeid mellom 

Athena Seafoods AS, Hopen Fisk og Gullfisk. 

Målsetning med prosjektet er økt bearbeiding og 

lønnsomhet ved å skreddersy produkter i samarbeid 

med produsentene i Polen. Fremtidsvisjonen er å 

bygge varemerke og markedsføring koordinert med 

EFFs kampanjer. Prosjektet gjennomføres i tett 

dialog med polske produsenter. Samarbeidet med 

produsenter i Polen er rettet mot kunnskapsdeling, 

optimal arbeidsdeling og produktdifferensiering. 

Etterspørselen etter kvalitetsprodukter er økende.  
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Prosjektet er et godt eksempel på samarbeidet internt i Innovasjon Norge med kobling 

av kompetansen ved distriktskontoret i Nordland og kompetansen ved vårt kontor i 
Warszawa. (Foto: ©NORGE + Mikołaj Grynberg) 
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3.15 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

VSP Mat retter seg mot personer og bedrifter som ønsker å utvikle en virksomhet på 

basis av norske landbruksråvarer. Virksomheter som ønsker å tilby markedet nye og 

unike produkter med kvalitet og særpreg, blir prioritert. Programmet tilbyr finansielle 

løsninger og kompetanse. De finansielle løsningene dekker både forretningsmessige og 

matfaglige sider ved virksomheten. Programmet finansierer ikke ordinære 

driftsaktiviteter, med unntak av at bedrifter med vekstpotensiale (vekstbedrifter) kan få 

finansiert driftskostnader i form av lønn, renteutgifter m.m. over en periode på 3 år, i 

”blodbadsfasen”.  

 

Kompetansetilbudet organiseres i hovedsak gjennom Kompetansenettverket, som består 

av 5 regionale nav med hver sin styringsgruppe. Styringsgruppen består av medlemmer 

fra bl.a. regionalt partnerskap, og ledes av representant for Innovasjon Norge.  

 

Satsingen forutsettes å gi økt verdiskaping for primærleddet og eventuelt andre deler av 

verdikjeden. 

 

2. Programmets formål/målsetting 

 

Visjon: Nye muligheter for norsk landbruk. Hensikten med VSP Mat er å bidra til økt 

omstilling av norsk landbruk gjennom mer innovasjon og produktmangfold. 

 

Programmet skal legge til rette for utvikling og produksjon av norske matvarer for å 

oppnå økt lønnsomhet, og derved styrket konkurranseevne, for primærprodusentene og 

resten av verdikjeden. 

   

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

 

Norsk landbruk er bl.a. kjennetegnet ved et høyt tollvern mot utenlandsk konkurranse. 

Den historiske årsaken til dette er bl.a.: 

 

 Det er politisk ønskelig å bevare bosettingen i hele Norge, og landbruket er en 

viktig bidragsyter for å oppnå dette målet. 

 De klimatiske forholdene tilsier at landbruksproduksjon i Norge blir lite 

konkurransedyktig i forhold til det meste av utenlandsk produksjon. 

 

Da VSP Mat ble etablert i 2001, var det en utbredt oppfatning at den norske forbrukeren 

viste stadig større interesse for et større produktmangfold, gjerne med lokalt særpreg.  

På denne bakgrunn ble programmet etablert for å utnytte de markedsmulighetene dette 

gir det norske landbruket. 

 

VSP Mat er en del av Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling i 

landbruket: ”Ta landet i bruk!”. 

 

4. Målgruppe 

 

Målgruppene for VSP Mat er: 

 

 Bønder som enten foredler matprodukter basert på eget eller andres råstoff, eller 

leverer råvarer til andre foredlingsbedrifter. 

 Næringsmiddel-/foredlingsbedrifter som produserer produkter med særpreg, som 

er basert på norske landbruksråvarer.   
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 Reiselivsbedrifter som er direkte knyttet opp mot norsk matproduksjon.  

 

Alle prosjekter skal føre til økt verdiskaping for bonden (primærleddet) og innebære et 

samarbeid mellom flere aktører. 

 

5. Kundebehov 

 

VSP Mat skal møte matprodusentenes behov for å styrke sin virksomhet. Behovene vil 

være forskjellige fra bedrift til bedrift, og kan bl.a. dreie seg om følgende områder: 

 matfaglige utfordringer (produktutvikling, produksjon, matvaresikkerhet) og 

 forretningsmessige forhold (ledelse, økonomi, salg/markedsføring m.m.) 

 

Hver enkelt bedrifts behov skal imøtekommes ved et skreddersydd tilbud. 

 

6. Programmets innhold 

 

VSP Mat tilbyr bedriftene kompetanse og finansiell støtte. Gjennom et stort lokalt og 

nasjonalt nettverk kan programmet tilby kompetanse på både matfaglige og 

forretningsmessige områder, bl.a. gjennom Kompetansenettverket. 

 

Den finansielle støtten kan nyttes til ulike utviklingstiltak i bedriftene 

(kompetansetilførsel innen ledelse, økonomi, produktutvikling, markedsføring/salg/ 

distribusjonsaktiviteter). Det legges vekt på å få kartlagt de reelle markedsmulighetene 

for bedriftens produkter i det forberedende arbeidet. 

 

Det kan gis støtte til fysiske investeringer hvis disse er en helt nødvendig del av 

satsingen og for at satsingen skal lykkes. 

 

7. Rapportering for 2010 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010:  

Omsøkt beløp var i 2010 på 94,4 millioner kroner, ca. 2 mill. kroner lavere enn i 2009. 

Det ble bevilget netto 57,9 mill. kroner til 121 prosjekter, mot 80,5 mill. kroner til 175 

prosjekter i 2009 mao. en betydelig nedgang. Spesielt var etterspørselen fra bedriftene 

(bønder og næringsmiddelbedrifter) etter VSP mat-midler lavere enn de siste par årene. 

Omsøkt beløp var omtrent på forrige års nivå, men flere prosjekter enn vanlig var ikke 

relevante for VSP mat. I tillegg til finansiering fra VSP mat er det finansiert 

matprosjekter over fylkesvise BU-midler med over 10 millioner kroner. 

 

Fra juni 2009 ble tilbudet utvidet med en ordning rettet mot bedrifter som ønsker å 

vokse (vekstbedriftene). Tilbudet bygger på ordningen Ny Vekst, men er tilpasset små 

matbedrifter. Det er etablert en intern prosjektgruppe i Innovasjon Norge med 

representanter fra distriktskontorer og hovedkontor som har til oppgave å sikre en 

helhetlig praksis for ordningen. I 2009 ble det gitt 6 bevilgninger over ordningen med et 

totalbeløp på 5,07 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2010 var 7 bevilgninger på totalt 5,75 

mill. kroner. 
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Oversikt over innvilgede prosjekter 

 
Tabell 1: Fordeling på handlings-/strategiområder og tilsagnsmottaker (hovedsøker) 
 

Handlings-/Strategiområde Kompetanse Mobilisering Nyskaping SUM 

Målgruppe/Hovedsøker Netto innvilget Netto innvilget 
Netto 
innvilget Netto innvilget 

Primærprodusent 95 000   800 625 895 625 

Gardsmatprodusent 2 293 750   4 756 600 7 050 350 

Næringsmiddelbedrift 1 335 700 74 500 4 887 300 6 297 500 

Reiselivsbedrift 1 738 000 91 000 617 000 2 446 000 

Salgs/handelsbedrifts, marked 4 724 000 1 590 000 1 645 000 7 959 000 

Andre 18 846 000 9 795 000 4 644 280 33 285 280 

SUM 8 29 032 450 11 550 500 17 350 805 57 933 755 

 

Gruppen Andre består av flerbedriftsprosjekter som tilbyr tjenester til målgruppen som 

ulike profilerings-/salgsarrangement som Bondens Marked, matfestivaler og 

kompetansetilbud som besøksordning og kurs via kompetansenavene.   

 

Bedriftsetterspørselen etter VSP mat-midler sank utover i 2010 hovedsakelig pga. 

usikkerhet om programmets fremtid. Alle målgrupper hadde nedgang i bevilget beløp, 

størst var nedgangen hos de direkte bedriftsrettede målgruppene der bevilgningene gikk 

ned fra ca. 24 mill. kroner i 2009 til vel 14 mill. kroner i 2010.  

 

Så godt som alle søknader fra primærprodusentene har blitt imøtekommet.  

 

Det ble ut over høsten 2010 registrert økende Interesse for Vekst-ordningen, det 

forventes derfor etterspørsel etter denne tjenesten i 2011. Det er videre interesse for 

den nye finansieringsordningen for forpliktende produsentsamarbeid som planlegges 

lansert 1. halvår 2011. 

 

Aktiviteten innen handlingsområdet Kompetanse er på omtrent samme nivå i 2010 som i 

2009. Mobiliseringsaktivitetene økte fra vel 5,5 mill. kroner til 11,5 mill. kroner grunnet 

arbeidet med å finne frem til egnede bedrifter under vekst-ordningen og til dels den nye 

ordningen med forpliktende produsentsammenslutninger.  Nyskapingsaktiviteten sank 

kraftig, fra vel 44 mill. kroner i 2009 til vel 17 mill. kroner i 2010.   

 
Tabell 2: Fordeling på fylker 
Fylke Antall Netto innv. Fylke Antall Netto innv, 

Østfold 2 193 000 Rogaland 10 3 815 000 

Akershus 2 180 000 Hordaland 4 500 000 

Oslo  15 27 127 000 Sogn og Fjordane 3 1 395 000 

Hedmark 6 201 000 Møre og Romsdal 17 4 797 030 

Oppland 4 2 444 000 Sør-Trøndelag 11 8 583 500 

Buskerud 4 1 354 000 Nord-Trøndelag 14 3 508 475 

Vestfold 4 494 550 Nordland 2 48 000 

Telemark 2 152 000 Troms 5 785 700 

Aust- og Vest-Agder 9 1 949 500 Finnmark 7 316 000 

   Sum 121 57 933 755 

 

Bevilgningene for Oslo er i 2010 er på samme høye nivå som i 2009. Dette skyldes at 

hele Kompetansenettverket (12,65 millioner kroner) er ført her, sammen med bl.a. 

bevilgningene til Internasjonale Grüne Woche (nesten 4 millioner kroner), Matstreif og 

                                                 
8 Kr 99 000 er annullert av tilsagnene i løpet av 2010. 
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administrasjonen av VSP mat (4,7 millioner kroner). I tillegg er det bevilget 4 mill. 

kroner (for 2 år) i Trøndelag til SIVA’s inkubatorprosjekt. 

 

Bevilgningene for fylkene ellers varierer betydelig fra år til år. Det er også betydelig 

variasjon i bevilgningene mellom fylkene.  Det har vært spesielt stor aktivitet i Agder og 

Trøndelagsfylkene, Rogaland, Møre og Romsdal og Finnmark. 

 

 

b. Effekter av programmet: 

Kundeeffektundersøkelse (KEU) for 2010 (blant bedrifter som fikk støtte i 2009) viser at 

programmet har svært høy addisjonalitet, dvs. at programmet har hatt mye å si for at 

prosjektene har blitt realisert. Hele 93 % (97 % i 2009) sier at tjenesten som tilbys har 

middels eller høy addisjonalitet. Forventningene til at prosjektene skal bidra til økt fokus 

på utvikling og innovasjon er fortsatt høy. I tillegg er forventningene til kompetanse-

effekten stor. 74 % (mot 66 % i 2009) mener at prosjektet i stor grad er viktig for 

bedriftens overlevelse, mens hele 89 % (mot 78 % i 2009) mener prosjektet i stor grad 

er viktig for bedriftens lønnsomhet.  

 

Midtveisevalueringen gjennomført av Østlandsforskning i 2006 dokumenterer også at 

forventningene til prosjektene i stor grad kan sies å være innfridd. NILF gjennomførte i 

2009 en resultatevaluering, se nærmere under pkt. 7.8.  

 

VSP Mat ble avsluttet i 2010, men resultatene og effektene av programmet er vurdert 

som så positive at det i Jordbruksforhandlingene 2010 ble besluttet å videreføre arbeidet 

i det nye “Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra norsk landbruk. 

 

7.2 Ressursbruk  

Det er innvilget til sammen 57 933 755 kroner. Den registrerte ressursinnsatsen i 

programmet er ca. 10 300 timeverk, som er i overkant av 1 000 mer enn i 2009. 

Økningen skyldes både at det har vært mer krevende saker og at timeregistreringen er 

mer korrekt enn tidligere år. 
 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Prosjektene er naturlig nok i liten grad rettet mot eksport. Prosjektene er imidlertid i stor 

grad innrettet på å styrke konkurransekraften for norske landbruksråvarebaserte 

produsenter i et stadig mer internasjonalt marked, først og fremst hjemme. Bedriftene 

rapporterer at de gjennom ulike internasjonaliseringstiltak oppnår økt kunnskap om 

internasjonale forhold, samt økt matmangfold som svar på bl.a. internasjonale 

forbrukertrender.  

 

I 2009 og 2010 ble et hjemhentingsprosjekt med temaet organisering av småskala 

foredlingsbedrifter i Italia, Spania og Frankrike avsluttet. Det ble holdt et seminar i 

Oppland der erfaringene fra Spania ble presentert. I tillegg var Innovasjon Norge på 

besøk i Nord-Spania for å få et bedre innsyn i hvordan kooperativ-systemet fungerte der. 

Besøket har resultert i at Innovasjon Norge utarbeidet et ukesprogram i Norge for 

samvirkeorganisasjonen i Baskerland i høsten 2010. 

 

I tillegg har Innovasjon Norge bistått Mattilsynet med erfaringer fra utlandet i hvordan 

småskalabedrifters behov ivaretas i andre land, se pkt. 7.7.   

 

7.4 Kvinnesatsing 

Tilsagnsstatistikken for 2010 viser at 50 % av 121 prosjekter var kvinnerettede, mao. 

ca. 50 % mot 42 % i 2009. Av de forventede antall nye arbeidsplasser som de 

finansierte prosjektet antas å generere, vil ca. 47 % være kvinnearbeidsplasser. 

Midtveisevalueringen fra 2006 viser at av 315 nyetablerte arbeidsplasser er hele 165 

kvinnearbeidsplasser. 
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7.5 Miljørettede prosjekter 

Programmet er i sin innretning fokusert på miljøaspekter som lokal og ”kortreist” mat, 

økologiske produkter o.l., og er involvert i flere slike prosjekter. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

En usikkerhetsfaktor har vært hva som ville skje etter at programperioden for VSP mat 

gikk ut i 2010, noe som ble avklart i Jordbruksforhandlingene 2010. Forutsigbarhet i 

framtidige rammer er et moment som produsenter/småbedrifter legger stor vekt på når 

de vurderer en eventuell videre investering/satsing.  

 

Hovedutfordringene for små lokalmatprodusenter ellers er knyttet til salg og tilgangen til 

markedet. Distribusjon er helt avgjørende, samt eksponeringen i salgskanalen slik at 

produktene blir solgt. En annen stor utfordring, særlig for vekstbedrifter, er tilgangen på 

driftskapital, og dette vil det bli arbeidet videre med i 2011. Det vil videre satses på å 

hjelpe småbedriftene til å få de forpliktende produsentsamarbeids-prosjektene til å 

fungere bedre. 

 

Fortsatt innsats fra virkemiddelapparatet – både mobilisering og ikke minst til oppfølging 

av igangsatte prosjekter, er viktige faktorer for suksess.  

 

7.7. Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører 

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon blir håndtert på samme måte som andre 

finansielle virkemidler i Innovasjon Norge. Den ordinære saksbehandlingen foregår i all 

hovedsak på distriktskontorene der bedriftene/prosjektene er hjemmehørende, og ofte i 

dialog med hovedkontoret i IN. Strategiske prosesser foregår mellom hovedkontoret og 

Landbruks- og matdepartementet, og det legges stor vekt på involvering av andre 

relevante deler av Innovasjon Norge og faglig møtearena mat. 

 

I 2010 ble det gjennomført en landssamling for medarbeidere i Innovasjon Norge og 

FMLA, ressurspersoner fra næringsliv og representanter fra andre innen virkemiddel-

apparatet, som KSL Matmerk, Nofima mat og kompetansenavene. 

 

I 2010 har Innovasjon Norge bistått Mattilsynet med deres opplæring i småskala 

matbedrifters behov og hvordan Mattilsynet bedre kan forstå og dermed hjelpe disse 

bedriftene med å lykkes i sin matsatsing. Bl.a. har Innovasjon Norge bistått Mattilsynet 

med å gjennomføre en studietur i Nord-Spania til kjøttforedlingsbedrifter, for å lære 

hvordan EU-regelverket er og fungerer i småskala kjøttbedrifter. 

 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

“Sluttevaluering” av programmet ble gjennomført i 2009, av Norsk Institutt for 

landbruksøkonomisk forskning (NILF). NILF konkluderer med at VSP mat er et program 

som viser god måloppnåelse også når det gjelder lønnsomhetsmålet, og at resultatene 

av evalueringen taler for at videre satsing. De anbefaler at følgende momenter vurderes 

nærmere: 

 

 økt andel av midlene rettes direkte mot primærleddet enten som støttemottaker 

eller samarbeidspartner 

 økt vektlegging av pris- og verdieffekter 

 fortsatt vektlegging av hele verdikjeden 

 

I forbindelse med vurdering av eventuell videreføring av VSP Mat ble det høsten 2009 

gjennomført 1 nasjonal konferanse og 4 regionale samlinger som alle ga sine vurderinger 

av behovet for videreføring. I tillegg gjennomførte NILF og Bygdeforskning, på oppdrag 

for Landbruks- og matdepartementet korte vurderinger av:  

 

 prosjekter som ikke lyktes 
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 støtte til leveringskjeden og bøndene 

 indirekte effekter av VSP mat. 

 

Dette materialet ligger dokumentert i rapporten VSP mat etter 2010? (ferdig april 2010). 

 
7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Arbeidet rettet mot bedrifter med vekstpotensiale har vært prioritert i 2010 bl.a. 

gjennom Vekstordningen som innbefatter både kapital og kompetansetjeneste-piloten 

FRAM MAT ble avsluttet i 2010. Piloten inneholdt både forretningsmessige og matfaglige 

elementer. Piloten ble godt tatt i mot av deltakende bedrifter. Allikevel indikerer 

resultatene at det ikke bør satses spesielt sterkt på modellen, som er svært 

kostnadskrevende. Erfaringene vil bli brukt i forbindelse med ordinære FRAM-prosjekt.  

 

Faglig Møtearena hadde sitt siste møte i 2010. De bidro med verdifulle råd i arbeidet 

med videreutvikling av den strategiske plattformen for programmet, særlig mht. vekst-

bedriftene, og har også bidratt aktivt med innspill til jordbruksforhandlingene.  

 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet ble planlagt for en 10-årsperiode. I 2009 ble det i regi av Landbruks- og 

matdepartementet og Innovasjon Norge satt i gang et omfattende arbeid for å få vurdert 

hvordan matprodusentenes behov for kompetanse og finansiering best bør ivaretas etter 

2010, jf. pkt. 7.8. Arbeidet munnet ut i rapporten VSP Mat etter 2010? som anbefalte at 

satsingen ble videreført i et nytt program; Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra 

norsk landbruk. Dette ble så besluttet under jordbruksforhandlingene 2010. Programmet 

vil i samsvar med anbefalingene i rapporten bestå av 3 deler; Lokalmatprogrammet, 

Kompetansesatsingen inklusive en egen del som administreres av KSL Matmerk og har 

som mål å bistå bedriftene på markedssiden og en omdømme-del. Høsten 2010 ble det 

opprettet en styringsgruppe for det nye programmet med representanter fra Landbruks- 

og matdepartementet (leder), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

fylkesmannen og fylkeskommunen. Styringsgruppen hadde sitt første møte 13. 

desember 2010. 

 

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

Kulturstua i Ro 

Bjørnsonvegen ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom 32 bedrifter i 2007. 

Kulturstua i Ro er en del av denne opplevelsesvegen, sammen med blant andre Aulestad 

(Bjørnsons gård), flere fjellstuer og småprodusenter som Holen gardsysteri. Kulturstua i 

Ro skal tilby sine unike matretter, sin kjennskap til gamle mattradisjoner og kompetanse 

om håndverk til en totalopplevelse for sine kunder. Sanselige opplevelser i historiske 

omgivelser hvor matopplevelse og kompetanse skal stå i fokus. Maten kan serveres på 

Kulturstua eller som catering hos andre kulturinstitusjoner som Bjerkebekk og Aulestad, 

til bedrifter og privatpersoner. Hovedproduktet er servering av mat og kulturopplevelser 

til grupper og bedrifter i hele Østlandsområdet. Verdiskapningen består i bearbeiding av 

alle de råvarene/ressursene som finnes på gården. Varekosten er lav fordi gårdsbruket 

gir mye av innsatsfaktorene som benyttes i produksjonen. Tradisjonelle norske vekster 

som rabarbra, jordsjokk, stikkelsbær, moreller, kirsebær og kjøtt av sau, kalv og elg, 

rådyr og hjort er viktige ingredienser. 

 

Samarbeid 

Kulturstua i Ro er i dag både et velrespektert møtested for fagfolk, et matkompetanse-

senter og ikke minst et produksjonssted for deres egne tradisjonsrike matretter. De siste 

årene har gården hatt besøk av tidligere landbruksminister Lars Sponheim og i 2010 

sendte den nåværende ministeren Lars Peder Brekk ut en invitasjon om å være årets 

pressenyhet på Grüne Woche. I mai ble det lansert nykomponerte Bjørnson-menyer og 

den 15. mai var det åpning av Aulestad og Bjørnsonjubileet. Der ble det servert mat til 
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blant andre Dronning Sonja og hennes følge som var blant fire hundre personer som fikk 

smake stedets egen fredssuppe. På nasjonaldagen ble det også servert Bjørnsonfrokost, 

Løvepudding og Aulestadkake på direktesendt TV. Under Litteraturfestivalen på 

Lillehammer i slutten av mai stod Bjørnsonmenyer med lokalproduserte råvarer til 

landbruksministeren og Gert Nygårdhaug som holdt matappell for lokalmat produksjon, 

på menyen. Dette var en profileringsaktivitet som ble gjort i samarbeid med Gamletorget 

Spiseri fra Gjøvik og Tid for mat.  

 

Det siste året har Kulturstua i Ro satset 

stort på catering fra egne menyer. Dette 

området er blitt satset stadig mer på og 

vil bli i fremtiden stå for en stor del av 

selskapets omsetning og mulighet for 

vekst.  

 

Ved å bli en komplett leverandør av 

tradisjonsrike matretter og kompetanse 

innenfor mat og håndverk ser Kulturstua 

i Ro store muligheter for videre vekst. I 

den sammenheng har bedriften også 

fått vekstfinansiering over den nye 

vekst-ordningen under VSP mat. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Servicetorget Gausdal kommune
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3.16 Trebasert innovasjonsprogram 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Trebasert innovasjonsprogram tilbyr finansiell støtte til utviklingsprosjekter innen tre. 

Programmet er i stor grad rettet mot innovasjon i bedrifter. Utviklingsprosjekter innenfor 

produkt- og produksjonsprosess, industrialisering av byggeri samt opplæringsprosjekter i 

bedriftene er sentralt. Programmet startet 3. juli 2006. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Visjonen for Trebasert innovasjonsprogram er:" Norge skal være et forbilde i 

verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke". Målet er økt bruk av tre og 

lønnsomhet i hele verdikjeden. I tillegg skal økt bruk av tre i byggsektoren bidra til å 

senke klimabelastningene. Programmet skal støtte opp under næringens målsetting om å 

øke den innenlandske bruk av tre.  

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

 
Programmet er endel av Landbruks- og matdepartementets strategi innenfor 

næringsutvikling "Ta landet i bruk". Tresatsingen er forankret i de skogpolitiske 

målsettingene fastlagt bl.a. i Stortingsmelding 17 (1998-99) Skogmeldinga, regjeringens 

klimapolitikk, jfr. St.meld. nr. 39 (2008-2009) – Klimaendringene – landbruket en del av 

løsningen. Målsettingene om økt avvirkning, en mer robust primærnæring og økt verdi 

for skogeierne ligger som et fundament for satsingen. Programmet har således både 

næringspolitiske, distriktspolitiske og miljøpolitiske målsettinger. Miljømessig er det 

svært viktig å stimulere til et aktivt skogbruk og økt bruk av tre. Skog i god vekst er et 

godt klimatiltak. En godt drevet skog binder mest CO2 og bruk av tre i byggeri og andre 

produkter forsinker omløpet av CO2 i atmosfæren. 

 

4. Målgruppe 
 

Målgruppen er i utgangspunktet alle som kan bidra til målsettingene i programmet. Stort 

fokus på innovasjon i bedrift gir følgende hovedmålgrupper: 

 Bedrifter (som driver med produksjon eller utvikling av treprodukter) 

 Beslutningstakere (utbyggere og byggherrer) 

 Premissgivere (arkitekter, designere, entreprenører, byggmestere) 

 Handelsleddet 

 Ulike støttefunksjoner (nasjonale organisasjoner, bransjeorganisasjoner mv.) 

 FoU-miljøer (i samarbeid med næringsaktører) 

 

5. Kundebehov 
 

Trebasert innovasjonsprogram er rettet mot bedrifter som ønsker å videreutvikle 

treprodukter og produksjonsprosesser, effektivisere driften eller videreutvikle  

organisasjonen. Lav innovasjonsgrad i næringen krever en aktiv innsats for å motivere til 

økt utviklingsaktivitet. Næringen er preget av stort fokus på egen produksjon og 

råvareorientering. Programmet må derfor jobbe proaktivt ut mot næringen for å få til 

mobilisering av bedrifter og gode innovasjonsprosjekter. 
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6. Innhold 
 

Trebasert innovasjonsprogram har gitt støtte innen følgende områder: 

 

Industrielt byggeri:  

 Utvikling av leverandører, konsepter og systemer innenfor byggsektoren  

 Kunde og leverandørutvikling i kjede industri-entreprenør   

 Utvikling av kompetanse, informasjonsverktøy og IKT hos aktørene i verdikjeden 

 Dokumentasjon av treprodukters miljøegenskaper 

 

Treprodukter og tradisjonstre: 

 Utvikle nye produkter og konsepter til forbrukermarkedet  

 Utvikle nye produkter basert på tradisjonsbasert kunnskap  

 Aktiv bruk av design i innovasjon og profilering  

 Utvikle lauvtresegmentet 

 

Innovasjonssystemet: 

 Stimulere til tiltak som bidrar til innovasjon i bedrift  

 Utvikle innovativt lederskap i bedriftene  

 Opplæring, utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak 

 

Støtten gis innenfor statsstøtteregelverkets regler. Støtte til investeringer faller imidlertid 

utenfor programmet. 

 

7. Rapportering for 2010 
 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

Det er innvilget 72 prosjekter i 2010 med totalt innvilget beløp kr 30 577 437. Disponibel 

ramme for 2010 var kr 40 421 267. Av denne var 34 mill. kroner bevilgning over 

statsbudsjettet mens kr 6 421 267 var overførte midler fra 2009. Ubenyttede midler 

overføres til 2011. 

 

Prosjektene fordeler seg slik på fylker: 

FYLKE Beløp i tusen kroner Antall Saker 

Hovedkontor - nasjonale saker 1 982 5 

Østfold 1 592 3 

Oslo/Akershus 1 363 4 

Hedmark 5 519 14 

Oppland 829 3 

Buskerud 1 857 4 

Vestfold 500 2 

Telemark 1 495 9 

Agder 5 890 9 

Rogaland 520 2 

Hordaland 480 2 

Sogn & Fj 300 1 

Møre og R. 930 2 

S.Tr.lag 2 500 6 

N.Tr.lag 890 3 

Troms 430 2 

Administrasjon 3 500 1 

Sum 30 577 72 
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Prosjektene fordeler seg slik innenfor programmets strategiområder: 

Strategi 
Beløp i tusen 
kroner Antall Saker 

Industrielt byggeri  16 152 41 

Treprodukter  7 181 16 

Innovasjonssystemer * 7 244 15 

Sum 30 577 72 

*) Inkl. adm. utg. 3.5 mill. kroner 

 

Prosjektene fordeler seg slik mellom bedrifts- og generelle utviklingssaker: 

Område 
Beløp i tusen 
kroner Antall Saker 

Bedriftsrettet  23 633 57 

Indirekte bedriftsrettet *) 500 1 

Bransje  2 534 11 

Annet  3 910 3 

Sum 30 577 72 

*) Prosjekt hvor de egentlige støttemottakere er bedrifter, men midlene kanaliseres 

gjennom bransjeorganisasjon, opplæringsinstitusjon e.l. 

 

Prosjektene er kategorisert innenfor følgende støtteområder, jfr. statsstøtteregelverket: 

Støtte område 
Beløp i tusen 
kroner Antall Saker 

Utenfor statsstøtteregelverket 5 347 7 

Bagatell 13 817 45 

FoU (eksperimentell utvikling) 10 140 16 

SMB 224 2 

Opplæring 1 050 2 

Sum 30 577 72 

 

Trebasert innovasjonsprogram har hatt en nedgang i antall saker i 2010 i forhold til 

2009. Dette skyldes at en i 2009 hadde ekstraordinære tiltak i forbindelse med 

regjeringens tiltakspakke. Selv om programmet har hatt disponible midler har en valgt å 

prioritere prosjektene relativt sterkt for å treffe kjerneområdet i programmet. Dette vil 

på sikt gi størst effekt i forhold til målsettingene til programmet. 

 

Hovedfokuset i 2010 har vært utvikling av byggløsninger og utvikling av leverandører inn 

i byggmarkedet. Nye byggkonsept innenfor landbruksbygg, forretningsbygg, nye 

energiløsninger i bolighus, fleretasjehus og massivtre har vært de viktigste områdene. 

Potensialet for økt trebruk antas å være størst innenfor disse segmentene. Effektivisering 

av produksjonen gjennom industrialiserte prosesser har også vært viktig for å sikre 

effektivitet og konkurransedyktighet. 

 

81 % av prosjektene er nå bedriftsrettet, dette er i tråd med målsettingene i 

programmet. 

 

92 % av prosjektene er behandlet ute i regionene noe som er i tråd med målsettingen 

om desentralisert saksbehandling. Prosjektene er godt fordelt mellom fylkene, med 

unntak av Vestlandsfylkene som fortsatt har lav aktivitet. Hedmark og Agderfylkene har 

størst aktivitet også i år. 

 

Programmet har også i år arbeidet med å videreutvikle det regionale drivernettverket. I 

samarbeid med næringen og det regionale partnerskapet er det nå etablert 

”driverfunksjoner” innenfor treområdet i 13 fylker fordelt på 8 regioner. Programmet 

bidrar til å koordinere prosjektene og bistår med nødvendig faglig støtte. Disse 
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prosjektene arbeider proaktivt mot byggnæringen for å stimulere trebedrifter til 

nytenking og videreutvikling. 

 

Erfaringene med denne måten å arbeide på har vært svært gode. Pådriverfunksjonene 

både sentralt og regionalt er avgjørende for å få økt aktivitet innenfor tresektoren. For 

arbeidet framover er det svært viktig å videreføre dette arbeidet. Programmet arrangerte 

også i 2010 samlinger for tredriverne. Her har man en felles arena for utveksling av 

erfaringer og samspill. 

 

Treprogrammet har i 2010 videreført satsingen med eget prosjekt innenfor industriell 

trebygging. I dette prosjektet inngår også en mentorfunksjon overfor de regionale 

tredrivere. I tillegg er det fra 1.1.2010 opprettet en egen satsing innenfor 

landbruksbygg. Disse satsingene har bidratt sterkt til utvikling av mange nye 

byggkonsepter som nå tilbys i markedet. 

 

Samarbeidet mellom Trebasert innovasjonsprogram og forskningsrådets program ”Natur 

og næring” er videreført bl.a. innenfor koordinering av søknader mellom de to 

institusjonene. Samarbeidet har utviklet en effektiv og god arena for å samordne 

virksomheten. Prosjektene koordineres i tillegg mot Skogtiltaksfondet. Programmet har 

også et samarbeid med forskningsrådet på informasjonssiden, bl.a. gjennom felles 

konferanser. 

 

Møtearena Tre har ikke avholdt møte i 2010. Strategien for programmet har ligget fast 

gjennom året. Arbeid med revidert strategi vil bli tatt opp etter evaluering av 

programmet i 2011 og Møtearena Tre blir sentrale i dette arbeidet. 

 

Informasjonsarbeidet for å gjøre programmet bedre kjent er videreført i 2010, og 

sammen med Landbruks- og matdepartementet har innovative prosjekter som 

gjennomføres innenfor trebransjen blitt presentert gjennom presse og media.  

 

Beregninger foretatt av Trelastindustrien viser at forbruket av trelast pr. m3/person /år 

har økt fra 0,54 til 0,67 i perioden 1999-2006. Etter et toppår i 2007 ble bransjen sterkt 

rammet av finanskrisen i 2009 hvor tømmeromsetningen ble redusert med ca. 25 %. I 

2010 økte imidlertid omsetningen igjen med 23 % og ligger nå på samme nivå som før 

finanskrisen. 

 

b. Effekter av programmet 

Siste kundeeffektundersøkelse i Innovasjon Norge omhandler de som mottok støtte i 

2009. Denne viser at tresatsingen i stor grad er utløsende for aktiviteten (høy 

addisjonalitet). Bidraget til økt samarbeid, økt innovasjon og økt kompetanse i bedriftene 

er større enn for gjennomsnittet av de samlede tjenestene til IN. Det samme gjelder 

adferdsendringer med unntak av internasjonalt samarbeid og økning i antall ansatte. Når 

det gjelder bidraget til økt lønnsomhet, overlevelsesevne og, konkurranseevne har dette 

økt i 2009, men ligger fortsatt noe lavere enn for gjennomsnittet. 

 

7.2 Ressursbruk 

Totalt innvilget beløp i 2010 ble kroner 30 577 437,-. Årets bevilgning over 

statsbudsjettet til programmet var 34 mill. kroner (LMD kap. 1149.71). Overførte midler 

fra 2009 var kroner 6 421 267,- slik at disponibel ramme for 2010 var kroner 

40 421 267,-. 3,5 mill. kroner av disse ble benyttet til administrasjon av programmet. 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Strategien til Trebasert innovasjonsprogram legger i liten grad opp til eksportrettede 

tiltak eller internasjonalt samarbeid med unntak av kunnskapsinnhenting fra andre land. 

Næringen har i stor grad fokus på konkurransen i det norske markedet. Dette avspeiles 

også i IN sin kundeundersøkelse. Innenfor hjemhenting av kunnskap har programmet i 

2010 hatt samarbeid både mot Sverige og Østerrike. 
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7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er generelt underrepresentert i trenæringa. Kvinneandelen i prosjektene er 

imidlertid for 2010 på 24 %, noe som er en sterk økning fra 2 % i 2009. Dette ligger 

imidlertid fortsatt lavt i forhold til gjennomsnittet for alle prosjekter i IN. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Tre som materiale er CO2 nøytralt og økt trebruk, som er programmets hovedmål, vil 

bidra til en bedre CO2 balanse. En godt drevet skog binder mest CO2 og bruk av tre i 

byggeri og andre produkter forsinker omløpet av CO2 i atmosfæren. Regjeringens 

klimamelding legger føringer for satsingene på denne sektoren videre. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Lav innovasjonsgrad i næringen krever en aktiv innsats for å motivere til økt 

utviklingsaktivitet. Økt importandel og konkurransen fra substitutter gjør at kreative 

løsninger og økt effektivitet blir viktig for å nå målene. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet samarbeider internt med flere områder. I tillegg til distriktskontorer og 

utekontorer samarbeides det med designsatsingen, kommunikasjon, juridisk avdeling, 

hjemhentingsprosjektet, europasaker med mer. Man har i siste halvdel etablert 

kontakter med flere interne satsinger for synergi videre inn i 2011. Dette gjelder blant 

annet mot nødhjelpsprogrammet og Arenaprogrammet.  

 

Fylkesmannens landbruksavdelinger er med i programmets fagnettverk og er meget 

viktige i det proaktive arbeidet ute i fylkene. 

 

Programmet har et nært samarbeid med Norges forskningsråd og forskningsinstitusjoner 

innenfor sektoren, herunder UMB og NTNU, NTI. I tillegg samarbeides jevnlig med 

bransjeorganisasjonene innenfor tresektoren. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det ble igangsatt evaluering av programmet mot slutten av året. Denne vil være ferdig 

medio mars 2011. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmet ble startet i 2006 som et nytt program etter Treprogrammet. Man følger 

programnotatet av 4.12.2008 fra LMD, i tillegg til føringer fra Stortingsmelding nr. 39 

Klimautfordringene – Landbruket en del av løsningen fra 2009.  

 

Programmet har i 2010 fokusert ennå sterkere på utvikling av byggkonsepter og 

leverandørutvikling. Det har også vært en bevist dreining fra signalbygg mot sterkere 

fokus på repeterbare løsninger med mål om større volumer, utvikling i bedriftene og 

overføringsverdi. Denne strategien mener man vil gi større effekt innenfor målet om økt 

bruk av tre. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Trebasert Innovasjonsprogram evalueres første kvartal 2011. Denne evalueringen vil 

legge føringer for videreutvikling av programmet. Innovasjonsgraden i tresektoren er 

fortsatt lav og bør økes. Statistikk viser at norsk eksport av trebaserte produkter faller i 

forhold til import. Dette gir signal om at næringa fortsatt må ha økt fokus på innovasjon, 

utvikling og effektivisering. Klimameldinga påpeker også viktigheten av økt bruk av tre 

framover og underbygger behovet for en videreføring av satsingen. 
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Erfaringene tilsier at slike fora er viktige for å videreutvikle forståelse om utfordringene 

knyttet til markedsorientering i arbeidet med en næring som tradisjonelt selger via 

eksportører.  

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

Boligkompleks i massivtre i Rena. Prosjektet er et pilotprosjekt som har fått mye 

publisitet. 20 leiligheter i 6 bygg i regi av Forsvarsbygg med Peab AB/ Senterbygg AS 

som entreprenør er ferdigstilt i 2010. Byggfase og montering er evaluert av entreprenør 

som skaper overføringsverdi for repetisjon og utvikling.  

 

Utvikling av bygg i massivtre på 5 etg. Utvikling av konseptblokk med preaksepterte 

løsninger i massivtre på Sole i Vestby. Her vil man ha stor overføringsverdi til andre 

byggeprosjekt fremover, og tre ansees å ha store muligheter innenfor fleretasje-

segmentet. Bygget planlegges realisert i 2011 som første i en serie. 

 

Landbruksbygg i tre tar av. Prosjektet har siden 2009 vært en pådriver for bruk av tre i 

moderne landbruksbygg og hatt fokus på leverandørutvikling. I løpet av prosjektperioden 

har det vært utviklet løsninger innen massivtre, elementlaft, ulike 

takkonstruksjonsløsninger og kombinasjonsløsning med betong. Alle pilotprosjektene er 

repetert og utvikles videre. Tre begynner å få fotfeste som foretrukket materiale der 

hvor det egner seg best innen landbruksbygg.  

 

Workshop om verdens største trebro. Trebasert innovasjonsprogram bidro aktivt til en 

workshop om gjennomføring og utforming av verdens lengste trebro, 4 felts motorveibro 

over Mjøsa. Dette er et prosjekt med stor publisitet og landbruksministeren har personlig 

oversendt brev til Statens vegvesen med oppfordring til valg av tre som materiale.  

 

Norges største forretningsbygg i tre. I Gran allmenning er det vedtatt å bygge Norges 

største forretningsbygg i tre på hele 8000 m2 etter å ha samlet kunnskap og utviklet 

konstruksjonsløsninger for dette byggsegmentet. Forretningsbygget planlegges bygget i 

2011.  

 

Tredrivere i 2010. Tredrivere, eller regionale pådrivere for tre er etablert i ulike 

organisasjonsformer de siste årene. Det viser seg at gjennom et direkte engasjement 

mot næringen og sterkt fokus på leverandørutvikling oppnår man en god effekt på økt 

bruk av tre og nyskapning hos bedriftene. Per 2010 er det 8 slike tredrivere og det 

arbeides mot å få til et landsdekkende driverapparat. Gjennom nasjonale møteplasser 

oppnår man god overføringsverdi på tvers av regioner, og skaper et effektivt 

arbeidsforum. Gjennom tredrivernettverket oppnår man et godt samspill mellom 

bedrifter, programmet, fylkesmenn og fylkeskommuner.  
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3.17 Bioenergiprogrammet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Programmet er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, med formål å stimulere 

jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller 

ferdig varme.  

 

Det vektlegges lokal bruk av energi og at det skal skapes aktivitet i hele landet.  

Programmet skal i tillegg til de økonomiske faktorene også legge stor vekt på at tiltak er 

et bidrag til reduserte klimautslipp. 

 

Bioenergiprogrammet gir primært investeringsstøtte, men yter også støtte til, og 

gjennomfører informasjonsaktiviteter som kan generere flere investeringsprosjekter. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere 

bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det 

legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

 Bidra til å nå Norges forpliktelser til CO2-reduksjon i tråd med Kyotoavtalen.  

 Bidra til verdiskaping i landbruket basert på lokale bioenergiressurser. 

 

Nærmere beskrivelse er gitt i Landbruks- og matdepartementets nasjonale strategi for 

næringsutvikling "Ta landet i bruk", og i tildelingsbrev fra LMD det enkelte år. 

 

4. Målgruppe 
 

Målgruppa for programmet er bønder og skogeiere, men innen brenselsproduksjon er 

hele bioenergibransjen målgruppe. 

 

For kompetansetiltak og forstudier kan støtte gis til organisasjoner der bønder/skogeiere 

er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag, allmenning etc. 

 

Investeringsstøtte kan bare gis til bønder/skogeiere eller i små selskaper der disse er 

eiere. Det kreves at eiere av landbrukseiendom innehar over 50 % av eierandelen ved 

etablering av selskaper som skal støttes i investeringssaker. 

 

5. Kundebehov 
 

Kundebehovene er økonomisk og kompetansemessig hjelp for å etablere 

bioenergivirksomhet. Man ønsker å oppnå en effektiv og fremtidsrettet bruk av bioenergi 

med basis i gårdens, landbrukets og bygdenes ressurser. 

 

6. Innhold 
 

Programmet gir investeringsstøtte til følgende formål: 

 

 Anlegg for varmesalg  

 Gårdsvarmeanlegg til næringsformål 

 Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom  

 Veksthusvarmeanlegg  
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 Anlegg for produksjon og salg av flis 

 Biogass 

 Brenselsproduksjon 

 

Videre gir programmet støtte til en del kompetanserettede tiltak som kan bidra til å 

fremme programmets mål. 

 

7. Rapportering for 2010  
 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter 2010 

 

Prosjekttype Antall saker 
Netto tilsagn  

(tusen kr) Energimengde GWh 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Administrasjon 1 1 3 500 3 500   

Biogass 11 9 6 309 4 017 1,3 2,3 

Brenselproduksjon 40 26 16 041 12 698   

Forprosjekt 15 15 1 612 1 604   

Forstudie 21 11 727 422   

Gårdsvarmeanlegg næring 56 110  12 256 25 744 8,7 16,3 

Gårdsvarmeanlegg bolig 88 56  2 820 2 100 3,6 2,3 

Kompetanse og utredning 22 13  2 194 2 118   

Varmeanlegg 17 15  18 286 15 483 16,5 12,1 

Veksthus 1 3  520 1 721  3,9 

Totalt 272 259 64 265 69 407 28,8 36,9 

 

Tabellen viser antall saker, netto tilsagn og konvertert energimengde fordelt på 

prosjekttype. 

 

Andre aktiviteter innenfor Bioenergi 

Det er gjennomført studietur til Østerrike med 41 deltakere fra hele Norge for å lære mer 

om produksjon av biovarme og besøk på World Sustainable Energy Days 

(Energisparmesse) i Wels i Østerrike. Turen oppleves som svært nyttig fra deltakerne, 

som foruten egen læring også skaffet gode kontakter i Østerrike som vil kan komme til 

nytte senere. I tillegg fikk deltakerne anledning til å diskutere bioenergispørsmål med 

hverandre, og de etablerte kontakter som vil være verdifullt i deres eget nettverk. 

 

I mai arrangerte IN studietur for 43 deltakere fra hele Norge for å lære mer om 

produksjon og bruk av biogass i Sverige. På siste dagen av turen besøkte gruppen et 

biogassanlegg under bygging på Tomb VGS i Råde og Bioforsk sitt laboratorium på Ås.   

Deltakerne fikk et godt innblikk i biogassproduksjon på små/middelstore biogassanlegg. 

De møtte også representanter både fra biogassmiljøet i Sverige og Norge (lokalt og 

regionalt nivå), veiledere innen biogass, samt se eksempler på anlegg og utstyr som er i 

bruk i Norge og Sverige.   

 
Studiedager om biogass er avholdt i Stavanger etter initiativ fra Innovasjon Norge i 

samarbeid med Rogaland Bondelag, Norsk Bioenergiforening og fylkesmannen i 

Rogaland. 10 biogassprosjekter deltok med i alt 16 personer samt 6 leverandørselskaper.  

Deltakere var de som har hatt forstudier/forprosjekter eller er i en søkeprosess om 

tilskudd på biogass, geografisk begrenset til Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland 

og Sogn og Fjordane. 
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Denne type tilbud oppleves som verdifull læringsarena for deltakere, der erfaringer 

drøftes og formidles, og er en nyttig møteplass/kontaktarena for personer som går med 

planer om å starte opp med biovarme/biogassprosjekt. Evalueringen av studiedagene 

viste at spesielt posten ”speed date/organisert treffrunde” var meget verdifull for 

utvikling av eget prosjekt. 

 

Det er gjennomført en samling i Alta for IN og Fylkesmannens landbruksavdeling.  

 

Det er videre avholdt 5 regionale kurs i flisproduksjon med Energigården og Skog og 

landskap som arrangør. 198 personer har deltatt og tilbakemeldingen på kursene er god. 

IN har deltatt med innlegg og med delfinansiering av kursene.  

 

Nobio og Energigården har gjennomført tre kurs i praktisk juss ved bioenergikjøp. Kurset 

oppleves som svært nyttig. 120 personer har deltatt. INs deltakelse har vært både 

finansielt og som innleder.  

 

Erfaringene fra studieturer, studiedager og ulike kurs viser at det et stort behov for å 

bygge kompetanse, arrangere møteplasser og gi informasjon om bioenergi.  

 

b. Effekter av programmet 

Programmet inngår i Kundeeffektundersøkelsen som er gjennomført i 2009. 

Kundeeffektundersøkelsen viser høyere addisjonalitet og mer utløsende enn 

gjennomsnittet for IN. Undersøkelsen viser samtidig lavere score enn gjennomsnittet på 

viktighet for overlevelse, lønnsomhet, konkurranseevne og økt omsetning. 

 

7.2. Ressursbruk 

I 2010 er det over jordbruksavtalen stilt til disposisjon 39 mill. kroner. I tillegg er det 

bevilget 17 mill. kroner over statsbudsjett. Etter en midtveisevaluering av LMD, ble 10 

mill. kroner overført SLF i begynnelse av juli, slik at tilgjengelig ramme for IN ble 7 mill. 

kroner. 

 

I 2010 er det bevilget 69,4 mill. kroner fra IN til kunder. Økningen fra 2009 er på 10 %. 

Ved årets slutt overføres 23,5 mill. kroner i ubrukte og inntrukne midler til 2011. 

 

Det er registrert 7 885 timer i 2010 mot 6 800 timer i 2009 til administrativ og 

operasjonell drift i IN til arbeid med programmet. 

 

7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Gjennom studieturer har deltagere fått et internasjonalt fokus og perspektiv på 

bransjens rolle internasjonalt. 

 

Ellers er programmet primært en nasjonal satsing som følge av at målgruppen er norske 

bønder og skogeiere.  

 

Satsingen på produksjon av flis har bidratt til økt eksport av flis fra østlandsregionen til 

Sverige 

 

7.4 Kvinnesatsing. 

I stor grad er det eiere av landbrukseiendom som er søkere til programmet. I svært 

mange tilfelle der derfor begge kjønn representert som eiere gjennom eierskapet til 

landbrukseiendommen til tross for at mannen står som søker. Det er ut over dette ikke 

spesielle kvinnerettede tiltak i programmet.  

 

7.5. Miljørettede prosjekter 

Programmet er i seg selv en miljøsatsing og alle prosjekter som støttes er miljørettet. 

Gjennom investeringsstøtte til varmeanlegg gitt i 2010 har programmet bidratt til 

etablering av snaut 37,8 GWh i årlig varmeproduksjon fra CO2 nøytral bioenergi. Videre 
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er det bidratt til betydelig økt flisproduksjon til disse anlegg, til andre anlegg og til 

eksport. Flis bidrar i stor grad til reduksjon i brenning av fyringsolje, men dels også 

redusert bruk av strøm.  

 

7.6. Risikofaktorer/utfordringer 

Bioenergiprogrammet har i 2010 hatt en sterk økning i aktiviteten spesielt på 

varmesiden. Både vinteren 2009-2010 og førjulsvinteren 2010 har vært svært kalde, og 

energiprisene har vært høye. Det forventes stor etterspørsel etter programmets tjenester 

også i 2011.  

 

Med en økning i bruken av midler, og innfasing av nye ordninger, er det avgjørende å 

sikre at hovedkontor og distriktskontor har nødvendig kapasitet til å ta hånd kunder og 

utvikling av programmet på en solid måte. 

 

7.7. Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Samarbeidet mellom hovedkontor/programledelse og distriktskontor er avgjørende for 

god og effektiv kundebehandling.  

 

Programmet har jevnlig kontakt med departement, bransjeorganisasjoner og 

forskningsmiljøer  

 

I tillegg har programkoordinator jevnlig kontakt med Enova og Norges Forskningsråd. 

 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2009 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering)  

Ingen gjennomførte eksterne evalueringer. 

 

7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmet har en faglig møtearena bestående av representanter fra bransjen og 

myndigheter. Denne gruppen drøfter og gir innspill til endringer i programmet.  

 

Programmets krav for støtte til gårdsvarmeanlegg til næringsformål er endret. Der det 

tidligere var krav om 25.000 kWh til næringsformål, er det nå krav om dokumentert 

omsetning på minimum 50.000,- kr. innenfor landbruk.  

 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Det er klare signaler fra oppdragsgiver – Landbruks- og matdepartementet - på at man 

ønsker å videreføre og utvide programmet jf. foregående punkt. 

 

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 
Biogass. 

I Stortingsmelding 39 var satsing på biogassproduksjon fra husdyrgjødsel en villet 

satsing på klimatiltak i Landbruket. Det har vist seg at det er vanskelig å få lønnsomhet i 

gårdsbaserte anlegg. Dette har ført til at forskningsmiljøer og bedrifter har søkt etter nye 

tekniske løsninger for produksjon av biogass. I 2010 er det satt i gang bygging av et nytt 

anlegg for produksjon av biogass med ny teknologi på garden til Stiftelsen Norsk Senter 

for Økologisk Landbruk på Tingvoll. I tillegg er det med utspring i Høgskolen i Telemark 

tatt fram en ny type reaktor som forventes å bli satt i drift første halvdel av 2011. Felles 

for begge disse prosjektene er at den nye teknologien vil gjøre at 

investeringskostnadene går betydelig ned. I neste omgang vil det få betydning for 

lønnsomheten gjennom lavere investeringskostnader. 
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Nytt biovarmeanlegg på Beitostølen. 

Stølslie Biovarme AS har satt i drift et nytt flisfyrt biovarmeanlegg i forbindelse med nytt 

byggefelt på Beitostølen, samt leveranse til eksisterende og nytt bygg ved Beitostølen 

Helsesportssenter. 

 

Anlegget er basert på en leveranse på ca. 1,2 gwh bioenergi i året i en oppstartfase med 

et mål om levering opp mot 2,5 - 3 gwh basert på flisfyring. 

 

Boligfeltet vil bli utbygget over tid og det er budsjettert med et salg av 2 tomter pr. år.   

Samtidig med opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for boligfeltet legges det rør for 

framføring av varme til den enkelte tomtegrense. 

 

Flis skal leveres fra gården Oxhovd og det er skrevet egen avtale om flisleveranse. 

Massevirke tas fra egen skog og i tillegg har gården inngått avtale med Viken Skog samt 

andre lokale skogeiere. 
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3.18 Verdiskapingsprogrammet for reindrift 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Avtalepartene, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Landbruks- og 

Matdepartementet (LMD) ble under reindriftsforhandlingene våren 2001 enige om å satse 

på et eget verdiskapingsprogram for reindriften (VSP-Rein). VSP-Rein skal bidra til økt 

lokal slakting og foredling, samt å finne nye markeder for omsetning av reinkjøtt og 

biprodukter. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Verdiskapingsprogrammet for reindrift skal øke verdiskapingen i reindriftsnæringen slik 

at det kommer reineier til gode. Dette fremmes gjennom en del sentrale delmål: 

 

 Å bidra til at reineier gis muligheter til å øke sin inntjening gjennom å ta ansvaret 

for en større del av verdiskapingen selv.  

 Å sikre at tradisjonell kunnskap som gir produktene en høyere verdi i markedet 

kommer til anvendelse.  

 Å revitalisere tradisjonelle bearbeidingsformer av bl.a. matprodukter og 

presentere disse for markedet.  

 Å legge til rette for at større volum av reinprodukter av høy kvalitet når markeder 

med høy betalingsvillighet. 

 Bidra til å øke inntjeningen av den enkelte rein ved bruk av reinens biprodukter. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Statistikken for reindriften viste et kraftig fall i verdiskapingen etter at Reindriftsavtalen 

ble opprettet i 1976 og frem til før verdiskapingsprogrammet for reindrift ble iverksatt. 

Reindriftsavtalen inneholdt støtteordninger med krav til å levere rein til et lite antall 

'”listeførte slakterier”. Dermed kunne ikke reindriften benytte andre omsetningskanaler. 

Reindriftsavtalen fungerte som et innkjøpsmonopol som kunne holde kunstig lave priser. 

Det ble dermed ikke skapt insentiver til å produsere varer av topp kvalitet. Samisk kultur 

og tradisjon er et sterkt profilelement, og reindriften har store muligheter til å bruke 

dette for å gi produktene en høyere verdi i markedet. Det er behov for å revitalisere 

tradisjonelle bearbeidingsformer av matprodukter og presentere disse for markedet, 

samt å legge til rette for at større volum av reinprodukter av høy kvalitet når markeder 

med høy betalingsvillighet. 
 

4. Målgruppe 
 

Målgruppen er reineiere i Norge som hver for seg eller i samarbeid ønsker å ta del i 

verdiskapingen for reinprodukter. Det kan også være andre aktører som arbeider for 

effektive markedskanaler mellom markedet for reinprodukter og småskalaprodusenter. 

Dette kan være matvarebutikker, storhusholdninger, restaurantmarkedet mv. Da må 

matvarene være rettet mot markeder med høy betalingsvillighet, og det må 

sannsynliggjøres at prosjektene vil bidra til en økt verdiskaping for reineier. 

 

5. Kundebehov 

 

VSP-Rein skal bidra til at reineier selv gis muligheter til å øke sin inntjening gjennom å ta 

ansvar for en større del av verdiskapingen selv. Derfor er det nødvendig at det finnes 

slaktemuligheter lokalt med muligheter for foredling. Videre er det viktig at det finnes 

salgskanaler som kan bringe produktene ut til markedet. Å drive en bedrift krever 

kompetanse innenfor flere områder.  
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6. Innhold 

 

Tilskudd kan gis til nyskaping og bedriftsutvikling, produktutvikling (inkl. utvikling av 

emballasje), konsulentbistand, kompetanseutvikling, testsalg og markedsføring. Det gis 

tilskudd til fysiske investeringer i mindre anlegg (bygninger, maskiner mv.) Det gis støtte 

både til utviklingsfasen (forprosjekt) og hovedprosjekter. 

 

Tilskuddene omfatter også kompetanseheving innenfor temaer som offentlige regelverk, 

bedriftsledelse, produktutvikling, forretningsutvikling, prosjektstyring og marked mv, 

nettverksstøtte til reineiere som ønsker samarbeid om kompetanseheving, utvikling, 

markedsføring og distribusjon av reinprodukter. Det kan også gis støtte til andre aktørers 

arbeid med effektive markedskanaler når det kan sannsynliggjøres at prosjektene bidrar 

til økt verdiskaping for reineier. 

 

VSP-Rein arbeider også for å fjerne hindringer og problemer i forbindelse med 

forretningsvirksomhetene. 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

 
OMRÅDE/ TILTAK Forprosje

kt 
Hoved-
prosjekt 

Utviklings
prosjekt 

Oppgra
d. 
feltanl. 

Sum antall 
prosjekter 

Sum i 
tusen 
kroner 

Polmak og Varanger       

Kárásjohka 1 5   6 1 924 

Guovdageaidnu 4 3   7 2 982 

Troms  3   3 261 

Nordland  5   5 3 006 

Nord-Trøndelag 1    1 114 

Sør-Trøndelag/Hedmark  2   2 2 480 

Tamreinlagene       

Overgripende/ flere fylker   3  3 483 

Sum ant. prosj. 6 18 3  27  

Totalt (i tusen kroner) 754 10 013 483 0 - 11 250 

 

Av de saker som er innvilget i 2010, gjelder 3 forprosjekter for nyetablering, og 

3 forprosjekt biprodukter. Av hovedprosjekter gjelder 8 styrking av etablerte bedrifter, 4 

nyetablering, 1 videreutvikle biprodukter, 1 vekstsatsing, 1 markedsarbeid og 3 saker ble 

innvilget etter tilleggsprotokoll 20.09.2010 til Reindriftsavtalen 2010/2011, til 

ekstraordinær profilering og salg av rein fra Finnmark. Til sist 2 utviklingsprosjekter på 

marked og 1 FRAM-Rein som går på kompetanse. 

 

I tillegg kommer 2 saker gjeldende bevilgning til administrasjon av programmet.  Det er 

bevilget 1,2 mill. kroner til dekning av administrative kostnader for 2010, noe som 

medfører en total bevilgning på kr 12 449 780,-. 

 

Satsingsområdene er vekst i bedrifter, kompetanse, markedsfokus og styrking av salgs- 

og profileringstiltak. 

 

  



Verdiskapingsprogrammet for reindrift 

 166 

- Læringsaktiviteter gjennomført i 2010 

Fokus i 2010 har vært oppstart av FRAM-Rein, som har gjennomført 3 av 6 

bedriftssamlinger dette året. 

 

- Andre utviklingsaktiviteter i regi av programmet 

Det er i 2010 gjort to bevilgninger for å profilere ulike bedrifter. Det ene i forbindelse 

med Kokkemesterskapet i Nord-Norge som hadde reinkjøtt som hovedrett og det andre i 

forbindelse med det Internasjonale Polaråret (IPY). Her var fokus på produkter, marked 

og samarbeid. Det 5-årige prosjektet på nedgraving av slakteavfall fra rein, er nå inne i 

avslutningsfasen og vil bli evaluert i 2011. 

 

b. Effekter av programmet 

Kundeeffektundersøkelsen viser at Reinprogrammet har meget høy addisjonalitet og det 

er også graden av tilpasning til bedriftens behov. Omsetningen går primært til det 

regionale marked og alle forventer økning i omsetningen til de ulike markedene og antall 

ansatte. Samtlige oppgir at prosjektet i stor grad er viktig for bedriftens overlevelse og 

lønnsomhet. 

 

7.2 Ressursbruk 

Til administrasjon er det budsjettert 1,2 mill. kroner og til tiltak 6,5 mill. kroner. I tillegg 

er det overført vel 2,8 mill. kroner fra 2009, og annulleringer av tidligere tilsagn 

tilsvarende 2,5 mill. kroner, slik at total disponibel ramme i 2010 var på 13 mill. kroner. 

Forbruket i 2010 var totalt 12,4 mill. kroner, over LMD kapittelpost 1151.51. 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Det er ikke gjennomført egne tiltak knyttet til dette. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er en prioritert målgruppe i programmet, synliggjort ved nytt delmål om å styrke 

satsinga på biprodukter. Drøye 50 % av tilskuddskronene i 2010 er kjennetegnet med 

kvinnekryss. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Avfallshåndtering fra rein omfatter vurderinger av direkte art, ved registrering av 

forurensing og biologisk påvirkning. Prosjektet omfatter også vurderinger av indirekte 

art, ved redusering av transport. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Som tidligere nevnt, inneholdt Reindriftsavtalen støtteordninger med krav til å levere 

rein til et lite antall ”listeførte slakterier”. Dermed kunne ikke reindriften benytte andre 

omsetningskanaler. Vi registrerer at selv om det er blitt endringer i regelverk med 

bortfall av målpris og markedsregulator, er strukturen og dynamikken i verdikjeden mye 

den samme som tidligere.  

 

Kundeporteføljen i VSP-Rein kan grovt deles i to grupper: 

1. Levebrødsbedrifter med formål å selge egenproduksjon.  

2. Småskala matprodusenter med vekstfokus/potensiale. 

 

Bedrifter i gruppe 1 er typiske duodjiutøvere, spekematprodusenter, eller tilknyttet 

reiseliv. Disse har som mål å gi en biinntekt til ordinær reindrift og/eller gi mulighet for 

flere familiemedlemmer å tilhøre siidaandelen. Dette er viktige kvinnearbeidsplasser. 

Enkelte feltslakteri kan også kategoriseres hit. Gruppe 1 er lite prissensitiv og har oftest 

et lokalt marked. Behovene uttrykkes ofte som små investeringer til ulike formål. Felles 

aktiviteter i regi av VSP-Rein er utfordrende da reindrifta styrer store deler av tidsbruken 

for disse bedriftene. 
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Bedrifter i gruppe 2 har fokus mot industri, typisk AS. Målet er å skape arbeidsplasser og 

fortjeneste på grunnlag av produkter fra rein. Reineierne ønsker bedre priser, men ikke 

nødvendigvis mer arbeid. Bedriftene har ansatte uten reindrift som hovedinntektskilde. 

Gruppe 2 forsøker å befeste seg i det nasjonale markedet. De uttrykker behov for mer 

kompetanse på flere områder. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Internt har VSP-Rein etablert et samarbeid på finansiering med alle distriktskontor i hele 

reindriftsområdet når det gjelder FRAM-rein. Det er fortsatt viktig å informere om at 

reinprogrammet er en spesifikk satsing, i tillegg til INs øvrige tilskuddsordninger.  

 

Det er opprettet faste samarbeidsmøter med RUF. I 2010 ble det imidlertid ikke avholdt 

et slikt møte grunnet at både styringsgruppa i VSP-Rein og styret i RUF skulle oppnevnes 

på nytt. Det ble vurdert at styrene først skulle få anledning å ha egne møter. 

 

Årets virksomhet har ikke lagt grunnlag for spesielt samarbeid med Sametinget utover 

ordinær saksbehandling. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Ingen evalueringer i 2010. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmets innhold er ikke endret i perioden. Oppfølging/styrking av de allerede 

etablerte bedriftene økes, og nyetableringer har fortsatt vært aktuelle. Delmålet om 

biprodukter synes å føre til større fokus, men det er usikkerhet om det gir seg utslag i 

økt antall kvinnearbeidsplasser. 

 

Tilleggsavtalen til reindriftsavtalen september 2010 medførte at resterende midler 

tilsvarende 1,3 mill. kroner ble bundet opp til dette. Det er for tidlig å si noe om effekten 

av denne satsingen ennå. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

 

Da programmet ble igangsatt i 2001 satte man som mål at det minst burde vare i 10 år, 

eller like lenge som VSP-MAT, Situasjonen i reindrifta i 2010 har vært høyt reintall og 

omsetningsproblemer. Det betyr at det fortsatt er viktig med strategisk arbeid for å 

styrke/opprette nye markedskanaler.  

 

VSP-Rein støttede bedrifter med fokus på dagligvaremarkedet har også merket treghet i 

markedet. De mindre bedriftene med kun lokale markeder har solgt som tidligere. 

Det er fortsatt et behov for videreutvikling. Behovet for å arbeide mer proaktivt og 

etablere nettverk er fortsatt til stede. Dette er to meget krevende arbeidsformer som vil 

fordre en del ressurser. Det vil være avtalepartene i reindriftsavtalen som vedtar 

programmets videre skjebne. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

FRAM-Rein 

VSP-Rein er meget fornøyd med å ha kommet i gang med dette kompetansetiltaket. 

FRAM-Rein er samfinansiert mellom VSP-Rein og Innovasjon Norges distriktskontor fra 

Hedmark i sør, Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark i nord, med til sammen 

10 deltakere fra de samme fylkene. 

 

FRAM er Innovasjon Norges landsdekkende kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, 

ledelse og strategi. FRAM retter seg mot små og mellomstore bedrifter med 
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vekstpotensiale. Hensikten er å øke målgruppens langsiktige konkurransekraft, 

lønnsomhet og innovasjonsevne. Dette oppnås gjennom oppdatering av kunnskap, 

erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter, samt leder-til-leder prosesser med en 

av FRAMs ca. 100 kvalitetssikrede rådgivere. 

 

FRAM-Rein hadde sin første samling 9.-10 februar i Tromsø. 10 bedrifter fra Hedmark i 

sør til Tana i Øst-Finnmark i nord, var samlet. 

Siden har det vært gjennomført en samling i 

Alta i Finnmark og en tredje samling som også 

ble holdt i Tromsø i oktober. FRAM-Rein 

fortsetter i 2011, med fjerde samling i Stjørdal i 

Nord-Trøndelag. 

Deltakerne har masse lovord, selv om det har 

vært noe variert deltakelse. Resultatledelse AS 

som er gjennomføringsansvarlige, innrømmer at 

det er litt nytt og utfordrende at deltakerne er 

såpass opptatte i fjellet med reindrifta, og at 

perspektivet også blir annerledes når hensynet 

til reinen kommer først. 
(Foto: Svein Ole Granefjell) 

 

Vekstsatsing VSP-Rein 

I 2010 igangsatte VSP-Rein en egen satsing på vekst i bedrifter. Malen er hentet fra 

VSP-Mat, og det vurderes aktuelt for 1 til 2 bedrifter per år. Aktuelle bedrifter innenfor 

vekstsatsingen må ha et identifisert eller sannsynliggjort verdiskapingspotensial, vilje og 

evne til vekst samt konkrete planer – dvs. utviklingsaktiviteter og prosjekter - som skal 

bidra til å realisere dette potensialet. En forutsetning er at INs medvirkning har en 

utløsende effekt for bedriftenes aktiviteter. Det vil si at vekstkapitalen enten bidrar til at 

aktiviteter som ellers ikke ville blitt gjennomført 

faktisk blir det, at aktivitetene blir gjennomført 

raskere enn de ellers ville gjort, eller med et 

større omfang enn uten vår medvirkning. Dette 

er i tråd med INs generelle policy for 

bedriftsrettede finansielle virkemidler. 

I 2010 ble første søknad innvilget, som gikk til 

Arctic Rein og Vilt AS (bildet), Mo i Rana, 

Nordland. Bedriften var i 2010 hovedleverandør 

av reinkjøtt til kokkemesterskapet i Nord-Norge. 

Satsingen gir også bedriften muligheter til å 

profilere seg på arrangement som SMAK 2011. 

 
(Foto: Svein Ole Granefjell) 
 



Utviklingsprogram for grønt reiseliv 

 169 

3.19 Utviklingsprogram for grønt reiseliv 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv skal bidra til å videreutvikle de ressurser som 

gården og bygda rår over. Målet er økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet i 

reiselivsrettede aktiviteter på gården og i bygda, basert på mat, kultur, natur og 

aktivitetsbaserte opplevelser. Utviklingsprogrammet er en del av Landbruk- og 

Matdepartementets strategi for næringsutvikling, ”Ta landet i bruk”, og finansieres via 

jordbruksavtalen.  

Det kan gis tilskudd til nasjonale og regionale utviklingsprosjekter samt lokale og 

regionale pilotprosjekter som kan ha overføringsverdi for andre prosjekter og satsinger. 

Tiltak som kan finansieres gjennom programmet er produkt- og kompetanseutvikling, 
samarbeidsprosjekter, nettverk og alliansebygging. 

En viktig del av utviklingsprogrammets virksomhet er nasjonal og internasjonal 

markedsrettet arbeid der profilering og markedsføring står sentralt. Bygdeturisme-

kampanjen og Håndplukket retter seg mot det norske markedet, mens temaprosjektene 

er fokusert på det internasjonale markedet. Markedsførings- og nettverksaktivitetene 

planlegges og gjennomføres i samarbeid med næringen, samt etter råd og innspill fra 

Faglig Møtearena Reiseliv (FMR).  

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

Den økonomiske rammen for programmet fastsettes i de årlige jordbruksforhandlingene. 

Programmets rammer for oppstartsåret 2007 var 25 mill. kroner, for 2008 var den 23 

mill. kroner, og for 2009 og 2010 18 mill. kroner. I tillegg kommer eventuelle 
overføringer.  

Formålet med programmet er å legge til rette for utvikling av reiselivsrelatert aktivitet på 

gården og i bygdenorge. Gjennom kompetansebygging, nettverksjobbing, samarbeid og 

utvikling skal prosjektene bidra til å bygge kompetanse og gi flere inntektskilder for 

bonden og bygdesamfunnet, og slik bidra til en styrking av økonomi og robusthet. Det 

kan gis tilskudd til nasjonale og regionale utviklings- og samarbeidsprosjekter samt 

lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekter med overføringsverdi. 

Tiltak som kan finansieres gjennom utviklingsprogrammet er produkt- og 

kompetanseutvikling, samt samarbeid, nettverk og alliansebygging. Fellesmarkedsføring 

av det bygdebaserte reiselivet, nettverksprosjektet Håndplukket og de internasjonale 
temaprosjektene for vandring og fiske finansieres også via dette programmet. 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Utviklingsprogrammet utgjør en sentral del av omstillingsarbeidet i norsk landbruk, der 

målsetningen er å utvikle nye næringer og næringsveier som kan gi bonden og 

bygdesamfunnet flere inntektskilder i en tid med betydelige strukturelle endringer. 

Landbruket er med sin geografiske spredning av særlig stor betydning for verdiskapingen 

i distriktene. Utover den tradisjonelle landbruksproduksjonen, ivaretar landbruket 

samtidig kulturlandskapet som gjør bygdene til attraktive bosteder og interessante 

reisemål for turistene. Samtidig er landbruket en svært viktig kulturbærer. Den 

internasjonale trenden viser en økende etterspørsel etter naturbaserte opplevelser, lokal 

mat og miljøvennlige tilbud, verdier og kvaliteter som gårdene og bygdene kan tilby. Når 
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den norske naturen skal fylles med verdifullt innhold og opplevelser står denne typen 

bedrifter og kulturbærere helt sentralt. 

Det bygdebaserte reiselivet består av mange små enheter. Programmet prioriterer tiltak 

som stimulerer til samarbeid og arbeid i nettverk som bidrar til utvikling og 

profesjonalisering av bedrifter og tjenester for å kunne imøtekomme en stadig mer 
kravstor og krevende kundegruppe. 

4. Målgruppe 
 

Målgruppene for programmet er: 

 Tilbydere og bedrifter i det bygdebaserte og landbrukstilknyttede reiselivet som 

driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte 

aktiviteter og opplevelser. 

 Aktører i nettverk, samarbeids- og utviklingsprosjekter innen bygdeturismen og 

mellom bygdeturismen og det tradisjonelle reiselivet.  
 Fag- og næringsorganisasjoner som er engasjert innen landbruk og reiseliv. 

5. Kundebehov 

 

Utfordringen er å utvikle profesjonelle aktører med konkurransedyktige og 

markedsrettede produkter av høy kvalitet som kan “pakketeres”, markedsføres og 

tilgjengeliggjøres til de rette målgruppene.    

Mange aktører innen bygdeturisme driver reiselivsvirksomhet kombinert med annet 

arbeid. Dette gir spesielle utfordringer for organisering av, og tilrettelegging for, 

virksomheten og reiselivssatsingen. De geografiske avstandene er ofte store, og mange 

aktører jobber i stor grad hver for seg. Det er derfor svært viktig å bidra til utvikling av 

arenaer for samhandling og møteplasser som kan stimulere til økt kompetanseutveksling 

og vekst i næringen. 

Det bygdebaserte reiselivet har et potensial for økt lønnsomhet gjennom samarbeid og 

profesjonalisering. Det er behov for kompetansetilbud tilpasset denne typen bedrifter, for 

eksempel innen forretningsutvikling, pakking av opplevelser og reiselivsprodukter, 

vertskapsrollen, merkevarebygging, internasjonalisering samt distribusjon og salg. Her 

har Innovasjon Norge i dag et bredt tilbud av ulike kompetanseprogrammer. Tilsvarende 

utfordringer som i reiselivet forøvrig er knyttet til finansiering av fellesgoder og 
infrastrukturtiltak.  

6. Innhold 

 

Følgende tiltaksområder er definert: 

 Produktutvikling og infrastruktur, kompetanseutvikling, markedsføring samt 

samarbeid, nettverk og allianser.  

 Produktutviklingstiltak kan omfatte kvalitetssikring, videreutvikling av tematiske 

satsinger (som vandring, sykling, fiske, helse og velvære) og samarbeidsløsninger 

i utmark som kan resultere i helhetlige løsninger og reiselivsprodukter.  

 Det skal gjennomføres markedsføringsprosjekter og –kampanjer i Norge og i 

andre definerte internasjonale satsingsmarkeder.  

 Kompetansetilbud skal være tilpasset det bygdebaserte reiselivet, på områder 

som forretningsutvikling, marked, vertskapsrolle, distribusjon og 

internasjonalisering. 

Utviklingsprogrammet kan støtte gode og effektive samarbeidstiltak som bidrar til å øke 
samhandlingen og verdiskapingen i det bygdebaserte reiselivet.  
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7. Rapportering for 2010 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010:  

Et økt fokus på, og markedsføring av, programmet har medført økt etterspørsel, og 

rammen for programmet er i praksis disponert for 2010.  
 

Den samlede tilgjengelige rammen for programmet i 2010 var på totalt 21 mill. kroner 

bestående av den fastsatte rammen for 2010 på 18 mill. kroner, samt den overførte, 

ubenyttede rammen fra 2009 på 3 mill. kroner. Det ble i 2010 bevilget totalt 13,1 mill. 

kroner til markedsførings-, nettverks- og temaprosjektene fordelt med 3,4 mill. kroner til 

temaprosjektene vandring og fiske, 1,2 mill. kroner til nettverksprosjektet Håndplukket, 

6,5 mill. kroner til markedsføringskampanjen Bygdeturisme og 2 mill. kroner til 

Norgeskampanjen (overordnet Norgesprofilering).  

 

Tiltak som finansieres gjennom utviklingsprogrammet, utover tema- og markedsførings-

prosjektene, er samarbeid, nettverk og alliansebygging samt produkt- og kompetanse-

utvikling. Det ble i 2010 innvilget søknader for 7,4 mill. kroner til totalt 10 prosjekter, 

mot totalt 23 prosjekter i 2009. En søknad ble i 2010 trukket og to søknader ble 

returnert/ avslått. Oppmerksomheten rundt programmet og etterspørselen etter midlene 

har steget som et resultat av aktiv markedsføring av programmet, men flere potensielle 

søkere oppgir at de er forhindret fra å søke på grunn av at alle bevilgninger fra 

programmet må gis etter EØS-reglene for bagatellmessig støtte. 

 

Temastrategi 

Det er i 2010 utarbeidet en ny strategi for arbeidet med å fylle naturen med aktiviteter 

og opplevelser. Innovasjon Norge vil med denne strategien gjøre Norge tydeligere og 

mer synlig som reisemål for turister med spesielle interesseområder (special interest) 

innenfor noen utvalgte aktive opplevelser i naturen. Special interest turister er de som 

velger reisemål for å drive en aktivitet, for eksempel vandre, fiske eller sykle. 

 

Satsingen deles i to prosjekter, et produktutviklingsprosjekt og et 

markedsføringsprosjekt. Gjennom produktutviklingsprosjektet skal vi bidra til å utvikle et 

bredt spekter av kvalitetsprodukter innen utvalgte aktive naturopplevelser. Gjennom 

målrettet og innovativ kommunikasjon skal vi fortelle special interest turistene hvorfor 

de skal komme til Norge og hva Norge kan by på.  

 

Målgruppen for satsingen er 1) tilbydere og aktører som leverer produkter til special 

interest turistene innenfor de utvalgte aktivitetene og 2) special interest turister. Målet 

med satsingen er å øke antallet special interest turister til Norge, og å få flere gjester til 

partnerne i våre prosjekter.   

 

Aktivitetene er prioritert i tre kategorier; 1. Markedsføring, 2. Produktutvikling og 3. 

Overvåkingsaktviteter. Vi fokuserer på store aktiviteter, som trekker et større antall 

turister, men vil også trekke frem nisjeaktiviteter som kan være med og bygge Norge 

som en attraktiv destinasjon for aktive opplevelser i naturen. Aktivitetene er både soft 

adventure (krever lite forkunnskaper og har liten risiko) og hard adventure (krever 

kunnskap og erfaring og har et element av risiko).  

 

I satsingen skal Innovasjon Norge etablere målinger slik at vi kan måle effektene av det 

arbeidet vi gjør. 

 

b. Effekter av programmet i 2010: 

Midler brukt til tema- og markedsføringsprosjektene er i hht. budsjett, der det ble 

bevilget 13,1 mill. kroner. Prosjektene/kampanjene ble gjennomført som planlagt med 
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aktiviteter som skissert i handlingsplanen i samarbeid med deltakerne og eventuelt 

andre samarbeidspartnere.  

 

Bygdeturismekampanjen 

Avsetningen til Bygdeturismekampanjen ble benyttet i en bred kampanje i flere kanaler i 

perioden april - september. Kampanjen hadde hele 360 deltagere, noe som er ny rekord 

og 100 flere enn i 2009, og var samkjørt med Norgeskampanjen for utnyttelse av 

synergieffekter innen følgende aktiviteter; Norgesbilag/DM, print- og nettannonser, 

diverse magasiner samt PR-kampanje og kunnskapsbyggende nyhetsbrev til deltakerne. 

En av målsetningene er at deltagende bedrifter skal få stadig økt kompetanse om 

markedsføring og bruk av internett i kommunikasjon med kunden. Et eksternt firma ble 

benyttet til å gi deltakerne økt kompetanse om bruk av web og sosiale medier i 

markedsføringen. Samarbeid med sentrale aktører som Din Tur, Den norske 

turistforening og Sykkelturisme i Norge er veldig positivt og bidrar til å skape bredde i 

satsingen.  

 

Av midlene ble 2 mill. kroner benyttet til overordnet profilering av Norge.  

 

Evalueringen av Bygdeturismekampanjen viser at ca. 43 % har opplevd sterk/moderat 

økning i forhold til fjoråret. 65 % oppgir at de er svært fornøyd/fornøyd med deltagelsen, 

og 78 % oppgir at de ønsker å delta også i neste års kampanje.  

 

Som en kort oppsummering av årets kampanje kan vi slå fast at kampanjen har vært 

vellykket, selv om det alltid vil være grunnlag for forbedringer. Det synes som om vi har 

truffet riktig når det gjelder valg av media. Annonsene har hatt god synlighet. At så 

mange som 78 % ønsker å være med neste år også viser at deltagerne mener at å være 

med i kampanjen er et positivt bidrag til egen markedsføring, og at man får mye igjen 

for en liten deltakeravgift.  

 

Både de kvalitative og kvantitative mål for kampanjen ble stort sett nådd: 

 

 Bred deltagelse fra tilbyderne med 360 deltagere, hvilket var langt over forventet 

antall. Deriblant betydelige aktører som Din Tur, Den Norske Turistforening, STIN, 

Norske Bygdeopplevelser, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat) 

 Over 50 % tidligere deltagere – her var antallet nærmere 100 % 

 Økt kompetanse i bruk av internett (5 leksjoner i e-læring) 

 Antall besøk på visitnorway.no ligger noe lavere i forhold til samme periode i fjor, 

hvilket antagelig skyldes at vi i år hadde færre aktiviteter på nettet  

 Synliggjøring av prosjektdeltakerne i kampanjen sammen med øvrig reiseliv, 

gjennom mediene og på visitnorway.no 

 Gjennomføre en kampanje som øker oppmerksomheten og bruken av 

gårdstilknyttede tilbud i Norge 

 

Hvis man ønsker å satse i dette markedet er deltagelse i Bygdeturisme-kampanjen en 

rimelig inngangsbillett til å bli bedre kjent blant forbrukerne. Gjentagelser er viktig for 

gjenkjennelsen, og her spiller attraktive og selgende budskap, og ikke minst bilder, en 

vesentlig rolle. 

 

Håndplukket 

I 2010 var 15 bedrifter med i prosjektet. De kvantitative målene for 2010 var:  

 

 Opprettholde total, netto omsetning på 2009 nivå med utgangspunkt i eget 

budsjett,  

 opprettholde netto omsetning på møtemarkedet på 2009 nivå med utgangspunkt i 

eget budsjett og 

 få minimum 5 medieoppslag per bedrift.  
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Her er en oversikt over aktiviteter gjennomført 2010: 

    

  Møtebørsen Norge 2010 i januar  

  Rubrikkannonse i DN – kurs & konferanse kalender 

  Div. annonser i ulike bilag/tun-media sine nettsider   

  Google søkeordannonsering (tilrettelagt og spisset kampanje)    

  Nettverksmøter x 4         

  Opprettelse og drifting av Facebookside for HP      

  Foto/tekst v/Esten og A-K Strøm - ta bilder/skrive tekst hos alle deltakere  

  Markedsundersøkelse K & K        

  Kokkekurs for tidligere og nåværende HP kokker    

  Diverse (HP annonse på visitnorway.no, artikler i ulike magasin, arbeid med ny  

 prosjektperiode, Møtebørsen 2011, arbeid med Håndplukket BA)   

 

Nettverksmøter 

 Ongajoksetra, 14.-16. februar - tema: Innføring i sosiale medier   

 Bekkjarvik Gjestgiveri, 14.-16. april – tema: Workshop sosiale medier   

 Hoel Gård, 5.-7. september – tema: ”Avgiftssystemet innen reiseliv - gjennomgang 

av revisor” og presentasjon og gjennomgang av markedsundersøkelsen på k&K 

markedet v/Synnovate 

 Knutholmen 7.-9. november – tema: Fellesmøte med nåværende og tidligere 

deltagere i HP. Gjennomgang av merkevaren og konkretisering av ønsker og felles 

verktøy for HP i 2011 og fremover. 

 

På 3 av 4 møter har reiselivskontakt på distriktskontor holdt presentasjon/deltatt på 

deler av møte. 

 

Aktiviteter er i all hovedsak blitt gjennomført iht. planen. Et planlagt kunde- og eller 

pressearrangement i tilknytning til kokkekurset ble skrinlagt pga. at aprilmøte der dette 

skulle planlegges ble avkortet pga. askeskyen fra Island. 

 

Per-Gynt Gården trakk seg ut av prosjektet i august grunnet ny driftsform, blant annet at 

de ble tilknyttet et eventbyrå der kundene må ha opprettet en konto for at gården skal 

kunne benyttes som arrangementssted. 

 

Det har vært en engasjert og aktiv gruppe, og flere vil nok jobbe sammen fremover også. 

 

Temaprosjekt vandring 

Det er et stort og variert tilbud av vandreprodukter i Norge. Det finnes noen relativt 

store organisasjoner med gode produkter, erfaring med internasjonale markeder og høy 

kompetanse, men flertallet av norske vandretilbydere er allikevel små destinasjoner og 

bedrifter med begrenset erfaring internasjonalt. I 2009 lanserte vi for første gang et 

internasjonalt vandreprosjekt. Prosjektet var strukturer i delprosjekter for å sikre at både 

små, uerfarne bedrifter så vel som de store, mer erfarne bedriftene kunne delta og dra 

nytte av prosjektet. 

  

Hele 43 deltagere fra hele landet deltok i kampanjen i 2010. Det er en kraftig økning fra 

2009, da det var 29 deltakere. Deltakerne representerer alt fra destinasjonsselskaper til 

enkeltbedrifter. Kampanjen ble lansert i seks land; Sverige, Danmark, Tyskland, 

Nederland, UK, og Frankrike. Hoveddelen av kampanjen var lik på tvers av markedene 

(katalog, produktmanual, visitnorway.no osv.), men hvert marked hadde også et 

budsjett for markedsspesifikke tiltak. 

 

Da prosjektgruppen var veldig stor var det helt umulig å involvere alle i diskusjoner og 

komme frem til en konsensus mht. fremdrift i prosjektet. På grunn av størrelsen på 

prosjektet ble det etablert en arbeidsgruppe som i brede trekk representerte 
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landsregionen i tillegg til personer som sitter på spisskompetanse innen vandring. 

Gruppen jobber med koordinering i sin region og strategisk fremdrift. 

 

Det ble sendt ut et questback skjema hvor vi ba deltagerne rapportere ift. om de hadde 

sett positive resultater i sin bedrift som et direkte resultat av prosjektet. Det er stort sett 

positive tilbakemeldinger til prosjektet, og 50 % sier de har fått en økning i turister fra 

satsingsmarkedene. Katalogen, presseturer og visningsturer for turoperatører får spesielt 

gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det ble arrangert en studietur til Pyreneene for 

prosjektets deltakere, og denne turen var meget vellykket.  

 

Innovasjon Norge bevilget høsten 2010 penger til et prosjekt som skal etablere en 

nasjonal mal for skilting og gradering av turløyper. Prosjektet er ledet av Innovativ 

Fjellturisme AS, og prosjektgruppen er bredt sammensatt av sentrale representanter for 

vandrebedrifter og organisasjoner i Norge. Prosjektet vil bidra til å heve kvaliteten på det 

norske vandreproduktet. Målet er at 15 av de største vandredestinasjonene skal ta i bruk 

malen innen 2012. Mange er allerede i gang eller har innført malen.   

 

Temaprosjekt fiske 

Fiskeprosjektet var i 2010 et kombinert prosjekt med både sjøfiske og innlandsfiske i 

samme prosjekt. Prosjektet ble i 2010 utvidet til å dekke seks markeder; Tyskland, 

Nederland, Sverige, Danmark, Russland og Storbritannia.  

 

Det var i 2010 totalt 30 deltakere med i prosjektet. Mange av disse tilbyr både sjøfiske 

og innlandsfiske.  

 

Gjennom en spørreundersøkelse gjennomført blant prosjektdeltakere svarte 50 % at de 

hadde opplevd en vekst i antall besøkende fra satsningsmarkedene. Katalogen og 

visitnorwway.no-sidene får bra score, men det er pressebesøk og besøk fra turoperatører 

som får best score i undersøkelsen.  

 

7.2 Ressursbruk 

Av disponibel ramme på 21 mill. kroner bestående av den fastsatte rammen for 2010 på 

18 mill. kroner samt overførte ubenyttet ramme fra 2009 på 3 mill. kroner, er det 

bevilget 20,7 mill. kroner. Ubenyttede midler på 0,3 mill. kroner overføres til 2011.  

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

I de internasjonale temaprosjektene er det fokus på å opparbeide seg kjennskap til det 

aktuelle markedet(ene) og dermed styrke den internasjonale konkurransekraften. 

Temaprosjektet vandring omfatter fra 2009 fem markeder, og fiske fire internasjonale 

markeder. Internasjonalt er det økt fokus på tematiske ferier. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner har ikke vært en spesielt prioritert målgruppe i disse programmene for 2009 og 

2010, men det ble iverksatt tiltak for å styrke kvinneandelen i reiselivet generelt i 2008. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Det er ikke iverksatt egne miljørettede prosjekter innenfor tema- eller 

markedsføringsprosjektene, men satsingen på bærekraftig reiseliv er styrket og dette 

arbeidet gir overordnede føringer for reiselivssatsingen. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Følgende kritiske suksessfaktorer er identifisert: 

 Reiselivsnæringen og det bygdebaserte reiselivet er en fragmentert næring der 

det er en utfordring å samarbeide på tvers av bedrifter og næringer for 

verdiskaping og synergieffekter. 
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 Mange små bedrifter som driver næring i liten skala, gjerne kombinert med annen 

næring, noe som gjør at dette er en sårbar næring både i forhold til innsats, 

ressurser og ressursbruk samt økonomisk inntjening. 

 Det er fortsatt en utfordring å finne gode samarbeidsprosjekter mellom det 

bygdebaserte, småskala reiselivet og det tradisjonelle reiselivet og 

reiselivsbedriftene. 

 Det er en utfordring å gjøre programmet og mulighetene innenfor dette kjent i 

markedet, og deretter identifisere gode nasjonale prosjekter det bør satses på. 

 

Stor fokus på produktutvikling. I evalueringen er det 59 % som oppgir at de har utviklet 

nye, eller endret eksisterende produkt i 2008. De aller fleste oppgir at dette er gjort på 

bakgrunn av egne ideer. Virksomhetene har problemer med å se hvordan prosjektene 

henger sammen med deres resultater. Mange har problemer med å målfeste utviklingen 

relatert til hvilke produkt og tjenester som faktisk har økt. En utfordring å stadfeste 

hvorvidt bedriftene faktisk får økt besøk på bakgrunn av markedsaktivitetene som har 

blitt gjennomført. 

 

Det er nokså varierende kvalitet på bildene som deltakerne sender inn til bruk i 

kampanjene. Informasjonen om egen bedrift kunne nok i enkelte tilfeller være mer 

utfyllende og ”selgende”. Det kan være behov for å øke kompetansen og 

profesjonaliteten rundt synliggjøring av egen bedrift, markedsforståelse og 

produktutvikling relatert til komparative fortrinn.  

 

Det er avgjørende at bedriftene selv innhenter nødvendig informasjon, for å kunne 

påvise om satsninger har hatt en direkte påvirking på virksomhetenes økonomiske 

utvikling.  

 

EØS-reglementet tolkes slik at alle bevilgninger over utviklingsprogrammet for grønt 

reiseliv må gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Mange av potensielle søkere har 

nådd, eller er i nærheten av, grensen for hvor mye de har lov til å motta i bagatellmessig 

støtte. Det antas at dette er medvirkende til at søknadsomfanget har gått noe ned i 

2010, og det er signalisert fra sentrale aktører i bygdeturismen at de ikke vil kunne søke 

om nye prosjekter i 2011.  

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmene samarbeidet med andre programmer og satsinger i Innovasjon Norge, 

spesielt satsingene innen landbruk og reiseliv og mat og reiseliv.  

 

Det er naturlig med et større integrert samarbeid mot film, dataspill, musikk, design og 

øvrige opplevelsesbaserte næringer samt sosiale medier, innenfor Innovasjon Norges 

satsing på kultur og opplevelse.  

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Rambøll evaluerte temaprosjektene vandring og fiske samt Håndplukket og 

Bygdeturismekampanjen i 2009/2010. Formålet var å undersøke de økonomiske 

resultatene til virksomhetene som inngår i satsingene. Undersøkelsen har også vurdert 

hvorvidt virksomhetenes økonomiske utvikling kan tilskrives aktivitetene i prosjektene.  

 

Disse satsningene har som formål å øke verdiskapingen og den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten basert på mat, kultur, natur, og aktivitetsbaserte opplevelser, og er 

sentrale i utviklingsprogrammet for grønt reiseliv. 

 

En kvantitativ breddeundersøkelse ble sendt til alle deltakere i 2009 og 2010 (evaluering 

av satsingene i 2008 og 2009). I tillegg er det gjennomført en kvalitativ 

dybdeundersøkelse der et begrenset antall virksomheter ble intervjuet. I 2009 ble 

breddeundersøkelsen sendt til 197 virksomheter, og i 2010 til 176 virksomheter. Til 
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sammen er det gjennomført dybdeintervjuer med 100 virksomheter fordelt på 2009 og 

2010. Deltakerne i kampanjene er relativt modne som reiselivsbedrifter, 71 % av 

deltakerne oppgir at de har drevet reiselivsvirksomhet i mer enn 8 år. Ca. 40 % driver 

reiselivsvirksomhet i kombinasjon med landbruk eller gårdsdrift. Totalt 58 % kombinerer 

reiselivsvirksomhet enten med gårdsdrift eller annen virksomhet. 60 % av de som 

kombinerer med annen type virksomhet oppgir at de får 50 % av sin totale omsetning 

fra sin reiselivsrelaterte virksomhet.  

 

Evalueringen viser at 91 % hadde forventninger til økt besøk/økt salg gjennom sin 

deltakelse, mens 65 % hadde forventinger til økt omsetning. Over 50 % av deltakerne 

kan vise til en positiv utvikling i omsetning. Henholdsvis 74 % og 79 % oppgir i ”noen” 

eller ”liten grad” at deltakelsen svarte til forventningene. Samtidig mener drøye 

halvparten at deres økning i omsetning i ”noen grad” kan relateres til deltakelsen. 

Omsetningsøkningen relateres i hovedsak til overnatting og at det legges igjen flere 

kroner per gjest. 45 % av deltakerne forventet å få tilgang til et nyttig nettverk, og 35 % 

forventet å tilegne seg økt reiselivskompetanse gjennom deltakelsen.  

 

27 % er i ”meget stor” eller ”stor grad” fornøyd med egen deltakelse og muligheten til å 

tilegne seg økt markedskompetanse. 19 % av de spurte sier at deres forventninger i 

“meget stor” eller “stor grad” har blitt møtt, mens majoriteten vurderer at deres 

forventninger har blitt møtt i mindre grad. 15 % sier at forventingene ikke er blitt 

innfridd i det hele tatt. 

 

Overordnet sett er deltakerne i virksomhetsstudiet tilfreds med de satsningene de har 

deltatt i, og de resultater deltakelsen har gitt. Kun et fåtall oppgir at de i liten grad er 

tilfreds med deltakelsen i prosjektene eller kampanjen, og tallet har endret seg positivt 

siden 2008. 30 % er “i stor grad” fornøyd med deltakelsen sin, og igjen er dette endret 

seg positivt sammenlignet med forrige undersøkelse. 

 

Utfordringer med markedsføringsprosjektene 

Evalueringen viser at det for enkelte virksomheter ikke er samsvar mellom 

prosjektet/satsningen de deltar i og hva de forventer. Gapet mellom virksomhetens 

forventinger og satsningens innretning er et tegn på at kommunikasjonen om 

satsningenes målsetninger kan forbedres.  

 

Virksomhetene har i tillegg til dels vanskeligheter med å se hvordan satsningen henger 

sammen med deres resultater. Mange har problemer med å målfeste utviklingen relatert 

til hvilke produkt og tjenester som faktisk har økt, og det er også en utfordring å 

stadfeste hvorvidt virksomhetene faktisk får økt besøk på bakgrunn av de 

markedsaktivitetene som har blitt gjennomført.  

 

Innovasjon Norge vil i fremtiden etablere bedre system for målinger av effekten av 

kampanjer og markedsaktiviteter.  

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Det er stor variasjon innenfor deltakerne innenfor temaprosjektene. For å imøtekomme 

et varierende behov hos aktørene ble temaprosjektene innenfor fiske og vandring delt i 

tre ulike tilbud i 2009; og denne delingen er beholdt i 2010.   

 

Produkttesting prosjekt – Bare produkttesting 

Bedrifter som vurderer å lansere sine produkter og tjenester i utlandet, gjerne bedrifter 

med landbrukstilknytting. 

 

Utviklingsprosjekt – Kompetanseheving og noe markedsføring 

Små og mellomstore bedrifter med landbruks tilknytning, som har produkter tilpasset 

utenlands markedet. 
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Markedsføringsprosjekt – Fokus på markedsføring 

Små og mellomstore bedrifter, destinasjonsselskap og turoperatører med produkter som 

er tilpasset utenlandsmarkedet. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

 

Søknadstilfanget de to siste årene har tatt seg sterkt opp, og det er både interesse og 

behov for programmet. Det økte fokus på aktiviteter i naturen, koblet med lokale 

matopplevelser, utgjør en svært viktig del av utviklingen i norsk reiseliv. Det er behov 

for fortsatt produktutvikling innen dette feltet, og utviklingsprogrammet er sentralt her.  

 

Utfordringene i det bygdebaserte reiselivet er fortsatt mange. Det er behov for en 

revisjon av programmet for å oppdatere innholdet til dagens gjeldende overordnede 

føringer og strategier. Programmet anbefales videreført i innspill til 

jordbruksforhandlingene.  
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3.20 FORNY-programmet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

FORNY programmet skal bidra til å dyktiggjøre og stimulere kunnskaps-/ 

kompetansemiljøene i målgruppen til aktivt å søke etter kommersialiserbare 

forretningsidéer som kan danne basis for ny virksomhet. I samarbeid med øvrige deler 

av innovasjonssystemet skal FORNY bidra til å vurdere idébeskyttelse og kommersielt 

potensial og at nye forretningsidéer får en profesjonell foredling med effektiv assistanse 

gjennom selve etableringsfasen frem til at markedets aktører kan overta. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Hovedmål for FORNY er å:  

 øke verdiskapingen ved å kommersialisere kunnskapsintensive forretningsidéer 

med stort verdiskapingspotensial, 

 bidra til å endre holdninger og atferd i FoU-miljø slik at søk etter 

kommersialiserings-muligheter blir en integrert og prioritert oppgave i 

forskningsaktiviteten. Gjennom kommersialisering bør FoU-miljøets 

egeninntjening økes. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Kommersialisering av FoU-resultater får stadig større fokus internasjonalt, bl.a. innen 

OECD. FoU-baserte forretningsidéer kjennetegnes av et stort verdiskapingspotensial i et 

internasjonalt marked og en krevende kommersialiseringsprosess, dvs. utvikling fra idé 

til etablert bedrift eller inngått lisensavtale. Markedsmekanismene er utilstrekkelige for å 

utløse dette potensialet og det er behov for offentlige virkemidler. FORNY vil bidra til at 

man oppnår ytterligere avkastning på de investeringene som tidligere er foretatt 

gjennom forskningsprosjekter, bidra til å videreutvikle dynamikken i næringslivet, bidra 

til å fylle verdiskapingsgapet samt bidra til å gjøre landet mindre råvareavhengig. 

Innovasjon Norge og Forskningsrådet driver FORNY som et felles program. Et 

landsdekkende nettverk av kommersialiseringsaktører er regionale operatører og således 

viktige aktører i det nasjonale og de regionale innovasjonssystemer. 

 

4. Målgruppe 
 

FoU-miljøer: Idékilden er innen universitet, høyskoler, sykehus og forskningsinstitusjoner 

hvor man i forskningsprosjekt, doktorgrads- eller hovedfagsarbeid utvikler resultater 

som kan danne basis for ny kommersiell virksomhet. 

 

5. Kundebehov 
 

For å oppnå de overordnede målene, skal programmet bidra til: 

 å utvikle entreprenørholdninger og adferd i FoU-institusjoner, offentlig virksomhet 

og næringsliv, bl.a. ved å spre kunnskap om patentering og om muligheter for 

verdiskaping ved kommersialisering, samt aktiv stimulering til generering av FoU-

baserte forretningsidéer.  

 at det tilbys støtte i form av komplementær kompetanse, relevante nettverk og 

finansiering for å muliggjøre en profesjonell og effektiv 

kommersialiseringsprosess.  

 å finansiere FoU-arbeid som kreves for å verifisere om spesielt krevende, nye 

forsknings- og teknologikonsept (f.eks. innen medisin/bioteknologi) i en tidlig fase 

er kommersialiserbare.  
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 å rekruttere effektive gründerteam og stimulere til økt kvinneandel.  

 å utvikle og spre kunnskap om innovasjons- og kommersialiseringsprosesser.  

 at det totale innovasjonssystemet tilfredsstiller de behov som 

kommersialiseringsprosjektene har i ulike utviklingsfaser frem til aktører i 

markedet kan overta. 

 

6. Innhold 
 

 Å utvikle entreprenørholdninger i FoU-institusjoner, offentlig virksomhet og 

næringsliv, bl.a. ved å spre kunnskap om patentering og om muligheter for 

verdiskaping ved kommersialisering, samt stimulere til generering av FoU-baserte 

forretningsidéer.  

 Å bidra til at det tilbys støtte i form av komplementær kompetanse, relevante 

nettverk og finansiering for å muliggjøre en profesjonell og effektiv 

kommersialiseringsprosess.  

 Å bidra til å finansiere FoU-arbeid som kreves for å verifisere om spesielt 

krevende, nye forsknings- og teknologikonsept (f.eks. innen 

medisin/bioteknologi) i en tidlig fase er kommersialiserbare.  

 Å bidra til å rekruttere effektive gründerteam og til økt kvinneandel.  

 Å utvikle og spre kunnskap om innovasjons- og kommersialiseringsprosesser.  

 Å bidra til at det totale innovasjonssystemet tilfredsstiller de behov som 

kommersialiserings-prosjektene har i ulike utviklingsfaser frem til aktører i 

markedet kan overta. 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Kommersielle Aktører (KA) opererer over hele landet med utgangspunkt i høgskole og 

universitetssentra. 

 Det ble i 2010 presentert 63 kommersialiseringer hvorav 54 ble godkjent. Det var 

17 etableringer og 37 lisenser  

 FORNY arrangerte i 2010 en prosjektleder- og tre KA-leder samlinger med alle 

kommersialiseringsaktørene (KA) 

 FoU-institusjonene og kommersialiseringsaktørene som mottok 

infrastrukturmidler i 2010 arrangerte totalt 147 kurs, konferanser og seminarer 

med til sammen over 1500 deltakere rundt om i hele landet. 

 

7.2 Ressursbruk 

Det ble budsjettert og forbrukt 8 mill. kroner fra Innovasjon Norge til programmet. Dette 

har fordelt seg med 7 mill. kroner til Forskningsrådet og 1 mill. kroner til administrasjon i 

IN. 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Det ble i 2006 igangsatt et pilotprosjekt for å gi en internasjonaliseringstjeneste til 

kommersialiseringsaktørene fra Innovasjon Norge-kontorene i London og Boston. Dette 

ble videreført etter pilotperioden og deretter avsluttet i 2009. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Det er gitt tilskudd til aktiviteter i universiteter og høgskoler for å stimulere til å øke den 

kvinnelige deltagelsen i programmet. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter  

Protia AS, etablert av Birkeland Innovasjon og NTNU TTO i 2008, tok førstepremien på 

landsbasis i DnB NORs årlige konkurranse. Selskapet fikk prisen for sin membranreaktor 

som omdanner naturgass til flytende diesel. Protia AS vant også den regionale finalen for 

Oslo/Akershus i mai. Juryen kalte teknologien bak selskapet grensesprengende og sa at 

den er kunnskapsbasert næringsutvikling på høyt nivå. 
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7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

”Dealflow” av prosjekter fra universiteter og høgskoler er den kritiske suksessfaktoren til 

programmet i årene som kommer. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmets TTO/KA samarbeider tett med lokale distriktskontorer for å ivareta det 

videre stafettløpet i verdikjeden. Norges Forskningsråd er den tyngste parten i 

programmet med antall mennesker i sekretariatet og bevilgninger. Samarbeidet fungerer 

godt. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det ble ikke gjennomført noen evalueringer i 2010, men i 2009 ble det utført en 

evaluering av NIFU STEP i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø, Menon Business 

Economics og Nordlandsforskning. 

 

Evalueringsrapporten som ble overlevert Forskningsrådet i april 2009 påpeker at de 

direkte og målbare resultatene av FORNY som patenter, selskapsetableringer og lisenser 

er beskjedne. Samtidig er det problematisk å måle direkte resultater av et program som 

FORNY, siden programmet også har bidratt til flere indirekte resultater. FORNYs satsing 

på kommersialisering har sannsynligvis bidratt til å skape økt bevissthet om og nye 

holdninger til dette blant vitenskapelig ansatte.  

 

Evalueringen konkluderer med at det er viktig å fortsette arbeidet, men at det bør gjøres 

en del endringer i hvordan satsingen foregår. Det vil være spesielt viktig å innføre et 

tydeligere skille mellom støtte til de gode ideene i seg selv og støtte til organisasjonene 

som skal hjelpe ideene frem. I tillegg vil det være nyttig med en tydeligere avklaring av 

programmets rolle og forhold til andre virkemidler. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

For øvrig er det ikke gjort noen endringer i programmets innhold i 2010. Det har vært 

mer nødvendig å bygge opp rundt de virkemidlene som ble introdusert i programmet i 

2007 som var Verifiseringsmidler og Kommersialiseringsstipend. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programperioden gikk ut i 2009 og en arbeidsgruppe og en referansegruppe gjorde en 

vurdering som konkluderte med en videreføring i en ny form i perioden 2011 til 2020 

hvor Innovasjon Norge ikke vil inngå. Samtidig ble det anbefalt at 2010 skulle være et 

overgangsår med noen endringer.  

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

GasSecure, etablert fra Sintef i august 2008, hentet inn over 70 mill. kroner i 

risikokapital og prosjektmidler fra Sintef Venture, Viking Venture, Pro Venture Seed og 

Investinor. Ved hjelp av disse midlene vil selskapet kunne bringe teknologien sin, 

verdens første trådløs gassdetektor for olje- og gassinstallasjoner, til markedet. 

 

Bergen Teknologioverføring har sammen med psykolog Solfrid Raknes kommersialisert 

Psykologisk Førstehjelp, det første selvhjelpskonseptet for barn og unge med 

følelsesmessige problemer. Målgruppen er barn og unge i alderen 8-19 år, samt deres 

foreldre og helsepersonell involvert med aldersgruppen. Gjennom en avtale med 

Gyldendal vil skrinet bli allment tilgjengelig. 
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3.21 Programmet for Svensk-norsk 
næringslivssamarbeid (SNNS)  
 

Programmet er avsluttet, og iht. oppdragsbrev for 2010 og statlig regelverk for 

ordningen, så har programmet blitt evaluert etter kriterier for måloppnåelse. 

 

Rapporten heter “Slutrapport – Utvärdering av programmet Svenskt-norskt 

Näringslivssamarbete” av 19.11.2010. Rapporten kan finnes på følgende lenke: 

http://www.tillvaxtverket.se/. 
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3.22 Sektorprogram Maritim utvikling 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Midler til sektorprogrammet Maritim Utvikling går over kap. 2421 post 79 på Nærings- og 

handelsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke 

konkurranseevnen og øke verdiskapingen i de maritime næringene ved å støtte maritim 

utvikling og innovasjon. Målgruppe er bedrifter i alle størrelser, uavhengig av 

lokalisering, som er en del av eller har tilknytning til de maritime næringene.  

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

  

Tilskuddsordningen skal bidra til at næringen gjennomfører prosjekter som tar sikte på å 

utvikle nye, lønnsomme og konkurransedyktige produkter, tjenester, produksjons- 

metoder og markeder samt prosjekter som tar sikte på å styrke innovasjonsevnen i de 

maritime næringene gjennom økt samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og 

myndigheter. 

 

I 2010 hadde ordningen fire prioriterte områder: 

 

 Avansert logistikk og transport 

 Miljøprosjekter 

 Maritim omdømme og profilering 

 Krevende miljøvennlige operasjoner i Nord 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Tilskuddsordningen bidrar til å gjennomføre prosjekter som er samfunnsøkonomisk 

lønnsomme med stort potensial, men som har for lav bedriftsøkonomisk lønnsomhet til 

at bedriftene gjennomfører prosjektet uten offentlig støtte.  
 

4. Målgruppe 
 

Tilskuddsordningen retter seg mot bedrifter som er en del av eller har tilknytning til de 

maritime næringene, og omfatter således skipsverft, maritime utstyrsprodusenter, 

rederier, samt forskings-, tjeneste- og konsulentmiljøer. 

 

5. Kundebehov 

 

Ordningen bidrar til å styrke kundenes gjennomføring av prosjekter som omtales i punkt 

2.  

 

6. Innhold 

 

Maritim Utvikling er et tilskuddsprogram rettet mot de maritime næringene i Norge. 

Målet er å styrke konkurranseevnen og øke verdiskapingen i de maritime næringene i 

Norge ved å støtte maritim utvikling og innovasjon. 
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7. Rapportering for 2010 

NHD har i regelverket for denne ordningen gitt Innovasjon Norge spesielle føringer for 

rapportering til departementet for denne ordningen. Dette avsnittet bygger bl.a. på 

dette. 

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010:  

I 2010 ble det bevilget kr 10 230 925 fra programmet, av dette gikk kr 9 230 925 til 

maritime prosjekter og kr 1 000 000 til Innovasjon Norges drift av ordningen.  

 

Prioriterte områder i 2010 

Prosjektenes fordeling ut fra prioriterte områder i 2010: 

 

Prioritert område Mill. 

kroner 

Antall 

prosjekter 

Avansert logistikk og transport 7,7 19 

Miljøprosjekter 0,2 1 

Maritimt omdømme 1,3 3 

Krevende miljøvennlige operasjoner i Nord  9 0,0 0 

Totalt  9,2 23 

 

Kriterier for måloppnåelse, jf. ordningens regelverk 
 

Antall prosjekter : 23 

Prosjektkategori  

 Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet : NOK 7 985 000 

 Tekniske forstudier : NOK 1 245 000 

 Utvikling av ny type fartøy/prototyp : NOK 0 

 Utvikling av nye komponenter og systemer : NOK 4 825 000 

Antall deltakere i prosjektene : 150 10 

Type deltakere:  

 Skipsverft : 1 

 Utstyrsleverandører : 20 

 Rederier : 0 

 Forskningsmiljøer : 0 

 Tjeneste- og konsulentmiljø : 12 

 Utenlandske bedrifter : 0 

 Store bedrifter : 1 

 Mellomstore bedrifter : 18 

 Små bedrifter : 14 
 

Incentiveffekten 

Incentiveffekten vurderes oppfylt i alle prosjektene. Prosjektene vurderes ikke å ha blitt 

gjennomført i det planlagte omfang uten tilskudd fra Innovasjon Norge. 

 

I.h.t. ordningens regelverk skal Innovasjon Norge i alle saker hvor det bevilges midler til 

store bedrifter vurdere incentiveffekten av støtten. Ordningen finansierte i 2010 totalt 1 

prosjekt til et selskap som er stor bedrift i.h.t EUs definisjon av store bedrifter, STX OSV 

Design AS. 

 

                                                 
9 Innovasjon Norge har registrert i kontakten med maritim næring gjennom 2010 at det er 
forskningsprosjekter innen krevende miljøvennlige operasjoner i Nord, men Innovasjon Norge har ikke 
registrert prosjekter innen det dette området som er naturlig å delfinansiere med dette programmet. 
10 To prosjekter hadde spesielt stor deltakelse: Prosjekter i regi av Innovasjon Norge og det maritime 
omdømmearbeidet (se punkt 11): Kulturskole India, 40 deltakere og Kulturskole Brasil, 80 deltakere. 
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Kort omtale og vurdering av incentiveffekten av prosjektet med STX OSV Design AS: 

 

Tilskudd  : NOK 1 000 000 

Selskapet er en del av STX Europe konsernet som hadde følgende nøkkeltall fra 2008: 

Omsetning : NOK 31 496 millioner 

Balanse : NOK 33 635 millioner 

Ansatte : 15 500 personer 

 

Prosjektet vurderes ikke å ha blitt gjennomført i det planlagte omfang i dette selskapet i 

konsernet uten støtte fra Innovasjon Norge. Incentiveffekten vurderes derfor som 

oppfylt. 
 

Geografisk fordeling av prosjektene 

 

Fylke Antall 

prosjekter 

Bevilget beløp 

2010 

Møre og Romsdal 9 3 641 000 

Hordaland 4 1 370 000 

Agder 2 655 000 

Vestfold 2 364 000 

Akershus 3 1 900 000 

Nasjonalt 3 1 300 000 

SUM 23 9 230 000 

 

Prosjektene er utviklingsaktiviteter i hele verdikjeden fra innovasjon til marked.  

 

b. Effekter av programmet: 

Det foreligger ikke resultater fra kundeeffektundersøkelse om effekten av programmet. 

Programmet planlegges evaluert i 2011. 

 

7.2 Ressursbruk 

Programmet finansieres over Nærings- og handelsdepartementet, kap. 2421 post 79.  

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Maritim næring i Norge er svært konkurranseutsatt. Alle prosjektene i programmet 

vurderes å ha bidratt til å styrke det internasjonale fokuset i bedriftene og bedriftenes 

internasjonale konkurransekraft.  

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinneprosjekter er ikke en del av de fire prioriterte områdene i programmet. Det ble i 

2010 gjennomført to prosjekter som kvalifiserer i Innovasjon Norges satsing Kvinner i 

fokus. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Et av programmets målområder er maritime miljøprosjekter. Det ble i 2010 gjennomført 

1 maritimt miljøprosjekt, med totalt tilskudd på 175 000 kroner.  

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Programmet vurderes å ha nådd sine målsettinger i 2010. Programmet er systematisk 

gjort kjent i maritim næring siden det ble startet i 2006 gjennom kundekontakt, internett 

og deltakelse på maritime møteplasser.  

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Det er et godt samarbeid internt i Innovasjon Norge. I 2010 har Innovasjon Norges 

maritime tverrgående teamet og det maritime nettverket vært aktive i 

prosjektvurderingsfasen. Norges forskningsråds programkoordinator for MAROFF-

programmet er en del av Innovasjon Norges tverrgående maritime team.  
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer i 2010. Innovasjon Norge planlegger å 

gjennomføre en evaluering i 2011. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Prioriterte områder som tidligere år.  

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet videreføres i 2011. Programmet har god oppmerksomhet fra næringen i den 

maritime MARUT prosessen hvor både næringsliv, myndigheter og virkemiddelapparatet 

er engasjert. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

Maritimt omdømmearbeid  

 

Det maritime omdømmearbeidet i regi av Innovasjon Norge og med god deltakelse fra 

maritim næring arbeidet gjennom 2010 med følgende områder: 

 

 Håndbok for maritim næring i arbeid med omdømme og merkevarebygging. 

Arbeidet med boken ble sluttført tidlig i 2011 og den vil være fritt tilgjengelig for 

næringen. Det blir opp til næringen fra 2011 å ta dette i bruk og implementere 

omdømmearbeidet i den enkelte bedrift. 

 Som en del av arbeidet med maritimt omdømme håndboken ble det utarbeidet en 

logo som norsk maritim næring kan ta i bruk for generisk markedsføring av Norge 

i utlandet. Det vil i 2011 bli gjennomført to pilotprosjekter sammen med maritim 

næring for å prøve dette ut. 

 Kulturskole om andre land. Det ble gjennomført kulturskoler for maritim næring i 

Norge med orientering om hvordan en best samhandler med maritim næring i 

Brasil og India. Denne aktiviteten ble godt mottatt i næringslivet.  

 I Møre og Romsdal ble det gjennomført et maritimt omdømme pilotprosjekt med 

flere bedriftsdeltakere.  

 Det maritime omdømmearbeidet for maritim næring er fra 2011 avsluttet som et 

spesielt prosjekt og tatt inn i linjeorganisasjonen som en ordinær aktivitet i vår 

kontakt med maritimt næringsliv. 
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3.23 Kvinner i næringslivet  
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Programmet omfatter tiltak for mobilisering av kvinner i næringslivet gjennom 

Innovasjon Norges eksisterende tjenestetilbud (integrert satsing), og noen særskilte 

ordninger rettet mot kvinner. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Det overordnede målet er å bidra til økt verdiskaping og innovasjon gjennom å styrke 

kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Økt mangfold med hensyn til kjønn er viktig for å fremme innovasjon og verdiskaping i 

næringslivet (DAMVAD 2007). I Norge utgjør kvinner 62 % av de som tar høyere 

utdanning og 79 % av kvinner i yrkesaktiv alder er i arbeid. Likevel er det fortsatt lav 

kvinneandel blant gründere, toppledere og i styrer (SALDO 2010).  

 

SSB har foretatt en undersøkelse av virksomheter som ble startet opp i 2001 og hvor 

undersøkelsen igjen kartla situasjonen i 2002 og 2003. Undersøkelsen viste at kvinner i 

større grad enn menn etablerer enkeltpersonforetak (ENK). Dette er en utfordring fordi 

ENK generelt har lavere overlevelse og vekst enn AS-er. I tillegg betyr ENK større 

personlig risiko for gründeren enn et AS.  

 

4. Målgruppe 
 

Kvinner som har potensial til å starte opp og utvikle vekstbedrifter, eller som ønsker å 

utvikle seg til/som ledere eller styremedlemmer.  

 

5. Kundebehov  
 

Undersøkelser (Rambøll 2008) viser at kvinner i større grad enn menn er usikre i 

etablererprosessen og har behov for en veileder og sparringspartner. Videre har kvinner 

et større behov enn menn for profesjonelt næringsnettverk, bl.a. fordi kvinner i stor grad 

har arbeidserfaring fra offentlig sektor. SALDO 2010 viser at 69 % av alle som arbeider i 

offentlig sektor er kvinner, mens menn utgjør 63 % av sysselsatte i privat sektor. 

 

Rapporten ”Kvinner, innovasjon og kommersialisering” fra 2003 er en studie av om lag 

100 kvinnelige innovatører. Her framgår at de største barrierene for kvinnene er tilgang 

til kapital og at de ikke opplever å bli behandlet like seriøst som menn.   

 

6. Innhold 
 

For å bidra best mulig til målsetningen om å styrke kvinners deltagelse og posisjon i 

næringslivet, har Innovasjon Norge valgt å integrere kvinnesatsingen i Innovasjon 

Norges tjenestetilbud. 

 

Gjennom kundedialogen utfordres bedrifter og gründere i stadig større grad på 

betydningen av bedre kjønnsmessig balanse, og i enkelte saker stiller vi krav om økt 

kvinneandel i ledelse og styre. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot bransjer/sektorer, 

programmer, tjenester med lav kvinneandel (jfr. pkt. 7.) 
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Programmet finansierer også drift av en styrekandidatbase (styrekandidater.no) med om 

lag 2000 profiler, hvorav ca. halvparten er kvinner. 

I tillegg er det følgende særskilte tilbud til kvinner:  

 Fyrtårn 

Fyrtårn er et tilbud til kvinner som eier eller leder bedrift som har passert 

etableringsfasen og er inne i en utviklingsfase. Et formål med Fyrtårn er å bygge 

nettverk og å synliggjøre deltagerne som forbilder for andre kvinnelige gründere.  

 Ledermentor 

Ledermentor er et utviklingsprogram for kvinnelige ledere og består av både 

fellessamlinger og personlig oppfølging. Hver deltaker (adept) får sin egen mentor 

i det året som lederutviklingsprogrammet varer. 

 Årets Gründerkvinne 

Formålet er å profilere kvinner som gründere og skapere av nye vekstbedrifter. 

Vinnere og finalister kan vise til positive økonomiske resultater, god utvikling i 

sine bedrifter, og har potensial og ambisjoner om vekst internasjonalt.  

7. Rapportering for 2010 
  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

I 2010 ble det lagt vekt på rekruttering av flere kvinner til reiselivs-, kultur- og maritim 

næring, samt til programmene FRAM, Arena/NCE og OFU/IFU.  Som eksempler på dette 

kan nevnes at det er satt i gang en studie for å kartlegge kvinneandelen og foreslå 

forbedringstiltak innenfor maritim næring. Innenfor NCE (Norwegian centres of 

expertise) er det gjennomført rekrutterings- og nettverkstiltak for kvinner i de 

mannsdominerte miljøene på Raufoss og Node i Agder. Når det gjelder OFU/IFU er det 

lagt vekt på mobilisering av kvinneeide bedrifter som part i utviklingskontrakten.  

 

Innovasjon Norge registrerer bevilgninger som ”kvinnerettete” etter samme kriterier som 

tidligere. Innenfor KRDs Nasjonale tiltak for regional utvikling (kap. 552 post 72) ble det 

bevilget 75,7 mill. kroner til kvinnerettede prosjekter i 2009. Dette utgjør 44 % av totalt 

bevilget beløp og er en oppgang på 9 prosentpoeng fra 2009. 

 

Fyrtårn 

I 2010 ble det igangsatt et nytt Fyrtårnprogram med 21 deltakere. 60 % av deltakerne 

kom fra distriktene. Deltakerne er særlig fornøyd med lederutviklingen og 

nettverksbyggingen. Fyrtårnkonferanse ble gjennomført i 2010 for alle tidligere deltakere 

for å markere 10 års jubileum for Fyrtårnprogrammet. Konferansene bidrar til å bygge 

nettverk mellom deltagere, på tvers av årskull.  

 

Ledermentor 

I 2010 ble det igangsatt ledermentor Nord, Reiseliv og Øst. Hvert av kursene har 

deltakelse av 16 adepter og 16 mentorer. For Nord kom deltakerne fra fylkene i Nord-

Norge og Trøndelag, for Reiseliv kom deltakerne fra hele landet, for Øst fra 

Østlandsfylkene. Samlet kom ca. 60 % av adeptene fra distriktene. Mentorene er 

hovedsakelig toppledere. Deltakerne uttrykker at de er særlig fornøyde med kombinasjon 

av lederutvikling og mentoring, bevisstgjøring om lederrollen samt støtte i videre 

karriereutvikling.  
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Noen måltall: 

Aktiviteter Mål Oppnådd 

 

Prosentandel av samlede bevilgninger til 

kvinnerettede bedrifter og prosjekter  

31 % 34 % 

 

Fyrtårn 21 deltakere 21 deltakere 

 

Ledermentor 96 deltakere 96 deltakere 

 

Prisen Årets gründerkvinne ble utdelt for andre gang i 2010. Vinner ble Elisabeth Nordrup 

Mickelson fra Elmico AS i Hedemark.  

 

7.2 Ressursbruk 

Rammene til programmet var 13,4 mill. kroner fra KRD (kap. 552, post 72) og 2,0 mill. 

kroner fra NHD (Kap. 2421, post 71). Forbruket var på 11,9 mill. kroner fra KRD og på 

2,0 mill. kroner fra NHDs ramme. Midlene har bl.a. gått til finansiering av Fyrtårn, 

Ledermentor, Årets gründerkvinne, kunnskapsprosjekter, og delfinansiering av prosjekter 

innenfor reiseliv og NCE.  

  

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Fyrtårnprogrammet vier en samling fullt og helt til temaet internasjonalisering med 

søkelys på vekstmuligheter i internasjonale markeder.  

 

Vinnerne av Årets gründerkvinne de to siste årene har blitt fulgt opp tett av flere av våre 

kontorer i utlandet, som del av Høyvekstprogrammet. Det er også gjennomført 

konferanser, delegasjoner og styrekurs i utlandet, hvor kvinneperspektivet har vært 

framtredende. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinnesatsing er programmets formål. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Programmet satser ikke særskilt på miljørettede prosjekter. 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

En kritisk suksessfaktor for å nå målene i programmet er at Innovasjon Norges ansatte 

har et bevisst forhold til de nevnte utfordringer og tiltak, og at dette gjenspeiles i den 

løpende dialogen med kundene og målgruppen, jfr. pkt. 7.5. kundebehov – og spesielt 

betydningen av kvalitet i veiledning og dialog i virkemiddelapparatet.  

 

Som et verktøy i denne sammenheng er det nylig utarbeidet en sjekkliste, og denne vil 

bli et eget tema i opplæring av alle saksbehandlere i 2011. Videre er 

saksbehandlingssystem nå endret fra 2011 slik at det blir obligatorisk å ta stilling til om 

et prosjekt er kvinnerettet.   

 

Vi ser at det er langt igjen for å oppnå tilfredsstillende kvinneandeler innenfor enkelte 

sektorer. De sektorene som har lavest kvinneandel er energi og miljø, samt olje og gass. 

Her skal det jobbes videre med tiltak, men det er en klar utfordring at det er få kvinner 

som kan mobiliseres. 

 

Regjeringen har som et mål at kvinneandelen blant nye gründere skal være minst 40 % 

innen 2013. Dette er at ambisiøst mål som utfordrer mange aktører. Innovasjon Norge 

arbeider primært med gründere som er i gang med utviklingen av bedriften. I dette 

arbeidet er vi opptatt av å synliggjøre gode rollemodeller, og vise til at kvinnelige 

gründere kan få bistand med finansiering og kompetanse fra Innovasjon Norge - som 

kilde til motivasjon og inspirasjon for potensielle gründere.  
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7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmets mål og innhold stiller krav til tett samarbeid mellom ulike deler av 

organisasjonen. Det er utpekt ansvarlige for kvinnesatsing i alle fylkene. Det har i 2010 

vært et nært samarbeid mellom hovedkontor og ansvarlige ved distriktskontorene, og 

med enkelte av våre kontorer i utlandet. 

 

Samarbeidet med SIVA og Forskningsrådet i satsing på kvinner vurderes som godt. Dette 

arbeidet startet i 2006 og samarbeidet ble ytterligere aktualisert ved ”Handlingsplan for 

meir entreprenørskap blant kvinner” som kom i 2008.  De tre samarbeidsaktørene har 

jevnlige møter og koordinerer og samordner innsatsen. 

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge- midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført ekstern evaluering av programmet i 2010. 

  

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Programmets innhold og innretning er noe endret i året som har gått. Bakgrunnen er ny 

strategi som ble vedtatt i 2009. I denne strategien legges det vekt på å integrere mål og 

ambisjoner for kvinner i næringslivet i eksisterende tjenester og programmer.  Dette 

medfører at Innovasjon Norge nå i mindre grad engasjerer seg i særskilte tiltak og 

prosjekter som kun er rettet mot kvinner. 

 

Totalt sett ble det bevilget 2,2 mrd. kroner til prosjekter eller bedrifter som ble 

klassifisert som kvinnerettede. Dette utgjør 34 % av samlede bevilgninger for 2010. På 

fire år er kvinneandelen økt fra 19 % til 34 %. Dette indikerer at IN samlet sett har fått 

til en bedre integrering av kvinner innenfor øvrig virksomhet.  

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

I tiden fremover ser vi behov for å videreutvikle innsatsen mot kvinner som målgruppe. 

Vi vil bl.a. vurdere å utvikle en mer helthetlig og spisset innsats knyttet til å mobilisere 

flere kvinner til entreprenørskap, og spesielt til oppstart av bedrifter med vekstpotensial. 

Unge kvinner og studenter synes å være en særlig relevant målgruppe. Nye tiltak og 

innretninger må imidlertid bygge på best mulig kunnskap om målgruppenes behov. For å 

innhente oppdatert kunnskap om oppstartsbedrifters utfordringer, behov og ambisjoner 

har vi derfor nylig lyst ut et utredningsoppdrag som skal gjennomføres innen høsten 

2011.  

 

Det er nå også bestemt at ”Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner” skal 

midtveisevalueres av NIFU våren 2011, og IN vil involveres og følge dette arbeidet tett. 

 

Nåværende avtaleperiode for Fyrtårn utløper sommeren 2011. Vi er i gang med å 

vurdere alternativer for videreutvikling eller evt. avvikling av dette tilbudet. Det er noe 

overlapp i mål og innhold mellom Fyrtårn og Ledermentor.  

 

Ledermentor får meget gode evalueringer på kvalitet og relevans, og vil bli videreført.  

 

Det vurderes om Styrekandidatbasen skal drives videre, da effektene ift. kvinner i 

styrene kan synes noe begrenset. 

 

Innsatsen gjennom andre virkemidler (integrert satsing) videreføres og videreutvikles i 

tråd med mål og strategi.   
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Gode historier/eksempelcases fra 2010  

 

Årets gründerkvinne 2010 

Elisabet Norderup Michelson fra Elmico AS i Hedmark ble i 2010 kåret til Årets 

gründerkvinne. Elmico AS ble etablert i 2003 og produserer og utvikler herdeplaster for 

overflatebehandling av ulike konstruksjoner, rettet mye mot bygg og anlegg, prosess- og 

offshoreindustri.  

 

Elisabet Norderup Michelson skriver om sine erfaringer: 

 

Det har vært en fantastisk ära att bli nominert til Årets gründerkvinne og at siden 

vinne var helt rått. Jag har ikke sett på min egen innsats som spesiell pga at jag 

er kvinne og det tror jag har vært en av mine successfaktorer i et mannsdominert 

miljø. 

 

Vi skandinaviske kvinner har vart så heldige å ha Pippi Langstrumpe som 

barnehelt, mens kvinner i andre land har fått ta til takke med Snøvit og Askungen. 

Vi trenger frontfigurer for å tørre å være utraditionelle.  

 

Som foretningskvinne har jag måttet gå til bunns i mine egne funderinger rundt 

det med likestilling.  Jag har reist både i inn- og utland for å delta og holde 

foredrag om dette temaet. Den 8. mars er det en ny sterk kvinne som tar over 

stafettpinnen og jag håper hun bruker året til å være frittalende og ibland 

provokativ. Jag provoserer ibland gjennom å si at vi har likestilling i Norge. Sist 

var det i Milano på en kvinnekonferanse. Det blev lagt merke til!   

 

Denne pris har vært meget viktig for Elmico som bedrift, da vi er i vokstfasen og 

trenger penger til å bygge laboratorium etc i våre nye lokaler. Jag vet ikke hvor 

lenge vi hadde måttet vente med dette hvis vi hadde vært nødt til å tjene disse 

pengene først. Omsetningen i Elmico øker nå og vi har som mål å ansette to 

personer på salg respektive utvikling i 2011. Fremtiden blir fantastisk spennende 

og jag gleder mig. 
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3.24 Ung gründer 

 
1. Kort beskrivelse av programmet 

 
Unge mennesker trenger kunnskap, erfaring og nettverk innenfor entreprenørskap, samt 

motivasjon til å starte bedrifter. Unge gründere har også særlige utfordringer ved 

oppstart av ny virksomhet. Programmet deles i to hoveddeler: 

 

 Mobilisering til entreprenørskap blant unge. 

 Oppfølging av unge etablerere gjennom mentortjeneste for gründere. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Programmet Ung gründer gir unge mennesker kunnskap, erfaring og nettverk om 

entreprenørskap. Ung gründer skal også bidra til at bedrifter som startes av unge (under 

35 år) utløser sitt vekstpotensial. Målet med programmet er todelt; 

 

 Bygge kultur og kunnskap om entreprenørskap blant unge 

 Redusere unge gründeres usikkerhet i etablererprosessen. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Samfunnet er avhengig av skapende mennesker, som omsetter ideer til nye 

virksomheter eller som foretar forbedringer innenfor eksisterende virksomheter. Studier 

viser at nye bedrifter er mer lønnsomme enn etablerte bedrifter (Meson 2010). GEM 

(2009) viser at det i aldersgruppen 25-34 år er en høy andel gründere som mener 

sine prosjekter har et høyt vekstpotensial.  

 

Satsingen på entreprenørskap i høyere utdanning i regi av KD, KRD og NHD bidrar til fart 

i arbeidet entreprenørskap og nyskaping i høyere utdanning. Dette fører til økt interesse 

for entreprenørskap blant unge. Innovasjon Norges rolle er primært å bidra til å utvikle 

flere av disse ideene til marked. 

 

4. Målgruppe 
 

Målgruppen er unge (18-35 år) potensielle etablerere og unge som har etablert 

nyskapende virksomheter med vekstpotensial. 

 

5. Kundebehov 

 

Undersøkelser om studenters holdninger til entreprenørskap viser at mange av dagens 

studenter kan tenke seg å starte egen virksomhet, men at også mange opplever å ha for 

lite kunnskap om feltet (Perduco 2009, Rambøll Management 2008, GEM 2009).  

 

Unge som starter egen virksomhet opplever stor usikkerhet i etablererprosessen, bl.a. 

pga. manglende erfaring, nettverk og kunnskap om forretningsutvikling. Dette er bl.a. 

avdekket i Rambøll Managements evaluering av unge etablereres kompetansebehov 

(2007), Perducos studentundersøkelse (2009) og evalueringen av mentorpilotene 

(Næringssenteret i Vestfold).  

 

6. Innhold 

 

Programmet deles i to hovedinnsatsområder: 
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 Kultur- og infrastrukturtiltak rettet mot unge potensielle etablerere (mobilisering). 

Gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning skal unges 

kompetanse og erfaringer om entreprenørskap og innovasjon styrkes. I tillegg vil 

programmet støtte og gjennomføre enkelte nasjonale og internasjonale 

arrangementer og konferanser for unge potensielle gründere. 

 Oppfølging av unge gründere gjennom en mentortjeneste. 

 

7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

Mobilisering til entreprenørskap blant unge 

Studenter ved universiteter og høgskoler 

I 2010 lyste vi ut midler til universiteter og høgskoler i distriktene. Det ble bevilget 12,5 

mill. kroner til 10 forskjellige prosjekter ved totalt 13 utdanningsinstitusjoner. 

Prosjektene ble bevilget i august, og høsten 2010 ble brukt til å iverksette prosjektene 

og de første aktivitetene er igangsatt. I november gjennomførtes det også en samling for 

prosjektlederne i prosjektene fra IN og for prosjektledere for prosjekter finansiert fra 

Kunnskapsdepartementet. Et viktig formål med samlingen er at institusjonene får 

oversikt over hva som skjer ved andre institusjoner, samt erfaringsoverføring mellom 

ulike fagmiljøer. 

 

Emax Nordic 

I august 2010 deltok ca. 40 personer fra hele landet mellom 18 og 25 år på en nordisk 

entreprenørskapsfestival. Sentralt i arrangementet er å motivere deltakerne, gi nyttig 

kunnskap ved bedriftsetablering og ikke minst bygge nettverk på tvers av landegrensene 

i Norden.  

 

Eksempler på andre mobiliseringsarrangementer i 2010 er NM i studentbedrift med 

utdeling av Innovasjonsprisen og Nasjonal finale i Venture Cup.  

 

Oppfølging av unge gründere 

Mentortjeneste for gründere 

I 2010 startet vi implementeringen av ny mentortjeneste for gründere. Mentortjenesten 

er et tilbud primært til unge gründere, med en sterk prioritering av kvinner. 

Mentortjenesten er et tilbud til unge gründere med unike forretningsideer i 

bedriftsutviklingsfasen. Gründerne får dekket kostnadene for en mentor fra næringslivet, 

og muligheten til å møte andre i samme situasjon. En kartlegging av unge gründeres 

behov viser at unge spesielt mangler nettverk og næringslivserfaring. Gjennom 

mentortjenesten vil gründerne få tilgang på nettopp dette, og dermed styrket sitt 

grunnlag for å ta de rette strategiske beslutningene for selskapet. 

 

Mentortjenesten for gründere er primært et tilbud i distriktene da finansieringen kommer 

fra KRD. Men tjenesten vil også kunne tilbys i andre områder med andre rammer. 

 

Implementeringen av mentortjenesten har blitt vesentlig forsinket. Dette skyldes bl.a. at 

det vært meget krevende å finne en tids- og kostnadseffektiv måte å levere tjenesten 

på. I 2010 startet vi tjenesten i Nordland og Troms. 

 

7.2 Ressursbruk 

Det er bevilget 17 mill. kroner fra kap. 552 post 72 (KRD) og 1 mill. kroner fra kap 2421 

post 71 til programmet i 2010. I tillegg er det brukt betydelige ressurser på unge 

innenfor øvrige programmer og tjenester. 
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7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Det internasjonale arbeidet er ikke sentralt i programmet. Men enkelte aktiviteter skal 

bidra til å gi internasjonale erfaringer og nettverk. I 2010 var dette primært EMAX 

Nordic. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Innenfor satsingen i høyere utdanning blir det lagt vekt på å nå kvinner i de aktiviteter 

som blir gjennomført. Alle institusjonene må rapportere særskilt på kvinnedeltakelse. 

Første rapport fra institusjonene viser at kvinnedeltakelsen varierer, men i snitt ligger 

rundt 50 %. Dette gjelder både i styringsgrupper og blant studentene som har deltatt. 

 

Innenfor mentortjenesten er kvinner prioritert, og det skal være om lag 50 % av 

gründerne som er kvinner. I utformingen og rekruttering til tjenesten er dette et sentralt 

element.  

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Programmet er ikke særlig rettet mot miljøsatsing. Ved enkelte av høgskolene satses det 

på å kombinere miljø i satsing på entreprenørskap.  

 

7.6 Risikofaktorer og utfordringer 

Programmet er todelt. Innenfor satsingen i høyere utdanning er det flere kritiske 

risikofaktorer. Viktigst utfordring er at utdanningsinstitusjonene får god intern forankring 

og involvering av flere ulike fagmiljøer i arbeidet med entreprenørskap. Erfaringene så 

langt er også at vi har mange gode initiativ, men at det både bør være økt samarbeid på 

tvers av utdanningsinstitusjonene og at kompetansenivået om kommersialisering kan bli 

bedre. Dette vil være viktige oppfølgingsområder i 2011. Dette blir viktige temaer som vi 

vil følge opp overfor institusjonene, bl.a. ved samlinger av prosjektledere. Innovasjon 

Norges distriktskontorer har også her en viktig rolle som bidragsytere overfor høgskolene 

for å øke kompetansen om kommersialisering. 

 

Innenfor mentortjenesten er det viktigste suksesskriteriet at vi finner gode mentorer til 

gründerne. Det er sentralt at mentorene har kompetanse som er relevant og at det 

etableres en god relasjon mellom gründer og mentor. Organisasjonen Connect er en 

stiftelse med medlemmer fra næringslivet. Ut fra næringslivsnettverket skal Connect 

velge ut og følge opp mentorene. For å lykkes med tjenesten er det viktig med en 

grundig kartlegging av gründernes behov og individuell vurdering av hvilken mentor som 

er relevant. Innovasjon Norge vil følge opp Connects arbeid tett. 

 

Ved utgangen av 2010 er det særlig mentortjenesten som står i sentrum. I 2011 skal 

tjenesten implementeres i hele landet. Dette er en krevende prosess for våre 

distriktskontorer og Connect. Vi må sikre en god rekruttering og seleksjonsprosess, ikke 

minst at leveransene holder høy kvalitet. Omfanget på tjenesten gjør at dette er et 

utfordrende arbeid som må følges opp tett. 

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

I 2010 har vi jobbet mye internt i organisasjonen med å bygge forståelse og kunnskap 

om målgruppens utfordringer, samt implementere programaktivitetene. Vi har hatt tett 

samspill mellom ulike deler av organisasjonen, og særlig i Divisjon Norge. Satsingen på 

høyere utdanning ble lyst ut og behandlet nasjonalt. Nå følger distriktskontorene opp de 

ulike prosjektene. Denne arbeidsdelingen har fungert meget bra. I flere fylker har nå 

samarbeidet mellom Innovasjon Norge og høgskolen blitt vesentlig forsterket. 

 

I implementeringen av mentortjenesten har vi arbeidet tett med flere av 

distriktskontorene. De som til daglig møter gründerne har gitt mange gode innspill som 

har sikret en ubyråkratisk og effektiv leveransemodell av tjenesten, tilpasset gründernes 

behov.  
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 

Det er ikke gjennomført evalueringer i 2010. Satsingen i høyere utdanning inngår i 

følgeforskningsprosjektet av Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Evaluator 

(NIFU) har fått tilgang til prosjektbeskrivelsene. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Å implementere en mentortjeneste i hele landet har vært krevende. Dette både av 

hensyn til anskaffelsesregelverket, kostnader og finne en samarbeidsaktør som kan bidra 

med å finne de riktige mentorene til gründerne. Vi har inngått samarbeid med 

organisasjonen Connect. Connect har medlemmer fra næringslivet i store deler av 

landet, og vil bruke sitt medlemsnettverk til å rekruttere mentorer.  

 

Høsten 2010 har vi igangsatt tjenesten i Nordland og Troms. Vi har her både fått testet 

ut samarbeidet mellom Connect og Innovasjon Norge, etablert effektive rutiner og testet 

at tjenesten vil dekke behov hos gründerne. Tilbakemeldingene har så langt vært meget 

positive. I løpet av 1. halvår 2011 vil alle distriktskontorene ha implementert tjenesten. 

Målet for 2011 er 225 gründere i tjenesten i hele landet. 

 

Første halvår 2011 vil bli særdeles viktig og kritisk med tanke på rask oppskalering av et 

ressurskrevende tilbud, som også er avhengig av relasjoner mellom enkeltpersoner. Vi 

vil derfor følge opp utviklingen tett, og foreta evt. nødvendige justeringer. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Programmet videreføres i 2011, med stor vekt på mentortjenesten for gründere. Det vil 

ikke lyses ut nye midler til universiteter og høgskoler i 2011. Dette skal vurderes opp 

mot 2012. 

 

Vi vil derimot kritisk vurdere vår deltakelse i enkelte mobiliseringsaktiviteter. Dette både 

med utgangspunkt i aktivitetens kvalitet og effekter av innsatsen. I 2011 blir det også et 

spørsmål om interne ressurser. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2010 

 

Mentortjeneste for gründere: Tar elgen ved geviret  

Mentoren Hans Engelsen Eide, gründer av bedriften Skigutane, holder til på Voss. Han 

bistår bedriften Moose on the Loose AS og gründer Andreas Nilsen som har tatt master i 

business creation and entrepreneurship ved Universitetet i Tromsø. Nilsen har utviklet en 

rekke forretningskonsepter under studiet, men er nå klar for å ta Moose ut i markedet. 

Andreas Nilsen syns mentortjenesten er suveren.   

 

- Dette kommer til å løfte bedriften! Hans Engelsen Eide har unik kompetanse tilpasset 

min bedrift. Jeg kan neste ikke vente på tiden fremover. Hans nettverk og erfaring fra 

bransjen er uhyre relevant for Moose on the Loose.  

 

Skigutane er ansvarlig for store merkevarer som blant annet Kari Traa, og omsetter i dag 

for flere hundre millioner kroner årlig. Eide har tung gründererfaring fra samme bransje, 

og har arbeidet aktivt med utvikling av en rekke ulike kleskonsepter.  

 

Moose on the Loose har store internasjonale ambisjoner.  

- I år skal vi lansere i Norge og i 2012 står Skandinavia for tur. På sikt skal både Europa 

og USA erobres. Norske bedrifter må tørre å tenke utenfor landets grenser. Ikke bare vil 

det bidra til økte inntekter for min bedrift, men også optimisme og fremtidstro i hele 

Nord-Norge! 

Les mer om Moose on the Loose, www.mooseontheloose.no  

http://www.mooseontheloose.no/
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3.25 Høyvekstprogrammet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Programmet skal bidra til at ny bedrifter basert på forretningsidéer med høyt 

kunnskapsnivå og stort potensial for vekst internasjonalt lykkes med å realisere sitt 

verdiskapingspotensial.  

 

Gjennom programmet får utvalgte bedrifter et eget kundeteam med dedikert 

markedsrådgiver fra et utekontor og kunderådgiver fra sitt distriktskontor som sammen 

skal være pådrivere og støttespillere. Innovasjon Norge bidrar til fremdrift og 

risikoavlastning gjennom tilgang på relevant kompetanse og rådgivning, nettverk og 

finansiering. 

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 
 

Målet er at flere bedrifter skal lykkes utover den første etableringsfasen. Programmet 

skal bidra til å realisere vekstpotensialet og styrke gjennomføringsevnen for 

konkurransedyktige og innovative nye bedrifter med internasjonalt potensial.  

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Studier viser at få norske oppstartsbedrifter vokser (Econ Pöry og Menon 2010). 

Bedriftene får ikke utløst sitt potensial, og veksten stagnerer. Da forskning viser at 

oppstartsbedrifter som vokser, har høyere produktivitetsvekst enn det etablerte 

næringsliv, er dette en utfordring det må gripes fatt i (Menon 2009). Norske bedrifter 

generelt og oppstartsbedrifter spesielt, har ofte solid kompetanse på fag/teknologi, men 

lite kunnskap om markedsorientering, markedsstrategisk planlegging og 

kommersialisering (Heltnes 2009).  
 
I sammenligninger med andre land kommer Norge også svakt ut når det gjelder 

internasjonal markedskompetanse, og utfordringene er spesielt store for nyetablerte 

bedrifter (Menon 2009). Private aktører dekker i begrenset omfang dette behovet, og for 

å bøte for denne markedssvikten er det derfor behov for offentlig involvering. 
 

4. Målgruppe 
 

Nye bedrifter basert på forretningsidéer med høyt kunnskapsnivå med ambisjoner og 

potensial for vekst i internasjonale markeder - og dermed stort verdiskapingspotensial.11  

 

Kriteriene er som følger: 

 Bedriftene må kunne vise til markedsaksept og konkurransemessige fortrinn som 

gjør at de kan lykkes i internasjonal konkurranse. 

 Bedriften må ha ambisjoner og potensial til å realisere solid vekst både i 

omsetning og antall arbeidsplasser i løpet av 5 til 10 år – ideelt sett opp mot 50 – 

100 mill. kroner.  

 Bedriften må være klar til å sette i gang arbeid i internasjonale markeder og 

satsingen på vekst og internasjonalisering må være forankret i bedriftens styre. 

Det må også være avsatt nødvendige interne ressurser i form av tid, penger og 

kompetanse til å gjennomføre et slikt løp – med Innovasjon Norge som 

støttespiller og risikoavlaster.  

                                                 
11 Bedriftene i målgruppen omtales ofte internasjonalt som High Potensial Start Ups, Born Globals, Born 
Internationals eller High Growth SMEs. 
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 Bedriftene må ha ønske om å bruke Innovasjon Norge som partner i sin 

internasjonaliseringsprosess og ha en forventning om at det er en god investering 

å bruke ressursene sine sammen med oss. 

 

5. Kundebehov 
 

For mange gründere er det en hovedutfordring å komme videre fra utviklingsfasen og 

markedsintroduksjon til realisering av markedsmessig lønnsom vekst i internasjonale 

markeder. I denne fasen er behovet for kompetanse og nettverk stort, i tillegg til kapital; 

 

 Kompetanseheving om markedsvurderinger og hvordan lykkes med lønnsom 

vekst i internasjonale markeder. 

 Kunnskap om utenlandske markedsforhold, ift. internasjonal 

markedsintroduksjon, markedsorientering og valg av forretningsmodell. 

 En ”døråpner” til potensielle samarbeidspartnere og kunder i internasjonale 

markeder og kobling mot nyttige nettverk. 

 Fagkompetanse, for eksempel knyttet til områder som immaterielle rettigheter 
(IPR), og strategisk bruk av design.  

6. Innhold 
 

Bedrifter som fyller kriteriene får et Innovasjon Norge team knyttet til seg for en periode 

på omlagt to år. Rådgiverne i teamet skal bidra til fremdrift og minimere risiko, og sørge 

for at gründeren får tilgang på kompetanse. 

 

Markedsrådgiverne på utekontorene tilrettelegger for vekstgründernes besøk i 

internasjonale markeder og er døråpnere og kan koble mot potensielle kunder og 

samarbeidspartnere. Mange gründere har også behov for å møte internasjonale 

ekspertmiljøer eller offentlige myndigheter innen sin sektor, for å få verifisert sin 

teknologi (eller løsning) og få sjekket markedsaksept. Utekontorenes nettverk innenfor 

de forskjellige industrisektorene er avgjørende for å få dette til. Rådgiverne ute fungerer 

også som sparringspartnere på internasjonal forretningsutvikling generelt. 

 

Kunderådgiveren fra distriktskontoret bistår spesielt med kompetanse om finansiering og 

vurderinger rundt relevante finansierings- og rådgivningstjenester (for eksempel IPR og 

design). 

 

Global Entrepreneurship Training (GET) i Boston er kompetansetilbud skreddersydd til 

bedriftene i programmet. GET er et 5 dagers executive program ved Babson College i 

Boston - et av verdens ledende institusjoner på executive entreprenørskapsutdanning. 

Her lærer gründeren om internasjonal forretningsutvikling og vekst i oppstartsselskaper 

av topp lærerkrefter som selv har kommersialisert og utviklet bedrifter med stor 

internasjonal suksess. Gründeren tilbys deretter en ukes inkubatoropphold i bedriftens 

primære internasjonale marked, med en markedsrådgiver fra dette kontoret som 

sparringspartner og støttespiller. Bedriftene må søke om deltakelse, og invitasjonen gis 

kun ved invitasjon. 
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7. Rapportering for 2010  

 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

Rådgiverne på utekontorene og distriktskontorene har i 2010 arbeidet med 28 gründere i 

regi av Høyvekstprogrammet. Dette er en stor økning fra 2009 (4 bedrifter) og antallet 

er tre ganger høyere enn målet på 10. Bedriftene kommer fra 9 fylker (mot 3 i 2009) og 

13 utekontorer bisto bedriftene (mot 6 i 2009). 

 

Global Entrepreneurship Training 

Av de 28 bedriftene var 17 med på første kull av Global Entrepreneurship Training (GET) 

i Boston. Fem av deltakerne var kvinner (28 %), ca. 1/3 var i kategorien unge 

bedriftsledere og tre var fra distriktspolitiske virkeområder.  

 

De 17 bedriftene kom fra følgende fylker: Rogaland (6), Oslo og Akerhus (3), Møre og 

Romsdal (2), Hordaland (2), Agderfylkene (2), Troms (1) og Vestfold (1). 

 

Bedriftene kom fra følgende sektorer: 

 Helse (medtech/biotech/helseIKT):    6 

 Olje & Gass + maritim (inkl. maritimIKT):  5 

 Energi & miljø (renewable energy/clean tech):  4 

 IKT (mobile tech):     2 

 

De fleste av deltakerne benyttet seg av muligheten til å ta en ukes inkubatoropphold på 

et av Innovasjon Norges kontorer i Region Amerikas.  

 

Høyvekstmodellen 

For 22 av de totalt 28 bedriftene er samarbeidet med et utekontor formalisert. 

Utekontorene i San Francisco, Boston, Houston, Rio de Janeiro, Toronto, London, Madrid, 

Riga, Dubai, Johannesburg, Beijing, Shanghai er involvert. 

 

De 22 bedriftene kommer fra følgende fylker: Rogaland (7), Oslo og Akershus (5), 

Hordaland (4), Sør-Trøndelag (2), Agderfylkene (2), Troms (1), Hedmark (1). 

 

b. Effekter av programmet 

Høyvekstprogrammet har ikke vært med i kundeeffektundersøkelsen gjort i 2010. 

Rådgivningsoppdragene som er gjort for gründerne er imidlertid med i grunnlaget for 

kundeeffektundersøkelse av de internasjonale rådgivningstjenestene (se Internasjonal 

Vekst-programmet). 

 

Deltakerevalueringer og referanser fra vekstgründerne bekrefter at de har hatt svært 

god nytte av kompetansetilførselen for å realisere sitt vekstpotensial i internasjonale 

markeder og at leveransene holder svært høy kvalitet.  

 

7.2 Ressursbruk 

Programmet finansierer i all hovedsak timer i Innovasjon Norge til å jobbe som 

markedsrådgivere for gründere.  

 

Det er brukt til sammen 3,3 mill. kroner i timer til operativ drift av programmet, dvs. 

kundeteamenes arbeid med vekstgründerne, samt programutvikling og drift. 

 

Den største andelen av de 3,3 mill. er 1,7 mill. kroner som er brukt av rådgiverne på 

utekontorene for å være sparringspartnere for vekstgründerne i deres arbeid ned 

internasjonale markedsintroduksjon. Disse timene er altså dekket 100 % med offentlige 

midler fra Høyvekstprogrammet.  
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Kunderådgivere på distriktskontorene har brukt operative timer med gründerne 

tilsvarende 0,5 mill. kroner. Andre interne fagmiljøer har bistått vekstgründere med 

timer tilsvarende 0,1 mill. kroner. Timer til programutvikling og gjennomføring tilsvarer 1 

mill. kroner. 

 

I tillegg er det brukt 1,5 mill. kroner direkte til bedriftene, som til sammen gir en 

finansiering av operativ drift på 4,8 mill. kroner. Dette er belastet med 2,8 mill. kroner 

fra NHD (kap. 2421. post 71) og 2,0 mill. kroner fra KRD (kap. 552 post 72). 

 

Budsjettmessig sorteres programmet under større poster både fra KRD og NHD knyttet 

til entreprenørskap. De øvrige midlene til entreprenørskap har gått til Årets 

gründerkvinne (NHD), Mentortjeneste for gründere (NHD), Skaperkraft, samt ulike 

kompetansetiltak. 

 

7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmets formål er å styrke gründeres muligheter i internasjonale markeder. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Det er tett kobling mot Innovasjon Norges satsing på Kvinner i Næringslivet og prisen 

”Årets Gründerkvinne”, for å sikre at vekstgründerbedrifter ledet eller eiet av kvinner får 

muligheten til å komme med i programmet eller bli profilert. Året gründerkvinne i 2009 

deltok på GET i 2010, mens prisvinneren i 2010 benytter et utekontor som 

sparringspartner og tilrettelegger for sin internasjonale markedsintroduksjon iht. 

”høyvekstmodellen”. 

 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Syv av de til sammen 28 høyvekstbedriftene med støtte fra Høyvekstprogrammet er fra 

energi og miljøsektoren (fornybar energi og clean tech). 

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Vekstgründerne må oppleve Innovasjon Norge som en sentral støttespiller og pådriver i 

sin vekst- og internasjonaliseringsprosess, og leveransene må være svært nyttige og 

utløsende for videre vekst. Vi har fortsatt et stort kompetansebehov på feltet og det vil i 

2011 bli gjennomført en utredning for å sikre bedre tilbud til målgruppen, nettopp for å 

styrke bedriftenes muligheter til å lykkes i internasjonale markeder. 

 

Vi ser flere viktige risikofaktorer framover: 

 Kompetanse og erfaring hos alle aktuelle kunderådgiverne på distriktskontorene 

og utekontorene for å gjennomføre god dialog med gründere og for å være gode 

sparringspartnere og pådrivere. Derfor vil det i 2011 bli gitt opplæring gjennom 

nyutviklede internkurs; ”Kommunikasjon i kundedialogen”, ”Innovasjon & 

Markedsorientering” og ”Omdømmebygging & Posisjonering”. Som et ledd i 

kompetansehevingen vil et lite antall kunderådgivere få mulighet til å delta på 

GET. 

 

 Kapasitet hos kunderådgiverne på distriktskontorene til å følge opp 

vekstgründerne tett, utover det å behandle finansieringssøknader.  

 

 Sektorkompetanse hos utekontorene på et så høyt nivå at rådgiverne har 

legitimitet innenfor nyttige ekspertmiljøer og nettverk som gründerne ofte har 

behov for å bli koblet opp mot.  

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet bedrer samarbeidsmulighetene mellom rådgiverne på utekontorene og 

distriktskontorene og dermed felles ”eierskap” til mulighetene gründerne har. Det er ikke 

opprettet formelt samarbeid med andre virkemiddelaktører, men mange av 

vekstgründerne kommer fra innovasjonsparker og inkubatorer. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010. 

Global Entrepreneurship Training er utviklet og gjennomført for første gang i 2010. 

For øvrig har hele programmets innretning blitt konkretisert og implementert i 2010.  

 

De internasjonale markedsrådgivningstjenestene som utekontorene leverer er blitt 

spisset mot gründere, og deres rolle som sparringspartner – i nært samspill med 

gründerens kunderådgiver på distriktskontoret - er tydeliggjort. 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Høyvekstprogrammet har gjennomført sitt første driftsår i 2010. Basert på særdeles 

gode tilbakemeldinger fra vekstgründere både ift. nytte og kvalitet, var det ingen tvil om 

at programmet skulle videreføres.  

 

7.11 Gode historier/eksempelcases    

 

Mobiletech AS 

Mobiletech AS ble etablert i Bergen i 2005 og har nå vokst til 25 ansatte fordelt i Bergen, 

Oslo, Stockholm og København. De har nå over 150 kunder i 14 land. Omsetningen var i 

2010 21 mill. kroner. I løpet av 2011 skal de etablere selskap i USA. 

 
Mobiletech AS har utviklet teknologi og løsninger for mobile tjenester, mobilt internett, 

SMS og MMS. Visjonen til selskapet er å gjøre den mobile kanalen til den mest effektive 

kommunikasjonskanalen for kunder og samarbeidspartnere. Målgruppen er i første rekke 

mediehus som har en strategi for satsing på mobilkanal.  

 

Innovasjon Norge har jobbet tett med Mobiletech. Bl.a. har vi i San Francisco bistått med 

nettverk, satt opp møter med venture kapitalister og gitt rådgiving knyttet til markedet, 

kompetansemiljøer og etablering i USA. I Hordaland har vi bidratt med finansiering av 

deltakelse på Mobilmessen i Barcelona og lån til internasjonalisering.  
 

Mobiletech AS deltok på GET programmet og sier selv om deltakelsen:  

 

” GET programmet har gitt Mobiletech verdifull innsikt med tanke på fasen vi 

befinner oss i, og vi har også hatt stor nytte av møter/nettverk spesielt i Silicon 

Valley” (Espen Askvik, gründer). 

 
”Å få være en del av et slikt nettverk og diskutere problemstillinger basert på 

relevante og reelle case har hatt en uvurderlig betydning for meg, og virkelig fått 

meg til å tro på at det er mulig å få dette til” (Christian Erichsen, CEO). 
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3.26 Sektorprogrammer 

 

1. Kort beskrivelse av sektorprogrammet 
 

Innovasjon Norge skal satse på sektorer der norsk næringsliv allerede er ledende, eller 

har særlige konkurransefortrinn. Det skal etableres et godt kunnskapsgrunnlag om 

sektorene i Norge og deres internasjonale muligheter. Med utgangspunkt i identifiserte 

behov skal det gjennomføres tiltak som tilfører kunnskap, kompetanse og kapital som 

mobiliserer til nyetableringer, utvikling av vekstforetak og innovasjonsmiljøer i disse 

sektorene, bl.a. gjennom hjemhenting av teknologi og kunnskap om internasjonale 

markeder og rammebetingelser. Sektorprogrammene skal styrke nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid på sektor-, bransje og bedriftsnivå.  

 

Sektorprogrammet dekker utvalgte hovedtemaer innenfor, og er selve utviklingsmotoren 

i, satsingene Energi & Miljø, Maritim, Olje & Gass, IKT og Helse. En mer detaljert 

beskrivelse av den samlede innsatsen i disse satsingene er gitt i kapittel 2. 

  

De utvalgte hovedtemaene representerer hver for seg langsiktige mobiliseringsprosesser. 

Temaene er prioritert fordi de adresserer markeder i vekst, samt at de bygger på 

nasjonale faglige styrker og et tilstrekkelig industrigrunnlag til at Norge kan bli ledende 

innen disse nisjene. For beskrivelse av temaene henvises det til satsingsbeskrivelsene 

(kapittel 2).  

 

Målet for mobiliseringsarbeidet er å styrke næringen som helhet gjennom indirekte tiltak 

som bidrar til å bygge relativt varige konkurransefortrinn, herunder i) strategisk 

omdømmeposisjon, ii) styrket kunnskapsbase, iii) innovasjonskultur og iv) internasjonale 

nettverk.  

 

Hovedinnretningen for arbeidet retter seg mot de norske innovasjonsmiljøene (i 

særdeleshet NCE-er, Arena-er, FME-er og SFI-er) og har som mål å etablere eksterne 

næringsaktører som kan overta når mobiliseringsprosessen er gjennomført. 

Mobiliseringsarbeidet for hvert hovedtema bør ha en tidsramme på 4-6 år. 

 
2. Rapportering for 2010  

 

1. Grad av måloppnåelse i forhold til mål/måltall for 2010 

Resultatene for sektorprogrammet i 2010 er en del av et langsiktig arbeid som ikke bør 

vurderes innenfor kun ett kalenderår. Vektingen mellom de ulike hovedtemaene kan 

imidlertid variere over tid.  

 

2. Ressursbruk 

Sektorprogrammene ga i 2010 16,8 mill. kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter i norsk 

næringsliv. Utviklingsprosjektene er i hovedsak fordelt på sektorene Energi & Miljø, 

Helse, IKT og Olje & Gass. (For nærmere omtale se kapittel 2.) 

 

Sektorprogrammet finansierte en serie “regionale sektormøter” hvor kunder i våre 

prioriterte satsinger møtte våre utekontorer, distriktskontorer og fagavdelinger. Dette 

inkluderer alle Innovasjon Norges sektorer, med unntak av Reiseliv.  

 

Formålet med de regionale sektormøtene var å synliggjøre og tilgjengelig gjøre hele 

Innovasjon Norges verdikjede (utekontorene / distriktskontorene) for kundene, samt 

motivere våre kunder til å tenke nytt gjennom å: 

 

 Etablere innovative og lærende møteplasser  

 Tilføre næringslivet ny kunnskap  
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 Utløse nye forretningsmuligheter og samarbeidsrelasjoner.  

 Gjøre våre tjenestetilbud tilgjengelig og kjent for bedriftene. 

 

 

Satsing 
Tilskudd 

mill. kroner 

Energi & Miljø 5,4 

Helse 4,5 

IKT 2,0 

Olje & Gass 1,9 

Regionale sektormøter  3,0 

Totalt 16,8 

 

3. Risikofaktorer/utfordringer 

 Innretningen på NCE/ARENA programmene har sterk regional fokus og er i mindre 

grad tilpasset nasjonale (dvs. ikke regionale) mobiliseringsprosesser. 

 Selv innenfor de valgte hovedtemaene spenner leverandørindustrien over svært 

mange produktområder (varer og tjenester) og med varierende forretningsmodeller. 

Å utløse kundebehovet hos kompetanseintensive vare- og tjenesteleverandører 

forutsetter god sektor- og markedsforståelse, oversikt over aktører, 

forretningsmodeller og grunnleggende teknologisk innsikt.   

 Gode effektmål og sektorstatistikk er en utfordring. Igjennom samarbeidet med våre 

strategiske samarbeidspartnere (herunder Forskningsrådet, SIVA, Enova, INTPOW, 

INTSOK, NME m.fl.) arbeides det med å styrke dette. 

 

4. Utviklingsaktiviteter for sektorprogrammet i 2010 

 

Strategisk omdømmeposisjonering: Det er gjennomført utviklingsaktiviteter knyttet til 

strategisk posisjonering og omdømmebygging for Norge og de utvalgte næringene. 

Formålet med arbeidet er å ta frem strategisk plattformer og konkrete verktøy/tiltak for 

norsk næringsliv. Herunder også felles prosjekter innen internasjonal markedsprofilering. 

Det Maritime Omdømmearbeidet er spydspissen i dette arbeidet (se kapittel 2.8).  

 

Næringslivsdelegasjoner og markedsprofilering i fremskutte markeder: 

Sektorprogrammet finansierer utviklingen og leveransen av Innovasjon Norges bidrag til 

de bransjespesifikke delene (seminarer, arbeidsmøter etc.) under 

næringslivsdelegasjonene. (Disse er nærmere beskrevet i kapittel 5.2.)  

 

 “En Dør – ett kompetansemiljø”: Gjennom sektorprogrammet veiledes aktørene i det 

samlede tilbudet av virkemidler med relevans for utvikling og kommersialisering, av 

varer og tjenester. Sektorprogrammet koordinerer og effektiviserer kundedialogen og 

samhandlingen (mellom våre distriktskontor og utekontor) i denne, samt mellom 

Innovasjon Norge og øvrige virkemiddelaktører og bransjeaktører/klynger.  

 

5.  Skal sektorprogrammet videreføres, videreutvikles eller avsluttes? 

Sektorarbeidet har vært vellykket ut fra Innovasjon Norges egne mål og Innovasjon 

Norges generelle nøkkelindikatorer viser positiv utvikling. 

 

Den tette dialogen med bransjen øker Innovasjon Norges evne til å fange opp endrede 

behov i næringene, jfr. vår respons under finanskrisen. 

 

Det anbefales at sektorprogrammet videreføres innenfor samme langsiktige strategi. 

Midlene bør opprettholdes på omtrent samme nivå som i 2010. 
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4. RAPPORTERING OM STIPENDORDNINGENE 2010 
 

4.1 Etablererstipend - midler fra KRD/fylkeskommunene 
 

Oppstart/tidsramme 

Etablererstipend-ordningen ble opprettet i 1989. 

 

Budsjett- og regnskapstall 

I 2010 er det bevilget etablererstipend12 på til sammen kroner 122 061 194 fordelt på  

581 tilsagn. 

 

Målgruppe, mål og måloppnåelse 

Formålet med stipendet er å stimulere til økt etableringsvirksomhet for å skape lønnsomme 

arbeidsplasser. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt 

offentlig virksomhet.  

 

I hvert fylke blir det prioritert ut fra lokale forhold og behov. Generelt sett er etableringer 

som innebærer introduksjon av et eller flere vesentlig nye produkter/tjenester i markedet, en 

ny anvendelse av et produkt/tjeneste, en ny måte å organisere på og/eller er basert på ny 

teknologi, høyt prioritert.  

 

Blant prosjektene som har potensial for å skape lønnsomme arbeidsplasser, tas det særlig 

hensyn til søkere fra næringssvake områder, kvinner og unge (inntil 35 år). Minimum 40 % 

av antall stipend skal gå til kvinner. 

 

Fordelingen på Etablererstipend, Etablererstipend for unge og Nettverkskreditt (antall og 

beløp (i hele tusen)) er som følger: 

 
  Etablererstipend 

(uten unge) 
Etablererstipend 

unge 
Nettverkskreditt Sum 

Fylke Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall 

Østfold 2 060 8 1 200 5   3 260 13 

Akershus 5 889 24 1 000 4   6 889 29 

Oslo 2 950 16 1 044 6   3 994 22 

Hedmark 6 401 31 1 647 8   8 048 39 

Oppland 5 493 29 1 355 6   6 848 35 

Buskerud 3 247 14 930 5   4 177 19 

Vestfold 2 925 14 500 3   3 425 17 

Telemark 6 735 41 1 625 10   8 360 51 

Aust-Agder 1 948 11 950 3   2 898 14 

Vest-Agder 2 341 13 2 598 13   4 939 26 

Rogaland 8 492 42 1 600 9   10 092 51 

Hordaland 11 759 43 4 700 13   16 459 56 

Sogn og Fjordane 935 4 2 472 9   3 407 13 

Møre og Romsdal 4 013 18 2 735 13   6 748 31 

Sør-Trøndelag 4 289 21 3 465 7   7 754 28 

Nord-Trøndelag 4 800 26 1 834 10 700 6 7 334 42 

Nordland 2 382 16 1 186 8   3 568 24 

Troms 4 378 28 2 450 13   6 828 41 

Finnmark 5 018 22 1 469 5 350 3 6 837 30 

Flere fylke/utland   200 1   200 1 

Sum 86 055 421 34 958 151 1 050 9 122 061 581 

Til oppfølging/opplæring er det bevilget til sammen kroner 8 126 345. 

                                                 
12 Når det gjelder omtalen av BU-stipend, vises det til eget kapittel om Fylkesvise BU-midler nedenfor.  
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Estimert sysselsettingseffekt er tilsammen 4 341 personer – fordelt på 3 901 på 

Etablererstipend, 419 på Etablererstipend unge og 21 på Nettverkskreditt. 

 

Geografisk nedslagsfelt – virkemiddelsone og fylke 

 

  Virkemiddelsone (beløp i tusen kroner) 

Fylke I II III IV Uspes. Sum 

Østfold 2 960  300   3 260 

Akershus 6 889     6 889 

Oslo 3 994     3 994 

Hedmark 6 542  585 837 84 8 048 

Oppland 3 959 50 1 314 725 800 6 848 

Buskerud 3 120  430  627 4 177 

Vestfold 3 055    370 3 425 

Telemark 3 650  2 605 2 105  8 360 

Aust-Agder 2 100 478 320   2 898 

Vest-Agder 3 364 475 600  500 4 939 

Rogaland 7 651  605  1 836 10 092 

Hordaland 10 687 825 3 274 63 1 610 16 459 

Sogn og Fjordane   3 407   3 407 

Møre og Romsdal 2 939 676 2 933  200 6 748 

Sør-Trøndelag 7 140 65 59 490  7 754 

Nord-Trøndelag 1 187 60 2 639 2 676 772 7 334 

Nordland    3 568  3 568 

Troms   3 102 2 841 885 6 828 

Finnmark    6 837  6 837 

Flere fylke/utland     200 200 

Sum 69 237 2 629 22 173 20 142 7 884 122 065 

 

 

  Virkemiddelsone (antall tilsagn) 

Fylke I II III IV Uspes. Sum 

Østfold 12  1   13 

Akershus 28     28 

Oslo 22     22 

Hedmark 29  2 5 3 39 

Oppland 21 1 8 3 2 35 

Buskerud 14  3  2 19 

Vestfold 15    2 17 

Telemark 22  17 12  51 

Aust-Agder 9 3 2   14 

Vest-Agder 19 3 3  1 26 

Rogaland 42  5  4 51 

Hordaland 39 4 9 1 3 56 

Sogn og Fjordane   13   13 

Møre og Romsdal 16 3 11  1 31 

Sør-Trøndelag 23 1 1 3  28 

Nord-Trøndelag 8 1 19 13 1 42 

Nordland    24  24 

Troms   18 22 1 41 

Finnmark    30  30 

Flere fylke/utland     1 1 

Sum 319 16 112 113 21 581 
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Kvinnesatsing 

Det er et mål at minst 40 % av antall stipend skal tildeles kvinner (antall tilsagn totalt 

fratrukket tilsagn til opplæring/oppfølging). 

 

Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder kvinneandel. Lavest er Akershus med 

14 %, mens kvinneandelen i Aust-Agder og Nordland er 60 %. I gjennomsnitt er 

kvinneandelen 39 %. 

 

Fylke Kvinneandel 13 

Østfold 32 % 

Akershus 14 % 

Oslo 25 % 

Hedmark 52 % 

Oppland 31 % 

Buskerud 45 % 

Vestfold 45 % 

Telemark 53 % 

Aust-Agder 60 % 

Vest-Agder 47 % 

Rogaland 26 % 

Hordaland 17 % 

Sogn og Fjordane 44 % 

Møre og Romsdal 34 % 

Sør-Trøndelag 34 % 

Nord-Trøndelag 45 % 

Nordland 60 % 

Troms 39 % 

Finnmark 43 % 

Gjennomsnitt  39 % 

 

                                                 
13 Tilsagn til "kvinne og mann" + tilsagn som er uspesifisert er tolket til 50 % kvinne og 50 % mann. 
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4.2 Landsdekkende etablererstipend -  midler fra NHD 
 

Oppstart/tidsramme 

Landsdekkende etablererstipend-ordningen ble opprettet i 2009. 

 

Budsjett- og regnskapstall 

I 2009 ble det bevilget 150 mill. kroner til en ny landsdekkende etablererstipendordning, som 

en del av tiltakspakken. Ordningen fortsatte i 2010 med en ramme på 50 mill. kroner. 

 

Målgruppe, mål og måloppnåelse 

Målgruppen for ordningen er etablerere av små bedrifter med potensial for lønnsomhet. 

Etableringer som representerer noe nytt enten i nasjonal eller internasjonal sammenheng blir 

generelt sett høyt prioritert. Dette gjelder også gode prosjekter som er kvinnebasert. 

 

Ordningen gjelder for hele landet og i alle næringer, unntatt offentlig virksomhet. I hvert 

fylke blir det for øvrig prioritert ut fra lokale forhold og behov. Prosjekter rettet mot lokalt 

marked blir normalt ikke prioritert. 

 

En grunnleggende betingelse for tildelingen av landsdekkende etablererstipend er at ideen er 

nyskapende og har lønnsomhetspotensial. Med andre ord skal stipendet fra Innovasjon Norge 

virke utløsende for prosjektet, dvs. at støtten skal være avgjørende for at etableringen kan 

gjennomføres. Det forutsettes normalt at gründeren selv bidrar med 50 % egenandel i form 

av både egeninnsats og kapital, slik at støtte fra Innovasjon Norge er et supplement til, og 

ikke en erstatning for egenfinansiering. 

 

Størrelsen på stipendet er avhengig av prosjektets potensial, og stipendbeløpet vurderes i 

hvert enkelt tilfelle. Det ble gitt mulighet til å støtte innovative nyetableringer med en øvre 

ramme for tilsagn pr. bedriftsetablering på 0,8 mill. kroner, og i sum over tid ikke større enn 

1,6 mill. kroner. Et så vidt høyt bidrag skal kun tildeles særlig gode prosjekter, med et 

betydelig vekstpotensial i et internasjonalt, evt. nasjonalt marked. 

 

Fordelingen på landsdekkende etablererstipend (beløp i tusen kroner): 
 Etablererstipend Kvinneandel 14 

Fylke Beløp Antall Beløp % 

Østfold 785 1 393 50 

Akershus 2 200 4 1 100 50 

Oslo 10 880 20 5 840 54 

Hedmark      
 Oppland 600 1   
 Buskerud 1 100 3 550 50 

Vestfold 1 485 4 743 50 

Telemark 2 690 6 1 045 39 

Aust-Agder      
 Vest-Agder 3 550 5 1 775 50 

Rogaland 8 385 17 2 618 31 

Hordaland 5 070 11 1 349 27 

Sogn og Fjordane      
 Møre og Romsdal 1 400 2 700 50 

Sør-Trøndelag 7 800 17 2 075 27 

Nord-Trøndelag     

Nordland     

Troms     

Finnmark     

Flere fylke/utland 5 000 1 2 500 50 

Sum/gjennomsnitt 50 945 92 20 688 44 

                                                 
14 Tilsagn til "kvinne og mann" + tilsagn som er uspesifisert er tolket til 50 % kvinne og 50 % mann. 
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Av rammen på 50 mill. kroner er det avsatt 5 mill. kroner til dekning av de administrative 

kostnadene som påløper Innovasjon Norge som følge av ordningen. Estimert 

sysselsettingseffekt er til sammen 1914 personer. 

 

Kvinnesatsing 

Det er et mål at minst 40 % av antall stipend skal tildeles kvinner. For 2010 utgjorde 

kvinneandelen 44 %. 

 

Det er noe forskjell mellom fylkene når det gjelder kvinneandel. I fylkene Telemark, 

Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag er det innvilget stipend til prosjekter hvor 

kvinneandelen er under måltallet på 40 %. De øvrige kontorene derimot har en kvinneandel 

på 50 % eller høyere. Det har også i 2010 vært jobbet aktivt med å få frem vekst i 

kvinnerettede bedrifter/prosjekter, og det må sies å ha båret frukter. Det er fortsatt en 

utfordring både for Innovasjon Norge og samfunnet som helhet å øke omfanget av kvinner 

som etablerer innovative og vekstorienterte bedrifter. 

 

Planlagte og gjennomførte evalueringer 

Det ble i 2006 gjennomført en evaluering av Innovasjon Norges tjenester til etablerere, 

begrenset til følgende stipendordninger: Etablererstipend, Inkubatorstipend, BU-midler 

etablererstipend og Oppfinnerstipend – og faglig veiledning og rådgiving knyttet til disse. 

Evalueringen omfattet stipendmottagere og forvaltningen av tjenestene for perioden 1999-

2005. Nordlandsforskning i Bodø har gjennomført evalueringen (NF-rapport 11/2006).  

 

Evalueringen hadde to hovedformål; 

 

1. Analysere stipendordningenes bidrag til å nå Innovasjon Norges målsettinger om 

flere og bedre bedriftsetableringer i et geografisk perspektiv. 

2. Vurdere regelverket, organiseringen og praktiseringen av stipendordningen og gi 

innspill til forbedring av og eventuell samordning av dem. 

 

Forholdet mellom etablererstipend og INs ordinære virksomhet 

Etablererstipend fungerer som en integrert del av Innovasjon Norges øvrige virksomhet og 

tjenester. 

 

Vurdering av videreføring eller avslutning 

Fra og med 2011 skal alle typer etablererstipend benevnes etablerertilskudd. 

Inkubatorstipend avvikles som tjeneste fra 2011. 

 

Finansiering av etablererstipend 

Etablererstipend blir finansiert både av KRD via fylkeskommunene (kapittel 551.60) og NHD 

(kapittel 2421.50). Utad mot kunden har vi kommunisert at vi har en etablererstipend-

ordning, uavhengig av hvor pengene kommer fra.  

 

Samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet 

Samarbeid foregår i hovedsak med Fylkeskommunene. 

 

Miljørettede prosjekter 

23 tilsagn/kr 10 860 000 er bevilget til miljørettede prosjekt. 
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4.3 Inkubatorstipend 
 

Oppstart/tidsramme 

Inkubatorstipend-ordningen ble opprettet i 2001. 

 

Budsjett- og regnskapstall 

Inkubatorstipend-rammen i 2010 var på 13,5 mill. kroner, og det ble innvilget tilsagn for 

17,563 mill. kroner. Overforbruket skyldes gjenbruk av gamle annulleringer. 

 

Målgruppe, mål og måloppnåelse 

Målgruppen for Inkubatorstipend er personer/bedrifter lokalisert i en godkjent inkubator, og 

som har forretningsidéer med høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå, som vurderes å ha et 

stort verdiskapingspotensial og høy risiko, og som har tjenester/produkter som kan være 

aktuelle for et internasjonalt marked. 

 

Hovedmålet med ordningen er å stimulere til økt etablering av konkurransedyktige, 

framtidsrettede og nyskapende virksomheter, som igjen kan bidra til nyskaping og 

næringsmessig fornyelse i næringslivet. 

 

Delmål for 2010: 

Inkubatorstipend skal i 2010 gis til minst 70 personer/bedrifter til planlegging/etablering av 

virksomheter i godkjente inkubatorer; 

 

 herav til minst 20 personer/bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet 

 herav til minst 20 etableringer av kvinner 

 minst 10 % av rammen skal brukes til oppfølging og opplæring av 

inkubatorbedriftene (men med mulighet til å bruke inntil 20 % av den lokale 

rammen). 

 

I 2010 ble bevilget til sammen 65 tilsagn/17,6 mill. kroner. 17 tilsagn (27,4 %) av totalt 

antall tilsagn ble bevilget til bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 5,1 mill. 

kroner (28,2 %) av den totale rammen er bevilget innenfor det distriktspolitiske 

virkeområdet. 

 

2 tilsagn (kr 435 000) er bevilget til oppfølging. 

 

Estimert sysselsettingseffekt er til sammen 259 personer. 

 

Geografisk nedslagsfelt – virkemiddelsone og fylke 

Inkubatorstipendet er et nasjonalt virkemiddel, men KRD setter krav til distriktspolitiske 

effekter av ordningen. Samtidig er de fleste inkubatorer etablert i sentrale strøk og det er 

størst tilgang på denne type etableringer (vekst- og toppetablerere) i sentrale strøk. 

 

Innovasjon Norge tilstreber en fordeling av inkubatorstipendet som i størst mulig grad sikrer 

distriktspolitiske effekter. Dette gjenspeiles bl.a. i de delmål som blir satt, 

forhåndsfordelingen av rammen til distriktskontorer med inkubatorer, og hvor fylker med 

inkubatorer i det distriktspolitiske virkeområdet blir prioritert.  
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Fordelingen på fylke og virkemiddelsone er som følger: 

 

  Virkemiddelsone (beløp - tall i hele tusen) 

Fylke I II III IV Uspes. Sum 

Østfold 800         800 

Akershus 1 000         1 000 

Oslo 1 660         1 660 

Hedmark 250         250 

Oppland 573         573 

Buskerud 1 050         1 050 

Vestfold 400         400 

Telemark 550         550 

Aust-Agder     200     200 

Vest-Agder 400   200     600 

Rogaland 5 225   500   100 5 825 

Hordaland 770   430     1 200 

Sogn og Fjordane     640     640 

Møre og Romsdal 350   120     470 

Sør-Trøndelag 800 235       1 035 

Nord-Trøndelag     515     515 

Nordland           0 

Troms     695     695 

Finnmark       100   100 

Sum 13 828 235 3 300 100 100 17 563 

 

 

  Virkemiddelsone (antall tilsagn) 

Fylke I II III IV Uspes. Sum 

Østfold 2 
    

2 
Akershus 3 

    
3 

Oslo 5 
    

5 
Hedmark 2 

    
2 

Oppland 2 
    

2 
Buskerud 4 

    
4 

Vestfold 1 
    

1 
Telemark 2 

    
2 

Aust-Agder 
 

 2 
  

2 
Vest-Agder 2 

 
1 

  
3 

Rogaland 18 
 

1 
 

1 20 
Hordaland 2 

 
1 

  
3 

Sogn og Fjordane 
  

4 
  

4 
Møre og Romsdal 1 

 
1 

  
2 

Sør-Trøndelag 3 1 
   

4 
Nord-Trøndelag 

  
2 

  
2 

Nordland 
   

1 
 

1 
Troms 

  
3 

  
3 

Finnmark 
     

0 
Sum 47 1 15 1 1 65 

 

 

Kvinnesatsing 

Inkubatorstipendet er et kjønnsnøytralt virkemiddel. 

 

I 2010 ble det bevilget 15 tilsagn til kvinner (3 200 000 kroner) og 2 tilsagn til kvinne og 

mann (450 000 kroner). 
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Planlagte og gjennomførte evalueringer 

Det ble i 2006 gjennomført en evaluering av Innovasjon Norges tjenester til etablerere, 

begrenset til følgende stipendordninger: Etablererstipend, Inkubatorstipend, BU-midler 

etablererstipend og Oppfinnerstipend – og faglig veiledning og rådgiving knyttet til disse. 

 

Evalueringen omfattet stipendmottagere og forvaltningen av tjenestene for perioden 1999-

2005. Nordlandsforskning i Bodø har gjennomført evalueringen (NF-rapport 11/2006).  

 

Evalueringen hadde to hovedformål; 

 

 Analysere stipendordningenes bidrag til å nå Innovasjon Norges målsettinger om 

flere og bedre bedriftsetableringer i et geografisk perspektiv. 

 Vurdere regelverket, organiseringen og praktiseringen av stipendordningen og gi 

innspill til forbedring av og eventuell samordning av dem. 

 

Forholdet mellom stipendordningen og INs ordinære virksomhet 

Inkubatorstipend fungerer som en integrert del av Innovasjon Norges øvrige virksomhet og 

tjenester. 

 

Vurdering av videreføring eller avslutning 

Inkubatorstipend avvikles som tjeneste fra 2011. 

 

Finansiering av inkubatorstipendet 

Inkubatorstipendrammen er i sin helhet finansiert av KRD-midler, kapittel 552.72. 

 

Samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet 

Inkubatorstipendordningen sees i sammenheng med SIVAs Inkubatorprogram, men 

stipendet kan også nyttes i sammenheng med andre godkjente offentlige og private 

inkubatorer.   

 

Miljørettede prosjekter 

14 % av antall tilsagn/18 % av totalt innvilget beløp er til miljørettede prosjekt. 
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4.4 Etablererstipend Svalbard 
 

Oppstart/tidsramme 

Ikke tidsbegrenset virkemiddel. 

 

Budsjett- og regnskapstall 

Det er gitt 8 tilsagn på 1 224 100 kroner i 2010. 

 

Estimert sysselsettingseffekt er 8 personer. 

 

Geografisk nedslagsfelt – virkemiddelsone og fylke 

Etablererstipend Svalbard gjelder kun på Svalbard (sone IV). 

 

Kvinnesatsing 

Det er gitt stipend til 6 kvinner. 

 

Vurdering av videreføring eller avslutning 

Det kan stilles spørsmål ved om det burde ha vært et annet navn og en litt annen innretning 

på det virkemidlet. Etablererstipend skal kun brukes til nyetableringer, og det er ikke andre 

virkemidler som er øremerket Svalbard. Det gjør det vanskelig når det er saker som gjelder 

investeringer og/eller bedriftsutviklingstiltak. Rammen for Svalbard burde derfor ha vært 

åpen for å bruke både til nyetableringer, bedriftsutvikling og investeringer. 

 

Finansiering av stipendet 

Etablererstipend Svalbard er i sin helhet finansiert av KRD, kapittel 552.72. 

 

Samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet 

IN Troms har ansvaret for saksbehandlingen av Svalbardsakene. Longyearbyen lokalstyre og 

Sysselmannen har uttalerett i alle saker. 

 

Miljørettede prosjekter 

25 % av antall tilsagn / 19 % av totalt innvilget beløp er til miljørettede prosjekter. 

(2 tilsagn / kr 232 200). 
 



Fylkesvise bygdeutviklingsmidler 

 211 

5. ANDRE TJENESTER/ORDNINGER I 2010 

5.1 Fylkesvise bygdeutviklingsmidler 
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1 Innledning 

1.1 Politiske rammer for BU-midlene 

Forvaltningen av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene har i 2010 vært forankret i 

Landbruks- og matdepartementets nasjonale strategi for næringsutvikling, "Ta landet i 

bruk!". Strategien er et rammeverk for alle typer lønnsom næringsvirksomhet med 

utgangspunkt i gårdenes menneskelige og materielle ressurser og skal bygge opp under 

hovedmålet for landbrukspolitikken. Strategien omfatter satsingsområdene mat, økologisk 

matproduksjon og matforbruk, trevirke, bioenergi, reiseliv og opplevelsesproduksjon, Inn på 

tunet og annen grønn vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Regjeringens ambisjoner for landbruks- og matpolitikken er nedfelt i Soria Moria-

erklæringen. Hovedmålet for Regjeringens landbrukspolitikk er: ”Ein landbruks- og 

matpolitikk som held ved lag eit levande landbruk over heile landet. Politikken skal gi 

grunnlag for auka verdiskaping og livskvalitet basert på ei berekraftig forvaltning av 

landbruket og bygdene sine ressursar.” 

 

BU-midlene er det viktigste økonomiske virkemidlet til Landbruks- og matdepartementet for 

å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket.  

 

1.2 Formålet med BU-midlene 

I Forskrift om midler til bygdeutvikling fastsatt av Landbruksdepartementet 30.01.2009, 

fastslås det at formålet med BU-midlene er "å legge til rette for næringsutvikling som 

danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med 

utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 

Forskriften skal også legge til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like 

muligheter."  

 

BU-midlene er landsdekkende og inkluderer tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak, 

etablererstipend, tilskudd til bedriftsutvikling, tilskudd og rentestøtte til investeringer, samt 

tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte, til praktikantordning og 

til andre tiltak.  

 

Ved fastsetting av BU-forskriften har departementet lagt vekt på hensynet til forenkling og 

økt regionalt handlingsrom. Innenfor forskriftens intensjoner og formål, og den nasjonale 

strategien for næringsutvikling, er det i større grad overlatt til regionalt nivå å prioritere 

bruken av midlene innenfor rammene for landbrukspolitikken trukket opp i St. prp. nr. 66 

(2003-2004) og St.prp. nr. 1 det enkelte år.  

 

1.3  Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling 

En viktig intensjon ved omleggingen av næringsutviklingsarbeidet i 2005 var å ta bort en del 

beskrankninger og i større grad overlate til det regionale nivå å prioritere de gode 

prosjektene. Fra og med 2005 er det de regionale strategiene som ligger til grunn for det 

regionale arbeidet med landbruksrelatert næringsutvikling generelt og for forvaltningen av 

de fylkesvise BU-midlene spesielt.  
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Forvaltningsmodellen innebærer at samarbeidet med de regionale partnerskapene skal 

videreutvikles slik at lokale og regionale myndigheter står sammen om gjennomføringen av 

de regionale strategiene. Dette for å sikre en helhetlig satsing på næringsutvikling i fylket, 

herunder en god kobling mot fylkesplanene og de strategier for bruk av de regionalpolitiske 

virkemidlene som er desentralisert til fylkeskommunen. 

 

1.4 Rapporteringsopplegget for 2010 

BU-midlene tildeles på to nivåer: sentralt (besluttes av Landbruks- og matdepartementet i 

samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, forvaltes av Innovasjon 

Norges hovedkontor) og på fylkesplan (forvaltes av fylkesmannens landbruksavdeling og 

Innovasjon Norges distriktskontor). Det pågår f.o.m. 2004 et 4-årig forsøk med regionale 

BU-midler i Oppland, forvaltet av Valdres Natur- og kulturpark og Regionrådet for Nord-

Gudbrandsdal. I 2007 ble det besluttet å forlenge forsøksprosjektet i ytterligere to år (2008 

og 2009). Det er nå besluttet å videreføre forsøksordningen ut 2011. 

 

Landbruks- og matdepartementet tildeler rammer for fylkesvise BU-midler til 

fylkesmennene. Fylkesmennene beholder selv midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak 

men viderefordeler midler til bedriftsrettede tiltak til Innovasjon Norges distriktskontorer 

gjennom egne tildelingsbrev. For 2010 er fordelingen mellom midler til bedriftsrettete og 

utrednings- og tilretteleggingstiltak fastsatt i jordbruksavtalen. 

 

Fylkesmennene har som ledd i å forvalte BU-midler til utredning og tilrettelegging ansvaret 

for å koordinere arbeidet med utvikling og vedlikehold av de regionale strategiene for 

landbruksrelatert næringsutvikling og å følge opp at disse gjennomføres. Endelig skal 

fylkesmennene ved årets slutt sende samlet årsrapport til Landbruks- og matdepartementet 

om bruken av de fylkesvise BU-midlene i forhold til de regionale strategiene.  

 

Denne årsrapporten omhandler bruken av de fylkesvise BU-midlene i 2010 hos Innovasjon 

Norges distriktskontorer, fylkesmennene og forsøksregionene i Valdres og Nord-Gudbrands-

dal. Rapporten bygger hovedsakelig på statistikk fra Innovasjon Norges og fylkesmennenes 

saksbehandlingssystemer.  

 

For mer eksplisitt informasjon om bruken av BU-midlene i 2010 forhold til det enkelte fylkes 

strategier for landbruksbasert næringsutvikling, vises det til fylkesmennenes årsrapporter for 

2010 til Landbruks- og matdepartementet og til årsrapporter for 2010 fra forsøksregionene i 

Oppland.   
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2 BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge 

2.1 Rammer og tilsagn 2010 

Innovasjon Norges andel av rammene for de fylkesvise BU-tilskuddene i 2010 var på 341,3 

mill. kroner. I tillegg kunne Innovasjon Norge gi rentestøtte til en låneramme på 966,7 mill. 

kroner, samt tilby risikolån til landbruket der tapsavsetningene belaster BU-midlene. Det ble 

ikke gitt noen bestemt utlånsramme for risikolåneordningen. 

 

I Oppland fylke var det i tillegg satt av 11,7 mill. kroner i BU-tilskudd og 33,3 mill. kroner i 

låneramme for rentestøtte til forsøket med regional forvaltning av BU-midler i Valdres og 

Nord-Gudbrandsdal. Særskilt rapportering på disse midlene framgår av kap. 6.  

 

Innovasjon Norge har, for å kunne sammenligne virkemiddelbruken over tid, valgt å beholde 

fordelingen av BU-midlene på virkemiddelgruppene tradisjonelt jord- og hagebruk og 

utviklingstiltak/nye næringer, selv om det ikke lenger tildeles egne rammer til disse 

gruppene. Rammene for 2010, sammen med årets inndragninger og overføringer av 

ubenyttede midler fra tidligere år, har gitt grunnlaget for Innovasjon Norges tilsagn i 2010. 

Den fylkesvise fordelingen av tilsagn er som følger: 

 
Tilsagn i 2010 fordelt på fylke: 

 

 

Fylke 

BU-tilskudd Lånebeløp for rentestøtte 

Trad. jord- og 
hagebruk 

Utviklingstiltak/ 
nye næringer 

Trad. jord- og 
hagebruk 

Utviklingstiltak/ 
nye næringer 

Østfold 10 150 000 2 388 000 42 600 000 2 400 000 

Akershus 10 227 800 3 911 500 36 770 000 6 580 000 

Oslo 50 000 570 750   

Hedmark 31 347 500 6 567 930 103 188 000 2 460 000 

Oppland 16 810 100 4 719 500 56 462 500 4 714 000 

Buskerud 14 718 700 5 526 000 36 875 000 3 800 000 

Vestfold 8 220 000 3 630 600 35 000 000 5 250 000 

Telemark 13 749 998 3 160 030 45 375 000 8 600 000 

Aust-Agder 9 770 000 3 207 000 28 755 000 1 300 000 

Vest-Agder 10 561 500 2 630 000 30 500 000 3 900 000 

Rogaland 18 339 000 12 927 000 53 660 000 1 600 000 

Hordaland 17 745 200 6 661 000 51 667 800 5 275 000 

Sogn og Fjordane 30 504 638 10 664 646 93 189 000 5 990 000 

Møre og Romsdal 21 915 000 3 245 400 73 085 000 4 517 500 

Sør-Trøndelag 21 920 000 5 512 600 67 290 000 2 175 000 

Nord-Trøndelag 27 277 000 9 943 757 81 289 650 8 908 000 

Nordland 19 168 835 6 288 552 64 819 500 7 152 500 

Troms 16 293 745 5 936 264 37 425 400 3 551 000 

Finnmark 10 037 140 2 872 600 11 382 000  

UTL/Annet 15  312 000   

Sum 308 806 156 100 675 129 949 333 850 78 173 000 

 

 

                                                 
15 Gjelder 1 sak i Vestfold og 1 i Agder 
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Antall søknader, innvilget og avslag 

Det totale antallet søknader i 2010 var på 1721. De 1489 innvilgede søknadene omfattet 

1555 tiltak og 2197 enkelttilsagn. For fylkesvis fordeling på innvilgning og avslag vises det 

til vedlagte tabell TB33. 

 

Innovasjon Norges lokalstyrer har etter hvert gått over til bare å behandle større eller mer 

prinsipielle søknader. I de fleste fylkene har administrasjonen fullmaktsgrenser inntil 

maksimalbeløpene som kan innvilges til enkeltsøknader, slik at det bare er prinsipielle 

søknader og investeringssøknader fra større samarbeidstiltak som forelegges styret.  

 

 

Innvilgede og avslåtte søknader 1995 - 2010 

 Totalt  Innvilgede Avslag 

År antall søknader,  

 søknader antall antall % 

1995 4 027 3 357 670 17 

1996 4 406 3 554 853 19 

1997 4 274 3 539 735 17 

1998 5 198 4 589 609 12 

1999 9 315 8 527 788  9 

2000 3 511 3 002 509 14 

2001 3 670 3 261 409 11 

2002 3 139 2 673 466 15 

2003 2 549 2 161 388 15 

2004 2 373 2 047 326 14 

2005 2 117 1 743 374 18 

2006 1 763 1 456 307 17 

2007 1 670 1 384 286 17 

2008 1 632 1 379 253 16 

2009 1 811 1 570 241 13 

2010 1 721 1 489 232 13 

 

 

Tallene viser at avslagsprosenten i 2010 for landet totalt er på 13 prosent. Delvis avslåtte 

søknader telles ikke med her. Avslagsprosenten varierer mellom fylkene. Andelen avslag er 

lavere for tilskuddene enn for rentestøtte, hhv. 14 og 24 prosent (2009: 13 og 29 prosent).  

 

Søknadsmassen og antall innvilgede søknader har gått ned fra 2009 til 2010. Økningen i 

antall søknader i 2009 skyldes at ekstraordinære midler medførte en økning i BU-tilskudd-

kvoten på 150 mill. kr16 og i lånerammen for rentestøtte med 300 mill. kr. Dette medførte 

at langt flere søknader kunne prioriteres og innvilges støtte. 

 

 

  

                                                 
16 Innovasjon Norges andel av de ekstraordinære midlene var henholdsvis 145 mill. kr i tilskudd og ca. 290 mill. 
kroner i låneramme for rentestøtte. 



Fylkesvise bygdeutviklingsmidler 

 217 

3 RESULTATMÅL 

 

Landbruks- og matdepartementet utarbeidet for flere år tilbake resultatmål og -indikatorer 

som skulle belyse hvorvidt en oppnår målsettingene med Bygdeutviklingsmidlene.  

 

Departementet har igangsatt et arbeid for å utvikle nye resultatmål og -indikatorer for 

ordningen. Inntil de nye resultatmålene og indikatorene er på plass, vil rapporteringen om 

de bedriftsrettede BU-midlene foregå etter gjeldende resultatmål og indikatorer.  

 

3.1 Resultatmål 1 – Sikre/øke sysselsettingen, særlig for kvinner 

 

Bidra til å sikre/øke sysselsettingen i bygdene, særlig for kvinner 

 
Resultatindikatorer: 

 Forventet økt sysselsetting etter investeringstiltak utenom tradisjonelt jord-, hage- og 

skogbruk. Oppgitt i antall årsverk og spesifisert i antall årsverk for kvinner 

 Totalt antall tiltak og støttebeløp pr tiltak, spesifisert mht kjønn 

 Totalt antall etablererstipend og herav antall etablererstipend for kvinner og ungdom 

3.1.1 Forventet økt sysselsetting 

 

Det er et sentralt mål at BU-midlene skal føre til flere arbeidsplasser innen og i tilknytning til 

landbruket. Sysselsettingsveksten er her målt ut fra søkernes forventede økning i antall 

årsverk som oppgis på søknadstidspunktet. Den fylkesvise fordelingen mht forventet 

sysselsettingseffekt er vist i vedlagte tabell TB36.  

 

Den forventede sysselsettingsveksten gjengis kun for ordningene etablererstipend 

(etableringsfasen), bedriftsutvikling og investering i tilleggsnæring. Grunnen er at det er 

innenfor tilleggsnæring det har vært en politisk målsetting å øke sysselsettingen de seinere 

årene. Ved å måle sysselsettingsveksten på disse ordningene får man dessuten 

sammenlignbare sysselsettingstall mellom år.  

 

Det er verdt å merke seg at en stor del av BU-midlene brukes på investeringer innen 

tradisjonelt landbruk som bidrar til å effektivisere den tradisjonelle landbruksdriften, noe 

som i mange tilfeller vil medføre en sysselsettingsreduksjon. Innovasjon Norge har ikke 

registreringer på hvor mye sysselsettingen går ned som følge av slike effektiviseringstiltak. 

Følgelig har vi heller ikke informasjon om hvor stor den netto sysselsettingsendringen er 

hvis man vurderer alle BU-prosjektene samlet. Ideelt sett burde sysselsettingsøkningen av 

BU-midlene til nye næringer minst kompensere for sysselsettingsnedgangen av BU-midler 

brukt på tradisjonelt landbruk. 
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Forventet økt sysselsetting innen nye næringer og støttebeløp pr årsverk i 2010: 

 

 

Sysselsettings-

effekt, årsverk 

Herav 

kvinner, 

Årsverk 

Innvilget 

beløp17 

Innvilget pr 

årsverk 

Innvilget 

beløp, 

kvinner 

Innvilget pr 

årsverk, 

kvinner 

598 345 80 473 112 134 570 47 556 050 137 844 

 

Til sammen forventer søkerne en sysselsettingsvekst på 598 årsverk. Tilsvarende tall i 2009 

var 605 årsverk. Ser vi på gjennomsnittlig sysselsettingseffekt pr. innvilget søknad, har også 

tallene gått litt ned fra 2009 til 2010. I 2010 er forventet en sysselsettingseffekt pr innvilget 

søknad på 0,85 årsverk, mens det tilsvarende tallet i 2009 var 1,0 årsverk pr innvilget 

søknad. Av de nye årsverkene i 2010 var 345 årsverk for kvinner (2009: 368 årsverk). 

Kvinnenes andel av den forventede sysselsettingsveksten er i 2010 på 58 prosent, mot 61 

prosent i 2009.  

 

Antall arbeidsplasser vil som oftest være større enn antall årsverk, da ett årsverk vil kunne 

gi flere deltidsarbeidsplasser. For mange vil det være behov for et tillegg på et halvt årsverk 

eller mindre for å supplere den inntekten de allerede har. Dette tillegget vil slik styrke den 

arbeidsplassen de allerede har innenfor landbruket. 

 

I tillegg til den direkte sysselsettingseffekten som her er målt, vil disse tiltakene sammen 

med øvrige BU-tiltak ha en indirekte sysselsettingseffekt. Ringvirkninger som økt aktivitet 

lokalt er av stor betydning og gir direkte innvirkning på den distriktspolitiske målsettingen 

om å opprettholde bosettingen i distriktene. 

 

Det ligger et gjennomsnittlig støttebeløp på 134 570 kroner (2009: 138.141 kroner) bak 

hvert forventet årsverk innen tilleggsnæringer i 2010. Gjennomsnittlig støttebeløp bak hvert 

«kvinneårsverk» er for 2010 litt høyere enn for årsverk samlet. Bak hvert årsverk for 

kvinner ligger det i 2010 gjennomsnittlig 137.197 kroner (2009: 137.844 kroner) i støtte.  

3.1.2 Antall tilsagn og støttenivå pr. tilsagn 

 

Det ble i 2010 innvilget i alt 101,3 mill. kroner i tilskudd (2009: 105,5 mill.) og 78,2 mill. 

kroner i lånebeløp for rentestøtte (2009: 91,3 mill.) til utviklingstiltak/nye næringer. 

Gjennomsnittlig bevilget beløp pr tilsagn i 2010 var på 194 000 kroner (2009: 181 300 

kroner) innenfor tilskuddsordningen og 1 085 700 kroner (2009: 1 037 600 kroner) innenfor 

rentestøtteordningen. 

 

Bevilgning til utviklingstiltak/nye næringer 2010 

 

(Beløp i tusen kr) 

Tilskudd Lånebeløp for rentestøtte Risikolån landbruk 

Antall 
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp 

kvinner 
Antall  
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp  

kvinner 
Antall  
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp  

kvinner 

521 100 675 321 60 441 72 78 173 46 45 970 7 5 696 2 1 296 

 

Kvinnerettede tiltak er definert som tiltak som primært har kvinner som målgruppe, gir 

sysselsetting hovedsakelig for kvinner, eller har kvinnelige søkere. Andelen av antall tilsagn 

til kvinner innenfor utviklingstiltak/nye næringer samlet var i 2010 på 62 prosent (2009: 58 

prosent), og andelen av bevilget beløp til kvinner var 58 prosent (2009: 53 prosent). 

Kvinneandelen av antall tilsagn og tilsagnsbeløp innenfor nye næringer har økt i 2010 

sammenlignet med året 2009.  

 

                                                 
17 Bare innvilget tilskudd inngår i støttebeløpet, ikke lånebeløp for rentestøtte. 
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Den fylkesvise fordelingen av kvinnerettede tilsagn er vist i tabell TB34. Innenfor 

tilskuddene ser vi at for antall tilsagn varierer kvinneandelen fra 33 prosent i Troms til 89 

prosent i Nordland. Innenfor rentestøtteordningen varierer kvinneandelene av antall tilsagn 

fra 20 til 100 prosent.  

 

Bevilgning til tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk 2010 

 

(Beløp i tusen kr) 

Tilskudd Lånebeløp for rentestøtte Risikolån landbruk 

Antall 
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp 

kvinner 
Antall  
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp  

kvinner 
Antall  
tilsagn 

Tilsagns 
beløp 

Antall 
tilsagn 
kvinner 

Tilsagns 
beløp  

kvinner 

986 308 806 371 129 037 586 949 334 249 426 478 25 20 818 13 11 095 

 

Det ble i 2010 innvilget 309 mill. kroner (2009: 326 mill.) i tilskudd og 949 mill. kroner 

(2009: 832 mill.) i lånebeløp for rentestøtte innenfor tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk. 

Tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk utgjorde 75 % prosent (2009: 76 prosent) av 

totalt innvilget BU-tilskudd. Lånebeløp for rentestøtte til tradisjonelt jord- og hagebruk 

utgjorde hele 92 prosent (2009: 90 prosent) av totalt innvilget lånebeløp. 

 

Gjennomsnittlig bevilget beløp pr tilsagn i 2010 var på 313 190 kroner (2009: 325 800 

kroner) innenfor tilskuddsordningen, og hele 1 620 000 kroner (2009: 1 540 000 kroner) 

innenfor rentestøtteordningen.  

 

Andelen av antall tilsagn til kvinnerettede tiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk var i 38 

prosent (2009: 35 prosent), og andelen av bevilget beløp til kvinner var 42 prosent (2009: 

38 prosent). Både kvinneandelen av antall tilsagn og av tilsagnsbeløp innenfor tradisjonelt 

landbruk har gått noe opp i 2010 sammenlignet med året 2009. Den fylkesvise fordelingen 

pr. virkemiddelgruppe er vist i vedlagte årsrapport TB34. 

 

Generelt om kvinnetiltak 

Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hva som ligger til grunn for de regionale 

forskjellene i kvinneandeler. Vi vil imidlertid peke på følgende forklaringsvariabler: 

 Bevisst satsing på kvinnetiltak med handlingsplaner og godt fungerende nettverk ute 

i fylkene gir resultater. 

 Informasjons- og mobiliseringsarbeid er viktig for å få kvinnene ”på banen”. 

 Kvinnelige næringsutøvere og etablereres oppfølgingsbehov må vurderes særskilt og 

gi grunnlag for tilpasset oppfølging. 

 En streng prioritering av midler ser ut til å medføre at kvinneprosjektene slipper 

lettere til i enkelte fylker.  

 Statistikken blir ikke bedre enn de dataene som registreres inn. Variasjon i 

registreringen kan forekomme. 

 

3.1.3 Etablererstipend 

 

Det ble i 2010 bevilget 142 etablererstipend (2009: 169 stipend) fra BU-midlene hvorav 108 

stipend (2009: 123) gikk til kvinner (76 prosent). Det totale tilsagnsbeløpet utgjorde 17,6 

mill. kroner (2009: 19,5 mill.) hvorav 13,3 mill. kroner gikk til kvinnelige etablerere (76 

prosent). Tilsvarende tall for 2009 var 73 prosent mht antall tiltak og 76 mht beløp.  

 

Antall stipender gikk litt ned, men gjennomsnittlig innvilget beløp pr stipend økte med 8.600 

kroner i 2010 sammenlignet med 2009. Gjennomsnittlig innvilget beløp 2010: 124.281 

kroner. 

 

Kvinneandelene både av antall stipender og innvilget beløp er på samme rekordhøye nivå 

som i 2009.  
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Når det gjelder kvinneandelen av innvilget beløp, er det store variasjoner fylkene imellom 

fra 33 % i Oppland til 100 % i Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Nordland. 

55 av tilsagnene og 8,5 mill. kroner av tilsagnsbeløpet i 2010 gjelder saker i tilknytning til 

etableringsfasen. Her er beløpsandelen til kvinnelige etablerere 79 prosent (2009: 79 

prosent). For utviklingsfasen er beløpsandelen til kvinnelige etablerere 72 prosent. 

 

Det ble innvilget i alt 29 etablererstipend til målgruppen unge (18-35 år) i 2009 (2009: 36 

stipend) som utgjør en andel på 20 prosent (2009: 21 prosent). Det totale tilsagnsbeløpet 

utgjorde 3,9 mill. kroner i 2009 (2009: 4,0 mill. kroner) som utgjør en beløpsandel til unge i 

2010 på 22 prosent (2009: 20 prosent). Unges andel av BU-stipendene altså økt ytterligere i 

2010 sammenlignet med året før. 

 

 

Oppsummering: 

Innenfor tradisjonelt landbruk øker kvinneandelene både for antall tilsagn og innvilget beløp 

i 2010 sammenlignet med 2009. Innenfor nye næringer er kvinneandelen stabil på et høyt 

nivå både for antall tilsagn og beløp. 
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3.1.4 Støtte til ulike aldersgrupper 

 

I tabellen nedenfor er personer som har mottatt fylkesvise BU-midler fra Innovasjon Norge i 

2010 gruppert i ulike aldersgrupper basert på fødselsnummer: 

 

Andel virkemidler til ulike aldersgrupper (enkeltpersoner), tall i 1 000 kr 

        

Tilskudd Lånebeløp for rentestøtte 

Tilsagn 

totalt 

Alders 

gruppe  

< 35 år 

Andel < 

35 år 

Andel 35-50 

år 

Tilsagn 

totalt 

Alders 

gruppe 

< 35 år 

Andel < 

35 år 

Andel 35-50 

år 

146 125  28 000 19 % 54%  402 997  68 871 17% 53% 

 

 

Enkeltpersoner står for et bevilget beløp (tilskudd + lånebeløp for rentestøtte) på 549 mill. 

kroner (2009: 460 mill.), dvs. 39 prosent (2009: 34 prosent) av de totale tilskudds- og 

rentestøttebevilgningene i 2010. Fordelingen ovenfor viser at 96,9 mill. kroner (2009: 88 

mill.) eller 18 prosent (2009: 19 prosent) av bevilgningene til enkeltpersoner har gått til 

aldersgruppen under 35 år. Aldersgruppen 35-50 år er den dominerende med 53 prosent 

(2009: 55 prosent) av bevilgningene til enkeltpersoner. Trenden med at størstedelen av 

bevilgningene til enkeltpersoner går til personer i aldersgruppen 35-50 år stopper opp i 

2010. Aldersgruppen under 35 år har ikke økt sin andel av bevilgningene. Aldersgruppen 35-

50 år har en liten nedgang, dvs. at aldersgruppen over 50 år også har fått økt sin andel av 

samlet bevilgning. At en stor andel av midlene går til investeringer innen tradisjonelt jord- 

og hagebruk der søker ofte er eldre enn 35 år, er nok en viktig forklaring på dette. Den 

fylkesvise fordelingen er vist i rapport TB41.  

 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin aldersgruppering viser at 18 % av bøndene er under 39 år, 

29 % av bøndene er mellom 40 og 50 år, i sum er 47 % av bøndene <50 år. Gjennom-

snittsalderen for bøndene er 48 år. Gjennomsnittsalder ved overtakelse av 

landbrukseiendom er 51 år.  

 

Når 18 % av bevilgningene (tilskudd + lånebeløp for rentestøtte) går til aldersgruppen under 

35 år viser dette at denne aldersgruppen får en relativt noe større andel av midlene fra 

Innovasjon Norge. Hele 72 % av bevilgningene har gått til personer <50 år. Denne 

aldersgruppen utgjør 47 % av bøndene.  

 

På bakgrunn av at mange søkere i dag søker om BU-midler som enkeltpersonforetak eller 

ved at de står bak et samdriftsselskap, gir ikke fordelingen av BU-midler til ulike 

aldergrupper av personlige brukere nødvendigvis den hele og fulle sannhet om den rette 

fordelingen. 
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3.2 Resultatmål 2 – Bidra til nyskaping, markedsorientering og synergier 

 

Bidra til nyskaping, markedsorientering og utnyttelse av synergier i 

verdikjedene 

 
Resultatindikatorer: 

 Antall samarbeidstiltak etablert av totalt antall tiltak 

 Investeringstiltak utenom tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk fordelt på næring 

3.2.1 Samarbeids-/flerbedriftsprosjekter, herunder samdrifter 

 

Av de 2197 (2009: 2260) enkelttilsagnene av BU-tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og 

risikolån som ble innvilget i 2010, er det 201 tilsagn eller 9 prosent av antall tilsagn som 

knytter seg til en eller annen form for samarbeids-/flerbedriftsprosjekt. Andelen slike tiltak i 

2009 var på 11 prosent, så andelen har gått ned i 2010. 

 

Bevilgninger til samarbeids-/flerbedriftsprosjekter 2010 (Tall i 1 000 kroner) 

        

Tilskudd Lånebeløp for rentestøtte 

Tilsagn 

totalt 

Tilsagn 

samarbeid 

Andel bevilget beløp 

til samarbeid 

Tilsagn 

totalt 

Tilsagn 

samarbeid 

Andel bevilget beløp 

til samarbeid 

409 481 37 624 9 % 1 027 507 69 081 7 % 

 

 

For BU-tilskuddene innenfor tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør bevilget beløp til sam-

arbeidstiltak, hoveddelen samdrifter i mjølkeproduksjon, 7 prosent av bevilget beløp i 2010 

(2009: 9 prosent), mens innen utviklingstiltak/nye næringer er andelen 10 prosent (2009: 7 

prosent). Nedgangen i tradisjonelt kan skyldes nye regler for kvoteleie, og derved etablering 

av færre samdrifter med passive eiere.  

 

Antall tilskuddstilsagn til samarbeidstiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør i 2010 

4 prosent (2009: 9 prosent), mens antall tilsagn til samarbeidstiltak innen 

utviklingstiltak/nye næringer i 2010 utgjør 7 prosent (2009: 10 prosent) 

  

For lånebeløp for rentestøtte utgjør bevilget beløp til samarbeidstiltak innen tradisjonelt 

jord- og hagebruk 8 prosent av bevilget beløp i 2009 (2009: 14 prosent), mens andelen 

innen utviklingstiltak/nye næringer er på 2 prosent (2009: 6 prosent). Den store nedgangen 

i tradisjonelt kan skyldes nye regler for kvoteleie, og derved etablering av færre samdrifter 

med passive eiere.  

 

Antall rentestøttetilsagn til samarbeidstiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør i 

2010 5 prosent (2009: 8 prosent), mens antall tilsagn til samarbeidstiltak innen 

utviklingstiltak/nye næringer utgjør 3 prosent (2009: 5 prosent).  

 

Andelen innvilget tilskudd til samdrifter og andre samarbeidstiltak har altså gått ytterligere 

ned i 2010 forhold til året før. Andelen lånebeløp for rentestøtte til samdrifter og andre 

samarbeidstiltak har også gått betydelig ned, både for tradisjonelt landbruk og for 

utviklingstiltak/nye næringer.18 De fylkene som hadde den høyeste tilskuddsandelen til 

samdrifter i 2010 er Nordland (22 prosent), Sogn og Fjordane (19 prosent) og Rogaland (18 

prosent). 

  

                                                 
18 Det tas forbehold om at ikke alle saker som er samdrift er merket som dette, slik at det reelle tallet kan være 
større. 
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Gjennomsnittlig støttebeløp pr tilsagn til samdrifter i 2010 var på 397 787 kroner i tilskudd 

(2009: 365 684), og 2 458 848 kroner (2009: 2 522 038) i lånebeløp for rentestøtte. Det 

gjennomsnittlige tilsagnsbeløpet på tilskudd har økt litt, mens gjennomsnittlig lånebeløp for 

rentestøtte er gått litt ned i 2010 sammenlignet med året før. De tilsvarende tallene for 

investeringer innen tradisjonelt jord- og hagebruk samlet (ikke bare samdrifter), var 307 

270 kroner (2009: 325 826) i gjennomsnittlig tilskudd og 1 584 865 kroner (2009: 1 540 

019) i lånebeløp for rentestøtte, jf. kap. 3.1.2.  

 

Dette innebærer at innvilget støtte pr. deltaker blir vesentlig lavere i samdriftsprosjektene 

enn når investeringen gjøres på et enkeltbruk. 

3.2.2 Næringsfordeling av tilleggsnæringer 

 

Som tabellen i pkt 3.1.2 viser, er det i 2010 bevilget i alt 178,8 mill. kroner i BU-tilskudd og 

lånebeløp for rentestøtte (2009: 197,8 mill. kroner) til utviklingstiltak/nye næringer. 

Tabellen nedenfor viser noen av de næringsgruppene som har mottatt mest støtte i 2010: 

 

(beløp i tusen kr) 

Bransje Tilskudd Andel av 

total 

bevilgning19 

Lån med 

rentestøtte 

Andel av 

total 

bevilgning 

Jordbruk og tilknyttede tjenester 
31 928 32 % 36 972 47 % 

Skogbruk og tilknyttede 
tjenester 

7 379 7 % 0 0 % 

Næringsmidler og drikkevarer 
10 416 10 % 4 625 6 % 

Trelast og trevarer (ekskl. 
møbler) 

1 508 1 % 0 0 % 

Hotell og restaurantvirksomhet 
7 240 7 % 9 964 13 % 

Helse og sosialtjenester 
4 770 5 % 3 904 5 % 

Fritidsvirksomhet, kulturell 
tjenesteyting og sport 

5 792 6 % 3 801 5 % 

 

Disse sektorene står for 128 mill. kroner av bevilgningene av tilskudd og rentestøttelån til 

utviklingstiltak/nye næringer i 2010, dvs. 72 prosent av bevilgningene. 

 

Inn på tunet inngår i grupperingen Helse og Sosialtjenester. 

 

I tillegg til den næringskoden prosjektet har, har vi også en registrering knyttet til det som 

kalles "Andre kjennetegn" ved prosjektet. Dette ut fra om prosjektet har betydning for 

satsingsområder som blant annet miljø, kompetanse, internasjonalisering eller økologisk 

landbruk. 

 

Tabellen nedenfor viser bevilgninger knyttet til de nevnte kjennetegn. Oversikten gjelder 

kun bevilgninger innenfor utviklingstiltak/nye næringer. Prosentandelene i parentes angir 

hvor stor andel av henholdsvis innvilget tilskudd, lånebeløp for rentestøtte, risikolån eller 

samlet støtte/støttegrunnlag som har gått til prosjekter med de ulike kjennetegnene. 

 

                                                 

19 Med ”Andel av total bevilgning” menes hvor stor andel av samlet tilskudd til utviklingstiltak/nye næringer som 
er innvilget til prosjekter innenfor vedkommende næringsgruppe. 
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Tall i 1 000 kroner. Bare utviklingstiltak/nye næringer er tatt med:  

 

 

 

Bare 9 prosent (2009: 12 prosent) av tilsagn til utviklingstiltak/nye næringer i 2010 går til 

prosjekter som er internasjonalt rettet. For Innovasjon Norges samlede virkemidler, var 

beløpsandelen i 2010 på 33 prosent (2009: 27 prosent). Grunnen til at en så lav andel av 

tilleggsnæringsprosjektene er kategorisert som internasjonalt rettet kan være at prosjektene 

har sin basis i stedbunden næring med hovedsakelig et nasjonalt marked (Inn på tunet, 

grønt reiseliv m.v.).  

 

I alt 13 prosent (2009: 16 prosent) av midlene til utviklingstiltak/nye næringer i 2010 går til 

kompetanserettede prosjekter. Dette er et viktig bidrag til at våre kunder lykkes i sitt 

næringsutviklingsarbeid.  

  

Bevilgning/kjennetegn Totalt Miljø Internasjonal-
isering 

Økologisk 
landbruk 

Kompetanse 

BU-tilskudd 100 675 
 

6 694 (7%) 
 

9 801 (10%) 
 

5 787 (6%) 
 

20 656 (21%) 
 

Lånebeløp for rentestøtte 78 173 
 

9 053 (12%) 
 

6 040 (8%) 
 

7 285 (9%) 
 

4 240 (5%) 
 

Risikolån 5 696 
 

820 (14%) 
 

0 0 0 

SUM 184 544 
 

16 566 (9%) 
 

15 841 (9%) 
 

13 072 (7%) 
 

24 896 (13%) 
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3.3 Resultatmål 3 – Bidra til effektivisering av det tradisjonelle landbruket 

 

Bidra til effektivisering i tradisjonelt landbruk og 

resultatforbedring i primærleddet 

 
Resultatindikatorer: 

 Antall tilsagn som bidrar til effektivisering og resultatforbedring i primærleddet, 

herunder antall tilsagn til investeringer i tradisjonelt husdyrhold uten økt 

husdyrproduksjon av totalt antall slike tilsagn 

 Investering i forhold til forventet effekt på sysselsetting. 

 

Registreringen i forhold til tradisjonelt husdyrhold er inndelt i følgende kategorier: 

1. Mjølkeproduksjon (antall årskyr) 

2. Mjølkeproduksjon (antall årsgeiter) 

3. Storfekjøtt (antall slakt/år) 

4. Sauehold (antall vinterfora) 

5. Smågrisproduksjon (antall årspurker) 

6. Slaktegrisproduksjon (antall stk/år) 

7. Eggproduksjon (antall høner pr innsett) 

8. Slaktekylling (antall pr år) 

9. Kombinert svinehold (antall avlspurker pr år) 

10. Andre husdyr (antall) 

 

3.3.1 Tilsagn til tradisjonelle husdyrproduksjoner 

 

Tabellen nedenfor viser bevilgningene av BU-tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og risikolån i 

2010 til ulike husdyrproduksjoner og andel av innvilgede søknader uten produksjonsøkning. 

 

Innvilget beløp i 1000 kroner  

 
Hovedproduksjon Innvilget 2010 Tiltak uten 

produksjonsøkning 

 
Antall 
søkn. Tilskudd 

Rente-
støttelån Risikolån 

Antall 
søkn. 

Andel av 
antall i % 

Mjølkeproduksjon (årskyr) 396 139 911 512 030 14 200 122 31 % 

Mjølkeproduksjon (årsgeiter) 35 13 149 35 019 1 258 10 29 % 

Storfekjøtt 107 33 419 85 091 0 6 6 % 

Sauehold 173 44 557 74 595 270 22 13 % 

Smågrisproduksjon 17 8 950 41 300 90 1 6 % 

Slaktegris 20 6 502 26 090 950 4 20 % 

Eggproduksjon 56 22 980 90 203 0 14 25 % 

Slaktekylling 4 1 350 4 000 0 2 50 % 

Kombinert svinehold 11 4 410 21 936 2 350 1 9 % 

Andre husdyr 28 8 048 17 826 0 4 14 % 

Totalt 847 283 276 908 090 19 118 186 22 % 

 

 

 

I 2010 er det i alt innvilget 847 søknader (2009: 874 søknader) om støtte til investeringer 

innen tradisjonelt husdyrhold. Hovedinntrykket er at antall investeringer innen mjølke-

produksjon og grovforbasert kjøttproduksjon (sau og storfe) er på samme nivå (84 %) som i 
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2009. Det har vært en økning i investeringene i eggproduksjonen, dette har sammenheng 

med øremerkede midler (10 mill. kr i 2009) til investeringsprogram for eggsektoren og at 

det er nye krav til dyreholdet i denne produksjonen fra 2012. Tabellen ovenfor viser at 

flertallet av tiltakene som mottar støtte får en økning i produksjonsomfanget. Hensikten med 

investeringene er som oftest å modernisere driftsapparatet, skape rasjonelle driftsenheter 

og å effektivisere produksjonen. 

 

Når det gjelder produksjonsøkningen innen mjølkeproduksjon, skyldes denne hovedsakelig 

gjennomførte og planlagte kvotekjøp på enkelte bruk, og ikke for markedet som helhet som 

er regulert av kvoteordningen for mjølk. Noe av produksjonsøkningen på mjølk kan også 

tilskrives planer om å videreforedle mjølk på egen gard, utover den ordinære kvoten. 

 

Produksjonsøkningen innen grovforbasert kjøttproduksjon kan til en viss grad trolig tilskrives 

bedrede rammebetingelser for denne produksjonen. 

 

Som det framgår av tabell TB37, bidrar BU-midlene til økt produksjon hos de som får støtte. 

Siden økningene ofte skyldes flytting av produksjon mellom bruk er konsekvensene for 

markedet som helhet små og viser at BU-midlene hovedsakelig benyttes til effektivisering av 

produksjonsapparatet. Dette er i tråd med de landbrukspolitiske signaler om at en innenfor 

markedsmessige stramme rammer konsentrerer innsatsen om å utvikle økonomisk 

bærekraftige bruk. 

 

Sysselsettingsutvikling knyttet til tradisjonelt jord- og hagebruk framgår ikke av Innovasjon 

Norge sine standardrapporter som følge av at det ikke har vært målsettinger knyttet til økt 

sysselsetting innenfor denne sektoren. Flere av de tradisjonelle investeringssakene medfører 

i stedet betydelige effektiviseringsgevinster og snarere en reduksjon enn en økning av 

sysselsettingen innenfor det tradisjonelle landbruket.  

 

Sysselsettingsutvikling knyttet til utviklingstiltak/nye næringer er omtalt under pkt 3.1.1. 
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3.4 Resultatmål 4 – Bidra til sysselsetting i næringssvake områder 

 

Bidra til sysselsetting i distrikter med særlige 

sysselsettingsvansker eller svakt utbygd næringsgrunnlag 

 
Resultatindikatorer: 

 Andel støtte (oppgitt i kroner) til kommuner som faller innenfor det distriktspolitiske 

virkeområdet av tilsagn totalt 

 Andel støtte (oppgitt i kroner) til hhv. ny næringsvirksomhet og tradisjonelt jord- og 

hagebruk i kommuner som faller innenfor det distriktspolitiske virkeområdet 

sammenliknet med støtte totalt 

 

Formålet med BU-midlene "er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for 

langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets 

ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt", jf. §1 i forskriften. Den distrikts-

politiske vinklingen er målt ved å registrere hvor stor andel av innvilget beløp som er 

lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (DPV).  

 
 Tilsagn totalt Tilsagn i 

DPV komm. 
DPV i % av 

tilsagn totalt 

Utviklingstiltak/nye 
næringer 185 144 107 524 58 % 

Tradisjonelt jord- og 
Hagebruk 1 278 358 892 800 70 % 

Totalt 1 463 502 1 000 324 68 % 

 

 

Av de totale bevilgningene av tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og risikolån i 2010 på vel 

1,4 mrd. kroner er vel 1,0 mrd. kroner gått til kommuner som ligger innenfor DPV-området. 

Dette utgjør 68 prosent av de totale bevilgningene i 2010. Den tilsvarende andelen i 2009 

var på 72 prosent, altså har distriktsandelen holdt seg rimelig stabil. Distriktsandelen er 

størst innenfor tradisjonelt jord- og hagebruk (70 prosent) mens andelen innenfor 

utviklingstiltak/ nye næringer er på 58 prosent. Lavere andel for tilleggsnæringer kan ha 

sammenheng med at tilleggsnæringer i stor grad henvender seg til lokalmarkedet, som er 

størst utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

 

Innenfor flere fylker er det også gitt bevilgninger til kommuneovergripende prosjekter, dvs. 

hvor tilsagnet er registrert på fylkeskoden. Flere av disse sakene gjelder i hovedsak tiltak i 

distriktene, noe som i realiteten innebærer at distriktsandelen er høyere enn registreringene 

kan gi inntrykk av. 

 
Den fylkesvise fordelingen er vist i vedlagte TB31. Naturlig nok varierer andelen til det 

distriktspolitiske virkeområdet fylkene imellom avhengig av hvor stor andel av fylkets 

kommuner som inngår i virkeområdet. Bl.a. må man være klar over at for Rogalands 

vedkommende er Jær-kommunene ikke inkludert i det distriktspolitiske virkeområdet. Disse 

kommunene står for en stor del av landbruksaktiviteten i fylket. Generelt viser fordelingen at 

Innovasjon Norge prioriterer tiltak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, og at det 

legges vekt på næringssvake områder i bevilgningen av midler. Terskelen for å finansiere 

investeringer i mer sentrale områder er generelt høy. 
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3.5 Resultatmål 5 – Bidra til modernisering/effektivisering av forvaltningen 

 

Bidra til en moderne, åpen og effektiv landbruksforvaltning og 

forenkle forholdene for næringsutvikling 

 
Resultatindikatorer: 

 Aktivitetsnivå når det gjelder samarbeid med Fylkesmennene, kommuner og andre 

private og offentlige aktører involvert i næringsutvikling i landbruket. 

 

Modernisering av og økt frihet i forvaltningen av de fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene, har 

utvilsomt medført økt engasjement og aktivitet innenfor det regionale partnerskapet. Mange 

fylkesmannsembeter har lagt ned en betydelig innsats i å involvere Innovasjon Norges 

distriktskontorer, fylkeskommunene, kommunene, fagorganisasjonene i landbruket og andre 

samarbeidspartnere for å få til gode prosesser rundt arbeidet med å utarbeide og følge opp 

de regionale strategiene for landbruksbasert næringsutvikling. Flere fylkesmannsembeter 

har utarbeidet årlige handlingsplaner knyttet til strategien der man blir enige om mer 

detaljerte føringer for virkemiddelbruken det enkelte år. I flere fylker har man dessuten vært 

bevisste på å se verdiskapingsprogrammene i landbruket, fylkeskommunale midler og 

Bygdeutviklingsmidlene i sammenheng. For ytterligere vurderinger av samarbeidet i det 

regionale partnerskapet, vises det årsrapporter til Landbruks- og matdepartementet fra det 

enkelte fylkesmannsembete. 
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4 TILTAKSGRUPPER  

4.1 Tiltaksgrupper i Innovasjon Norges statistikksystem 

BU-midlene som tildeles av Innovasjon Norges distriktskontorer benyttes til følgende 

tiltaksgrupper: 

 Etablererstipend (utviklingsfase og etableringsfase) 

 Bedriftsutvikling 

 Investeringer innen utviklingstiltak/nye næringer  

 Investeringer innen tradisjonelt jord- og hagebruk 

 Tilskudd til generasjonsskifte, utviklingstiltak/nye næringer  

 Tilskudd til generasjonsskifte, tradisjonelt jord- og hagebruk  

 Andre tiltak 

 

Tabellen nedenfor viser innvilget støtte innenfor på de ulike tiltaksgruppene i 2010  

 

Tiltaksgruppe Tilskudd Tilskudd - kvinner Lånebeløp for 

rente- 

støtte 

Lånebeløp for 

rentestøtte – 

kvinner 

Etablererstipend 17 647 967 13 333 467 (76%) - - 

19 537 148 14 786 328 (76%) - - 

Bedriftsutvikling 20 652 148 10 599 950 (51%)  - - 

10 838 450 4 804 000 (44%) - - 

Investeringer 

utviklingstiltak/ 

nye næringer 

50 735 964 30 177 000 (59%)  78 173 000     45 969 500 (58%) 

62 323 721 36 106 071 (58%) 91 306 827 45 675 000 (50%) 

Investeringer 

tradisjonelt jord-, 

hage- og skogbruk 

286 062 746    120 024 980 (42%) 949 333 850   426 478 395 (46%) 

304 121 354 113 263 900 (37%) 831 610 500 336 437 300 (40%) 

Tilskudd til 

generasjonsskifte 

nye næringer 

897 400 230 000 (26%)  - - 

721 000 285 000 (40%) - - 

Tilskudd til 

generasjonsskifte 

tradisjonelt 

18 812 360 8 494 360 (45%) - - 

19 201 132 8 887 000 (46%) - - 

Andre tiltak 

(sum utv.+ trad.) 

14 672 700 6 618 360 (45%) - - 

14 906 275 3 297 825 (22%) - - 

Totalt  409 481 285 189 478 117 (46%)   1 027 506 850    472 447 895 (46%) 

431 649 080 181 430 124 (42%) 922 917 327 382 112 300 (41%) 

(Beløp i kursiv angir innvilget støtte i 2009) 

 

Av tabellen ser vi at andelen støtte til kvinnetiltak totalt har økt i 2010 for både BU-tilskudd 

og for lånebeløp med rentestøtte sammenlignet med 2009. 

 

For bedriftsutvikling og tilskudd til investeringer i nye næringer er kvinneandelene 

rekordhøye i 2010. Dette er blant de høyeste andelene i Innovasjon Norge. For rentestøtte 

til investeringer i nye næringer har kvinneandelen igjen økt opp mot nivået i 2008 (63%). 

Dette kan ha sammenheng med mindre usikkerhet i finansmarkedet og dermed større 

etterspørsel i investeringer og låneopptak. 

 

Tabellen viser dessuten at kvinneandelene i 2010 også er på vei opp for de tunge 

investeringsordningene. For investeringstilskudd og rentestøtte til nye næringer har 

andelene nå passert 50 prosent og er i 2010 på henholdsvis 59 prosent for tilskudd og 58 

prosent for lånebeløp med rentestøtte. For investeringer innen tradisjonelt jord- og 
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hagebruk er andelen for investeringstilskudd økt fra 37 prosent i 2009 til 42 prosent i 2010, 

for rentestøtte er andelen økt fra 40 prosent i 2009 til 46 prosent i 2010. 

 

Kvinneandelene for tilskudd til generasjonsskifte er i 2010 på samme nivå som året før.  

 

Kategorien «Andre tiltak» omfatter tiltak som ikke naturlig kommer inn under noen av de 

andre kategoriene. Her kan vi finne enkelte fellesskapstiltak, infrastrukturtiltak, 

mobiliserings- og mer generelle næringstiltak. 

 

4.1.1 Nærmere om investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk 

 
Innenfor investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk er det blant annet bevilget støtte til 

følgende investeringsarter: 

 Bygninger  

 Produksjonsutstyr og annet driftstilbehør 

 Kjøp av landbruksareal 

 Grøfting i Nordland, Troms og Finnmark 

 Kvalitetstiltak i frukttrefelt 

 
Tabellen nedenfor viser de samlede bevilgningene (tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og 

risikolån) til disse investeringsartene og ordningene i 2010 sammenliknet med 2009: 

 

 Antall tilsagn Innvilget beløp i kr 

Bygninger 1648 (1687) 1 372 006 825 (1 302 975 537) 

Produksjonsutstyr og 

annet driftstilbehør 

67 (101) 

25 529 164 (35 190 000) 

Kjøp av landbruksareal 6 (10) 1 636 000 (4 115 500) 

Grøfting 7 (10) 182 745 (376 627) 

Tiltak i frukttrefelt 66 (60) 4 998 838 (4 654 070) 

(tall i parentes = tall fra 2009) 

  

Ikke uventet går den dominerende delen av de tradisjonelle investeringsmidlene til 

bygningsinvesteringer, i første rekke til driftsbygninger for husdyr. Antall tilsagn og innvilget 

beløp til bygninger er på samme nivå som i 2009.  

Viktigste årsak til dette er økte rammer for tilskudd og rentestøtte i 2009 som har gitt et 

“etterslep” (overføring av udisponerte midler fra 2009 til 2010). 

 

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal er på et beskjedent nivå, det ble i 2010 kun innvilget i 

7 saker. Fra 2010 er grøfting omfattet av virkeområdet til rentestøtteordningen, men 

muligheten er ikke omsøkt eller benyttet. 

 

Tiltak i frukttrefelt har omlag samme omfang i 2010 sammenlignet med 2009 når det gjelder 

antall tilsagn, innvilget beløp totalt og pr tilsagn.   
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5 BU-midler forvaltet av Fylkesmannens landbruksavdeling 

5.1 Rammer og tilsagn 2010 

Fylkesmannens landbruksavdelinger forvalter tilskudd til utredning og/tilrettelegging. 

Rammen for 2010 var på 72,2 mill. kroner (2009: 72,2 mill. kroner).  

 

Sammen med ubenyttede rammer fra tidligere år og inndratte tilsagn, har dette gitt 

grunnlag for følgende bevilgninger for 2010: 

 

Fylke 
Antall tiltak 

2010 
Tilsagnsbeløp 

2010 
Antall tiltak 

2009 
Tilsagnsbeløp 

2009 

Østfold 35 3 381 756 51 2 891 919 

Akershus/Oslo 26 2 274 280 36 3 276 763 

Hedmark 12 2 340 350 18 5 264 683 

Oppland 29 2 966 068 62 4 891 158 

Buskerud 51 6 805 850 22 3 691 400 

Vestfold 20 2 231 328 29 2 900 888 

Telemark 19 3 255 276 15 2 510 791 

Aust-Agder 23 1 828 400 49 4 490 050 

Vest-Agder 21 2 457 704 44 3 216 450 

Rogaland 43 5 718 830 60 6 561 213 

Hordaland 45 4 539 566 52 5 559 710 

Sogn og Fjordane 50 5 738 683 57 7 343 298 

Møre og Romsdal 37 5 030 608 35 5 875 830 

Sør-Trøndelag 51 4 912 400 55 6 130 426 

Nord-Trøndelag 51 5 401 332 46 5 736 750 

Nordland 18 4 875 850 36 4 664 220 

Troms 57 4 184 641 43 3 184 967 

Finnmark 70 3 0160 67 79 4 354 820 

Sum 658 70 958 989 789 82 545 336 

 

 

Det ble i 2010 bevilget 70,9 mill. kroner i tilskudd til i alt 658 ulike tiltak (2009: 789 tiltak).  

 

Antallet kvinnetiltak var i 2010 30 stk. (2009: 46), dvs. 5 prosent (2009: 6 prosent). Det 

bevilgede beløpet til kvinnetiltak var 2,9 mill. kroner (2009: 4,4 mill. kroner) eller 3,5 

prosent (2009: 5,3 prosent) av de totale bevilgningene og dette er lave andeler 

sammenlignet med de bedriftsrettede BU-midlene. Grunnen til den lave kvinneandelen for 

tilretteleggingsmidlene sammenlignet med de bedriftsrettede BU-midlene kan være at 

hoveddelen av disse midlene brukes på tilretteleggende prosjekter som retter seg mot både 

kvinner og menn og at det ofte er organisasjoner og ikke enkeltpersoner som får innvilget 

støtte. Det er trolig også lettere å fastslå om et bedriftsrettet prosjekt er et kvinnerettet enn 

om et utrednings- og tilretteleggingsprosjekt er det samme. 

 
Det er et nært samarbeid mellom fylkesmannen og Innovasjon Norge i det enkelte fylke 

knyttet til strategi og handlingsplaner for bruk av de fylkesvise BU-midlene.  

 

I rapportene fra fylkesmennene vises det ellers til konkret samarbeid knyttet til: 

 Verdiskapingsprogrammene og da i særlig grad VSP-mat med tilrettelegging for 

småskalaproduksjon 

 Felles satsing på kompetanseheving innen fylket for de som arbeider med 

næringsutvikling på fylkesnivå og i kommunene. 

 Mobiliseringsarbeid 

 Kultur og bygdeturisme 
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 Kvinner og unge 

 Generelt samarbeid i forhold til ressursbruk og kompetanse 

 

I rapportene fra fylkesmennene kommer det fram at mobiliseringsarbeidet i kommunene 

fungerer ulikt. Det rapporteres om kommuner som viser initiativ og innsatsvilje mht til 

tilrettelegging og mobilisering for ny næringsutvikling. Enkelte steder mangler ressursene og 

kompetansen knyttet til dette mobiliseringsarbeidet.  

 

5.1.1 Utredning og tilretteleggingstiltak 

Det er et stort mangfold av type tiltak innenfor denne ordningen. Disse kan i hovedsak 

grupperes som følger: 

 Næringsutviklings- og mobiliseringsprosjekter på matområdet 

 Økologisk landbruk 

 Skogbruk 

 Bioenergi 

 Reiseliv og opplevelsesproduksjon 

 Grønn tjenesteproduksjon – "Inn på tunet" 

 Kunnskapsbasert næringsutvikling 

 Lokalsamfunnstiltak og tiltak rettet mot kvinner og unge 

 Annet 

 

Generelt viser rapportene fra fylkesmennene at i fylker hvor prosjekttilgangen er stor 

prioriteres delfinansiering av gode fellesprosjekter som bidrar til et mer robust landbruk.  

 

År Antall 

tiltak 

Tilsagn, kr 

1996 521 59 860 599 

1997 594 84 046 417 

1998 625 79 454 728 

1999 681 91 180 248 

2000 639 70 784 807 

2001 682 77 099 906 

2002 630 57 657 107 

2003 593 58 969 393 

2004 654 58 641 240 

2005 742 64 747 632 

2006 681 63 237 434 

2007 683 71 096 524 

2008 690 79 727 148 

2009 741 80 042 056 

2010 618 69 213 514 

 

 

Enkelte fylker rapporterer om en økning i antall søknader som er kommuneovergripende og 

har mer regional karakter. Dette kan forklares med at det er mange små prosjekter hvor 

behovet for utredning og tilrettelegging er begrenset. Bønder med gode ideer fanges opp av 

fellesprosjekter eller finansieres via Innovasjon Norges ordninger. 

 

5.1.2 Praktikantordningen 

Det er i 2010 bevilget tilskudd til i alt 17 tiltak innenfor praktikantordningen (2009: 24) med 

et samlet beløp på 1,6 mill. kroner (2009: 2,3 mill. kroner). 24 prosent av tiltakene gjelder 

kvinnelige praktikanter (2009: 8 prosent). Beløpsmessig er kvinneandelen på 20 prosent 

(2009: 7 prosent).  
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Både antall tiltak og bevilget beløp har gått ned fra 2009. Som det framgår av 

fylkesmennenes årsrapporter, kan det være flere grunner til dette. Andelen av tiltakene og 

beløpet som har gått til kvinnerettede prosjekter har imidlertid gått vesentlig opp i 2010 

sammenlignet med året før. Dette skyldes at av et lite totalantall saker vil endringer i antall 

kvinnerettede prosjekter utgjøre store prosentmessige endringer. 

 

5.1.3 Onnebarnehager/landbruksrelatert undervisningsopplegg 

Selv om tilskudd til onnebarnehager ikke lenger er en egen tiltaksgruppe i BU-forskriften, 

bruker fylkesmannen i Finnmark fortsatt noen midler på slike tiltak, men da gjerne til 

landbruksrelaterte undervisningsopplegg for barn. Her har man etablert en ordning med 

tilskudd til gardsbesøk, innkjøp av landbrukslitteratur m.m. Barnehager og skoler i 

småskoletrinnet kan søke. Ordningen gjør at barnehagene/skolene får økonomi til å foreta 

gardsbesøk og ha landbruk som tema, prosjekt m.m.  

 

Det er i 2010 bevilget tilskudd til i alt 23 tiltak av denne typen (2009: 24 tiltak). Bevilget 

beløp er på 128 307 kroner (2009: 194 926 kroner). Kvinnerettet 2010: 1 tiltak (ingen i 

2009), på kr 2300.  

 

6 BU-midler forvaltet av Valdres og Nord-Gudbrandsdal 

6.1 Rammer og tilsagn 2010 
Det er fra og med 2004 gjennomført et 4-årig forsøksprosjekt med regionale BU-midler i 

Oppland forvaltet av Valdres Natur- og kulturpark og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal. I 

2007 ble det besluttet å forlenge prosjektet med ytterligere to år (2008 og 2009). Det er nå 

besluttet å videreføre forsøksordningen ut 2011. Midlene til forsøksregionene er tatt fra 

rammene til Oppland fylke. 

 

Tildelte rammer for 2010: 

 
 
Region 

BU-tilskudd Låneramme for 
rentestøtte 

Valdres 5 900 000 14 400 000 

Nord-Gudbrandsdal 7 900 000 18 900 000 

Sum 13 800 000 33 300 000 

 

Rammene for 2010 sammen med overføringer av ubenyttede midler fra tidligere år, har gitt 

grunnlag for forsøksregionenes tilsagn i 2010: 

 
Tilsagn i 201020: 

 
 

Region 

BU-tilskudd Låneramme for 

rentestøtte 

Valdres 5 596 000 11 478 000 

Nord-Gudbrandsdal 8 553 627 19 649 469 

Sum 14 149 627 31 127 469 

 

6.2 Årsrapport 2010 Valdres 

 

Det vises til egen rapport "Bygdeutvikling i Valdres 2010 - Årsmelding" fra Valdres Natur- og 

kulturpark. 

                                                 
20 Tilsagnsbeløpene som oppgis her er hentet fra reskontrosystemet SATURN hos fylkesmannen i Oppland pr. 
31.12.2010. Eventuelle avvik i forhold til faktisk innvilgede beløp hos forsøksregionene skyldes etterslep eller feil i 
registreringene i reskontrosystemet. 
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6.3 Årsrapport 2010 Nord-Gudbrandsdal 

 

Det vises til egen rapport "Årsrapport for 2010 - Lokal forvaltning av Bygdeutviklingsmidlar i 

Nord-Gudbrandsdal" fra Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.  
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7 Rapportering av ansvar 2010 

 

7.1 Ansvar BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge 

 

Ansvaret for rentestøtte er beregnet ut fra netto rentestøttebeløp, utbetalt rentestøtte osv.  

Det samlede ansvaret for BU-tilskudd, tapsfondsavsetning og -rentestøtte er som følger: 

 

BU-midler - tilskudd og tapsfondsavsetning risikolån 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Netto innvilget 
2010 

Inndratt av 
tidligere års 

tilsagn Utbetalt 2010 
Ansvar 

31.12.10 

Melke- og storfeprogram 12 551 998     357 200 12 194 798 

Tradisjonelt jord- og hagebruk 306 971 461 308 806 156 34 588 108 266 952 170 314 237 339 

Utviklingstiltak/nye næringer 150 309 083 100 675 129 13 155 008 83 802 032 154 027 172 

Sum tilskudd 469 832 542 409 481 285 47 743 116 351 111 402 480 459 309 

           

Tapsfondsavsetning risikolån 0 4 308 800 0 4 308 800 0 

Herav trad. jord og hagebruk           

Herav utv.tiltak/nye næringer           

Sum tilskudd og 
tapsfondsavsetning 469 832 542 413 790 085 47 743 116 355 420 202 480 459 309 

 

 

Tapsavsetninger i forbindelse med innvilgede risikolån i 2010 er på totalt kr 4 308 800 

hvorav kr 3,1 mill. gjelder risikolån til tradisjonelt jord- og hagebruk og kr 1,2 mill. gjelder 

risikolån til utviklingstiltak/nye næringer. 

  

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Netto innvilget 
2010 

Inndratt av 
tidligere års 

tilsagn Utbetalt 2010 
Ansvar 

31.12.10 

Tradisjonelt jord- og hagebruk  95 646 240  46 667 528  

Utviklingstiltak/nye næringer  7 876 000  9 880 401  

Sum 655 201 632 103 522 240 14 338 623 56 547 929 687 837 320 

 
Faktisk ansvar fra reskontrosystem: 498.894.395 

7.1.1 Restansvar BU-lån 

 

 

Gjenstående ansvar på bevilgede, ikke utbetalte BU-lån pr. 31.12.10 er kr 3 112 551. 

7.2 Ansvar BU-midler forvaltet av FMLA 

 Ansvar pr 
01.01.10 

Innvilget 
2010 

Inndratt 
2010 

Ansvar 
overført 

Utbetalt 
2010 

Tilbake 
betalt 

Ansvar 
31.12.10 

Utredning/ 
tilrettelegging 

113 321 850 70 958 989 9 811 895 0 62 882 317 117 320 111 703 947 

Grøfting 512 475 0 418 743 0 5 200 0 88 532 

Trad. jord-/ 
hagebruk 

161 100 0 161 100 0 0 0 0 

Sum 113 995 425 70 958 989 10 391 738 0 62 887 517 117 320 111 792 479 

 

Udisponert ramme pr 31.12.10 av Utredning/tilrettelegging var: kr 13.106.830 
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7.3 Ansvar BU-midler forvaltet av regionene Valdres og Nord-Gudbrandsdal 

 

Viser til vedlagte tabell for gjenstående utbetalingsansvar fordelt på de to regionene.  

 

Det gjenstår fortsatt noe ansvar på tidligere ordninger i de to regionene. Det ble fra 2005 

opprettet nye rammer for Melke- og storfeprogrammet og samlepotten Andre tiltak.  

 
Valdres: 

 

BU-midler tilskudd 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Innvilget 
2010 Inndratt 2010 Utbetalt 2010 

Ansvar 
31.12.10 

Melke- og storfeprogram 222 000 0 0 43 000 179 000 

Andre tiltak 10 016 288 0 207 000 2 805 450 7 003 838 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk 0 4 932 000 0 2 293 500 2 638 500 

Utredning/tilrettelegging 0 664 000 0 131 250 532 750 

Restmidler 1996-2003 20 500 0 0 0 20 500 

Sum 10 258 788 5 596 000 207 000 5 273 200 10 374 588 

 

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Innvilget 
2010 Inndratt 2010 Utbetalt 2010 

Ansvar 
31.12.10 

Rentestøtte21 8 959 444 1 156 419 35 767 550 014 9 530 082 

 

 

 

Nord-Gudbrandsdal: 

 

BU-midler tilskudd 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Innvilget 
2010 Inndratt 2010 Utbetalt 2010 

Ansvar 
31.12.10 

Melke- og storfeprogram 379 500 0 207 500 58 200 113 800 

Andre tiltak 8 853 761 0 716 180 3 637 860 4 499 721 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk 65 060 7 547 627  5 015 580 2 597 107 

Utredning/tilrettelegging 0 1 006 000  582 500 423 500 

Sum 9 298 321 8 553 627 923 680 9 294 140 7 634 128 

 

 

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.10 

Innvilget 
2010 Inndratt 2010 Utbetalt 2010 

Ansvar 
31.12.10 

Rentestøtte 7 11 349 768 1 979 702 75 678 1 178 416 12 075 377 

 

                                                 
21 Utbetalingsansvaret på rentestøtte er beregnet manuelt, fordi ansvaret som framkommer i reskontrosystemet 
Saturn er feil. Grunnen er at tallene som registreres i reskontrosystemet er en blanding av tilsagn, som gis i form 
av låneramme for rentestøtte, og utbetalt rentestøttebeløp. Ved den manuelle beregningen omregnes alle 
lånerammer til rentestøtte basert på den rentestøttesatsen som gjelder ved inngangen til 2010. På den måten kan 
et omtrentlige utbetalingsansvar pr. 31.12.10 beregnes. 
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8  Vedlegg 

 

 Detaljrapporter fra Innovasjon Norges datavarehussystem 

 Detaljrapporter fra fylkesmennenes rapporteringssystem 
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5.2 Sentrale bygdeutviklingsmidler 
 

Virkeområdet for de sentrale BU-midlene er bedriftsovergripende utviklingsprosjekter. 

 

Innovasjon Norge fikk for 2010 en ramme på 8 mill. kroner som sentrale BU-midler. 1 mill. 

kroner ble fordelt til konfliktforebyggende tiltak disponert av Innovasjon Norge, mens resten 

av midlene er besluttet av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norges Bondelag 

og Norsk Bonde- og småbrukarlag. 

 

Utover dette var det disponible midler fra annulleringer av tidligere års tilsagn og tidligere 

ubenyttede rammer.  

 

Sentrale BU-midler fordelt på næring:  

(beløp i tusen kroner) 
Næring Antall Tilsagn 

Jordbruk/skogbruk 25 7 439 

Fiske/oppdrett 2 510 

Industri 2 400 

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 525 

Varehandel. reparasjon av motorvogner 1 490 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1 500 

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 200 

Uspesifisert 2 713 

Sum 35 10 777 

 

 

Sentrale BU-midler – disponible midler, innvilget og utbetalt i 2010, 

ansvar pr. 31.12.2010. 

 

Oppstillingen nedenfor viser disponible midler for 2010: 

 

Tildeling 2010 Overført fra 2009 Inndratt fra 
tidligere år 

Til disposisjon 
2010 

8 000 000 3 383 298 945 092 12 328 390 

 

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

31.12.2010.  

 

Ansvar pr 01.01.10 Tilsagn Inndratt fra 
tidligere år 

Utbetalt Ansvar pr 31.12.10 

22 116 420 10 776 600 945 092 11 225 242 20 722 686 
 

Utfordringer framover 

Norske primærprodusenter er små, og kan derfor i begrenset omfang selv å forestå FoU. 

Dette er tradisjonelt ivaretatt av ”fellesskapet” i form av f.eks. bransjeorganisasjoner eller 

produsentsammenslutninger. Det finnes mange eksempler på at sentrale BU-midler har vært 

svært viktige "fellesskapsmidler" for å fremme utvikling. Dette kan være områder som faller 

utenfor de prioriterte delene av verdiskapingsprogrammenes verdikjeder, og kan gjelde både 

"nye" områder og innen tradisjonelle produksjoner uten sterk fellesskapsorganisering og 

fellesskapsøkonomi, som f.eks. frukt, bær og grønt.  

 

De siste årene har rammene for sentrale BU-midler blitt betydelig redusert, og vesentlige 

deler av rammen gis nå som grunnstøtte til ulike næringsorganisasjoner. Disse gjør et viktig 

arbeid, men Innovasjon Norge frykter likevel at det går utover områder med utviklings-

potensial uten sterk fellesskapsøkonomi som faller utenfor disse organisasjonene eller 

virkeområdet til verdiskapingsprogrammene. 
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5.3 Inn på tunet og Inn på tunet løftet 
 

1. Kort beskrivelse av ordningen 
 

Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk som omfatter tilbud til alle aldersgrupper. 

Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, 

helse- og sosialsektor i kommunen. 

 

I 2010 ble ”Inn på tunet løftet” etablert som et samarbeid som en 3-årig satsing mellom 

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Målet med 

satsingen er å stimulere etterspørselsiden slik at Inn på tunet skal bli en naturlig del av et 

variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunene, og bidra til økt næringsutvikling i 

landbruket.  

 

I tillegg til Inn på tunet løftet, omfatter programmet også bedriftsovergripende utviklings-

tiltak i verdikjeden, bl.a. ble det i 2010 innført et kvalitetssikringssystem for Inn på tunet 

tjenester. Utvikling av enkeltbedrifter skjer over de bedriftsrettede fylkesvise 

bygdeutviklingsmidlene. 

 

2. Rapportering for 2010  

 

2.1 Grad av måloppnåelse i forhold til mål/måltall for 2010 

 

a. Aktiviteter i 2010 

Innholdet i denne 3-årige ordningen ble utviklet høsten 2009 og vedtatt i januar 2010 av 

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. 

 

Foruten programinnholdet er det også utviklet hjemmeside og e-søknadsløsning som også 

inkluderer fylkesmannen, som har en veiledende og koordinerende rolle på fylkesnivå. 

 

I november 2010 ble det avviklet en oppstartkonferanse for Inn på tunet løft-kommunene 

med nærmere 100 deltakere. 

 

b. Effekter av programmet 

Programmet er nytt, og derfor ikke omfattet av kundeeffektundersøkelse (KEU) og evt. 

eksterne evalueringer gjennomført i 2010. 

 

2.2 Ressursbruk 

Det ble i 2010 fra LMD og KRD stilt 9 mill. kroner til disposisjon for programmet over LMD 

kap 1150, post 50, herav 6 mill. kroner til Inn på tunet løftet. 

 

Hele rammen ble disponert. Av hele 137 kommuner som enten søkte sammen eller hver for 

seg om å bli ”Inn på tunet løftet-kommune”, ble til slutt 25 prosjekter med til sammen 37 

kommuner valgt ut. 

 

2.3 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritiske suksessfaktorer for Inn på tunet løftet er at det oppnås forankring i kommunale 

planer for ulike tjenester, og at stram kommuneøkonomi ikke hindrer dette. Derfor er 

dokumentasjon av effekter av tjenesten viktig, noe som det bl.a. er gitt betydelige midler til 

gjennom Norges forskningsråd. 

 

Parallelt med Inn på tunet løftet har Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og 

regionaldepartementet igangsatt et nasjonalt strategiarbeid for Inn på tunet, der bl.a. 

forankring står sentralt. 
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2.4 Utviklingsaktiviteter for sektorprogrammet i 2010 

Inn på tunet løftet er nytt fra 2010. 

 

2.5 Vurdering av om sektorprogrammet skal videreføres, videreutvikles eller 

avsluttes 

Inn på tunet løftet er 3-årig satsing fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og 

Kommunal- og regionaldepartementet. 
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5.4 Konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og 
jordbruk 
I 2010 har IN bevilget 1 391 600 kroner av 1,4 mill. kroner av Reindriftens Utviklingsfond 

(RUF) til ovennevnte formål – herav 0,4 mill. kroner øremerket for konflikter by/rein.  

1,0 mill. kroner var stilt til disposisjon over Sentrale BU-midler hvorav bevilget 991 600 

kroner til konfliktforebyggende tiltak. De fem siste årsskifter har det vært saker på 

venteliste for nye midler. Slik også ved utgangen av 2010 hvor 6 søknader med RUF-behov i 

størrelsesorden 0,8 mill. kroner lå klare til behandling.  

 

Hovedsaklig gjelder søknadene gjerdebygging, men nødløsninger for ekstra gjeting, ekstra 

fôring og beiteundersøkelser forekommer også. Det må også nevnes at midlene kan 

benyttes til etablering av møteplasser/samtalefora mellom næringene. Dette skal normalt 

medvirke til at konflikter dempes eller avverges uten oppsett av fysiske anordninger. 

 

Midlene fra ordningen er etterspurt. I 2010 ble det innvilget støtte i 18 saker - 15 saker i 

2009. 14 søknader gjelder gjerder, 2 gjelder etablering av felles møteforum mellom 

næringene, 1 gjelder ekstra fôring og gjeting og 1 gjelder ordningen by/rein. Sakene 

fordeler seg slik geografisk: 

 

 1 sak by/rein i Finnmark 

 1 sak ekstra fôring/gjeting i Troms 

 11 saker gjerdebygging i Finnmark 

 3 saker gjerdebygging i Troms 

 2 saker møteforum, 1 i Troms og 1 i Nordland 

 

IN ser stor etterspørsel etter midler over denne ordningen. Ut fra nåværende aktivitet og 

søknadsmasse samt den dialog vi har med potensielle kunder, har IN gitt innspill om behov 

for en større ramme fra Reindriftens Utviklingsfond i 2011. Bevilgningen fra RUF genererer 

som oftest tilsvarende beløp fra sentrale BU-midler (LUF). I de senere år har alle tiltak 

unntatt sakene by/rein blitt finansiert ved en likedeling mellom fondene. 
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5.5 Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene 
(FUNK) 
 

(tidligere Kommuneprosjektet - Videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal 

næringsutvikling). 

 

Formål/målsetning 
 

Formålet med prosjektet er å styrke kommunene som næringspolitiske aktører med 

utgangspunkt i lokale forutsetninger. Særskilt oppmerksomhet rettes mot landbruk og 

marine ressurser, der dette er naturlig ut fra stedlige forutsetninger og politiske 

prioriteringer. Siktemålet er at kommunene skal være bevisste, kompetente, samspillende 

og effektive aktører i næringsutviklingsarbeidet. Samarbeidet skal også bidra til å 

synliggjøre gode eksempler og formidle metoder og modeller for god organisering. 

 

Prosjektet skal identifisere og synliggjøre gode eksempler og modeller for organisering av 

førstelinjen i kommunene. Prosjektet skal beskrive og formidle et fåtall grunnmodeller basert 

på erfaringer og med muligheter for regionale tilpasninger. 

 

Prosjektet skal styrke kompetansegrunnlaget og bevisstheten i og om den kommunale 

førstelinjen, der det regionale partnerskapet spiller på lag med kommunene til beste for 

brukerne. 

 

Formål/målsetning 
 

Gjennom sin nærhet til befolkning og næringsliv og stor lokalkunnskap, har kommunene 

gode forutsetninger for å legge forholdene til rette for lokal næringsutvikling. Samtidig 

medfører dagens kommunestruktur at mange kommuner har begrensede økonomiske og 

personalmessige ressurser å sette inn i dette arbeidet. Kompetansen er ofte mangelfull og 

arbeidet er svært ulikt prioritert og organisert.  

 

Målgruppe 
 

De regionale partnerskapene bestående av fylkeskommunene, Innovasjon Norge 

(distriktskontorene), Fylkesmannens Landbruksavdeling, KS, kommunene 

(førstelinje/næringsavdeling), regionråd, NAV, stedlige representanter for FKD, 

departementene (KRD, LMD, FKD, NHD). 

 

Resultater og aktiviteter 2010 
 

Partnerskapene 

Alle de regionale partnerskapene er i gang og utvikler seg positivt (Finnmark henger fortsatt 

etter). Rapportene fra de regionale prosjektene viser at det er store forskjeller mellom de 

som har kommet langt (for eksempel Møre og Romsdal, Hordland, Rogaland, Hedmark) og 

de som ikke er kommet så langt.  

 

Generelt om prosjektet 

Det er gjennomført møter med de fleste regionale partnerskapene og prosjektlederen for det 

nasjonale prosjektet i løpet av året, slike møter er en viktig del av erfaringsutvekslingen i 

prosjektet.  

 

Prosjektgruppemøter  

Prosjektgruppen arbeider bra og har vært til stor hjelp for prosjektleder.  
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Nyhetsbrev 

Identifisere og synliggjøre eksempler og modeller for organisering av førstelinjen er en viktig 

del av prosjektet. Dette er bl.a. gjort gjennom innsamling av informasjon til nyhetsbrev som 

er distribuert 4 ganger i løpet av året.  

 

Presentasjon av prosjektet 

Prosjektleder har deltatt på møter og konferanser for å presentere og informere om 

prosjektet til førstelinje apparatet i kommunene samt de regionale partnerskapenes 

kommunesamlinger, nettverksmøter mm. 

 

Ressursbruk 2010 

De regionale partnerskapene har stor variasjon i bruken av ressursene som er tildelt, dette 

skyldes at prosjektene har ulike aktivitetsnivå. De som har kommet langt har brukt det 

meste av budsjettet, mens de som av ulike årsaker har hatt et lavere aktivitetsnivå fortsatt 

har midler igjen til gjennomføring av aktiviteter i prosjektet i 2011. For 2011 er det satt av 

midler til de ulike distriktskontorene for timer ifm. felles kontordager, og et mindre beløp til 

direkte kostnader forbundet med dette. 

 

Case 

  
Pressemelding fra det regionale partnerskapet i Rogaland – fra nyhetsbrev nr. 

3/2010 

 

Nytt nettbasert kurs for etablerere fra Skape.no 

 

Skape.no har lansert et nytt nettbasert introduksjonskurs for etablerere. Kurset, som 

er utviklet lokalt, er basert på et 3-timers introduksjonskurs som Skape.no har kjørt 

de siste årene. Kurset er generelt, men også i stor grad tilpasset lokale 

rammebetingelser som etablerere møter i Rogaland. 

 

Kurset er tilgjengelig for alle via nettsiden til Skape.no (www.skape.no) og krever kun en 

enkel registrering for å få tilgang. Skape.no sitt nettbaserte kurs er gratis for alle brukere, 

slik også det ordinære introduksjonskurset har vært. 

 

- Kurset vil bidra til å gi etablerere over hele fylket et godt tilbud innen etablererveiledning, 

sier daglig leder i Skape.no, Einar Talgø. - Det er enkelt å følge og det kreves ikke særskilte 

kunnskaper eller utstyr innen data for å kunne navigere seg gjennom kurset. Bare en vanlig 

PC med høytalere og internettilgang er det som skal til. 

 

- Det har tatt ca. 2 år å fullføre prosjektet, sier Talgø videre. - Skape.no har samarbeidet 

med Kathrine Jølle Wathne (prosjektleder for utviklingen av kurset), Rogaland Kurs og 

Kompetansesenter (RKK), videofotograf Bjarte Fossfjell og ikke minst reklamebyrået Kolon. 

Kurset er finansiert bl.a. gjennom midler fra Innovasjon Norge og Sparebank 1 SR-Bank sitt 

gavefond. 

 

Fra 2010 deltar alle kommunene i Rogaland i et samarbeid om Skape.no. De gjør dette 

sammen med Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV og Fylkesmannen i 

Rogaland. Partnerskapet gjelder i første omgang for perioden 2010 og 2011. Flere 

kommuner er representert gjennom sine regionale samarbeidsorganer, som Næringssjefen i 

Dalane, Haugaland Vekst, Greater Stavanger og Jæren Produktutvikling. Disse fungerer som 

kontakter for Skape.no i sine regioner.  

 

Skape.no tilbyr kurs til etablerere i hele fylket og rådgivning til etablerere i enkelte 

kommuner. Skape.no er rettet mot de mange som sitter på gode ideer de finner vanskelig å 

realisere. Grunnen kan være at de ikke vet hvem de bør snakke med eller tror det er 

uoverkommelig å skape sin egen arbeidsplass. Mange sitter i trygge jobber og må være 

sikre på at den nye satsingen kan være nok til å leve av. Skape.no representerer et 

http://www.skape.no/
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basistilbud for å nå frem til disse og det viser seg at opplæring og veiledning fra Skape for 

mange er et viktig bidrag for å lykkes med sitt etableringsprosjekt. 
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5.6 Bedriftsnettverk-tjenesten 

 

1. Kort beskrivelse av tjenesten 
 

Bedriftsnettverkstjenesten startet opp i 2009. Tjenesten skal imøtekomme behovet som små 

og mellomstore bedrifter har for å etablere kommersielt strategisk samarbeid med andre 

bedrifter. Tjenesten skal stimulere til utvikling av forpliktende samarbeid gjennom konkrete 

forretningsmessige prosjekter. Tjenesten omfatter fasene forstudie, forprosjekt og 

hovedprosjekt. Det er gjennom samarbeid med andre bedrifter at potensialet for økt 

verdiskaping skal tas ut. Der det er viktig for bedriftene, vil det være naturlig å trekke inn 

FoU-aktører og aktører innen offentlig sektor. Det skal være et generelt fokus på 

internasjonalt engasjement og vekstpotensial. Der det er muligheter og behov i nettverket 

for økt samarbeid med utenlandske kunnskaps- og teknologimiljøer, vil dette være positivt. 

Tjenesten omfatter finansiell støtte (tilskudd) og faglig støtte til prosjekter i hele landet og 

er primært rettet mot Innovasjon Norges prioriterte sektorer nasjonalt og regionalt.   

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Hovedmålet er å oppnå økt konkurransekraft og innovasjonsevne i bedrifter gjennom 

samarbeid i kommersielle og strategisk baserte bedriftsnettverk. 

 

Delmål: 

 

 Legge grunnlag for langsiktig strategisk kommersielt samarbeid gjennom å forbedre 

evnen til samarbeid mellom nettverksbedriftene 

 Realisere økt verdiskaping i hver enkelt nettverksbedrift 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

Økt globalisering og internasjonalisering påvirker konkurransevilkårene for norske bedrifter 

både hjemme og ute. Presset på å utvikle, produsere og levere stadig rimeligere varer og 

tjenester øker. Bedriftene må jobbe med kostnadseffektivisering i hele verdikjeden bedriften 

er en del av. Større kunder vil i økende grad ha færre underleverandører og 

systemleveranser blir stadig vanligere. 

 

Kompetanse/arbeidskraft er knapphetsfaktorer i mange bedrifter. Norske bedrifters 

omdømme påvirker deres evne til å tiltrekke seg arbeidskraft – de kloke hodene. I mange 

bransjer, som for eksempel energi, miljø og IKT, forventes store endringer teknologisk og 

markedsmessig, noe som vil kreve nye løsninger og innovasjoner. Nye innovasjoner vil 
sprenge grensene mellom ulike fagmiljøer, teknologier og tankesett.  

Over 90 % av norske bedrifter er SMB. Skal SMB kunne konkurrere i globale markeder, må 

de søke samarbeid med ulike aktører for å utvikle de beste løsningene og forsterke sin 

konkurranseposisjon. Bedriftenes evne til å samarbeide strategisk og forpliktende, deres 

evne til nytenking og innovasjon og deres evne til å kommersialisere, vil være avgjørende 
for suksess. 

 

4. Målgruppe 

 Målgruppen er SMB i alle bransjer, sektorer og deler av landet.  

 Innovasjon Norge sine satsingsområder, både nasjonalt og regionalt, vil være 

retningsgivende for prioritering mellom søkere/nettverk.  

 Store bedrifter kan inngå, men ikke være dominerende.  
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 Antall bedrifter i et nettverk må være fra minimum 3 og oppover, avhengig av hva 

som er hensiktsmessig for å realisere målsettingen.  

 Nettverkene kan være både horisontal og vertikale.  

 Nettverket må ha internasjonalt potensial og bestå av bedrifter med vilje og evne til å 

forplikte seg.   

 Bedriftene i nettverket behøver ikke være lokalisert geografisk nær hverandre.  

 Nettverkene kan allerede være etablerte grupperinger som ønsker å utvikle 
nettverket til et strategisk basert kommersielt nettverk. 

5. Kundebehov 

 

Bedriftsnettverk skal imøtekomme behovet SMB-er har for å etablere kommersielt strategisk 

samarbeid med andre bedrifter. Den skal baseres på sterke og forpliktende 

samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter. Dannelsen av bedriftsnettverk skal bidra til å 

utløse konkrete innovasjonspotensial basert på samarbeid mellom bedriftene.  

 

Behovene for forstudiefasen er å avklare muligheter og ambisjoner for samarbeidet. 

Behovene vil være mye av det samme for de to neste fasene; forprosjekt og hovedprosjekt, 

men forprosjekt skal tilrettelegge for et godt fundert hovedprosjekt. Blant de mest vanlige 

behovene er: 

 Fasilitering av prosessen for å styrke samarbeidet mellom bedriftene; skape tillit, 

identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter, utarbeide felles visjon, mål 

og strategi for nettverket  

 Mobilisering; bevisstgjøring og synliggjøring av potensialet i hver bedrift og i 

nettverket som helhet  

 Ressurstilgang - klargjøring av nødvendig ressursinnsats (tid, penger)  

 Kompetanse knyttet til nettverksavtale, andre juridiske avtaler, bedriftssamarbeid 

med videre  

 Nettverk og kjennskap til arbeidsprosesser, verktøy og konsulenter som kan brukes i 
nettverksutviklingen 

6. Innhold 

Bedriftsnettverk leveres i tre faser: 

 Bedriftsnettverk forstudie – ca. 3 mnd. 

 Bedriftsnettverk forprosjekt – ca. 6 mnd. 
 Bedriftsnettverk hovedprosjekt - inntil 3 år 

Forstudier omfatter ekstern bistand til analyser og markedsvurderinger.  

I forprosjekter kan tjenesteleveransen inneholde følgende:  

 Finansiering av kostnader knyttet til fasilitering og prosessledelse, møteplasser og 

samlinger, enklere markedsanalyser som skal avdekke potensialet både på 

bedriftsnivå og nettverksnivå.  

 Kompetanse knyttet til valg av prosesskonsulent, verktøy for nettverksutvikling, 

rådgivning knyttet til nettverksutvikling; risikofaktorer, hva fremmer og hemmer 

utvikling av nettverk. 
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I hovedprosjekter kan tjenesteleveransen inneholde følgende:  

 Finansiering av kostnader knyttet til fasilitering og prosessledelse inntil 3 år, 

kostnader til møteplasser og samlinger og nødvendige analyser, felles 

kompetanseaktiviteter.  

 Kompetanse knyttet til valg av prosesskonsulent, verktøy for nettverksutvikling, 

rådgivning knyttet til nettverksutvikling; risikofaktorer, hva fremmer og hemmer. 

 Nettverk; nasjonal eller regional læringsarena for fasilitatorer/prosessrådgivere. 

7. Rapportering for 2010 

 

7. 1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Bevilgninger til de ulike faser i nettverksprosjekter foretas løpende av distriktskontorene iht. 

egen policy for nettverkstjenesten. Viktige prioriteringskriterier er INs definerte 

satsingsområder, internasjonal orientering, markedsorientering, forretningsmessig potensial 

og bedriftenes gjennomføringsevne. Ettersom tilgang på prosjekter overstiger tilgjengelige 

rammer, handler måloppnåelse i stor grad om at midlene utnyttes og bevilges iht. policy og 

at det er en rimelig fordeling på bransje/sektor og geografi.   

 

I 2010 ble 51 prosjekter/prosjektfaser støttet - herav 16 forstudier, 21 forprosjekter og 14 

hovedprosjekter. I 2009 ble 47 prosjekter støttet herav 17 forstudier, 22 forprosjekter og 8 

hovedprosjekter.  

 

Prosjektene har bransjemessig tyngdepunkt innen reiseliv, olje og gass, energi og miljø og 

IKT. Det er få prosjekter innen helse, kultur og opplevelse, maritim og marin sektor. Marin 

sektor har et eget program med nettverkstilbud (Marint verdiskapingsprogram). 

 

Prosjektene har geografisk tyngdepunkt i Finnmark, Troms, Sør-Trøndelag, Rogaland, Vest-

Agder, Oslo og Akershus og Oppland. Det er ujevn geografisk fordeling. Nær 80 % av 

prosjektene/bevilgningene var lokalisert til 7 fylker.   

 

Prosjekter/fase fordelt på sektor i 2010 

Sektor Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Totalt 

Energi/miljø 1 5 1 7 

Helse   1 1 

IKT 1 3 1 5 

Kultur /opplevelse 2   2 

Landbruk 3 2  5 

Marin  1  1 2 

Maritim   2 2 

Olje og gass 4 4 2 10 

Reiseliv 3 4 4 11 

Andre 1 3 2 6 

Totalt 16 21 14 51 

 

Prosjekter/fase fordelt på fylke i 2010 (basert på fylket hvor søkerbedrift er lokalisert) 
Fylke Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Totalt 

Finnmark  2 2 4 

Troms 7 3 1 11 

Nordland 1 1  2 

Nord-Trøndelag 1 1  2 

Sør-Trøndelag 3 1 2 6 

Møre og Romsdal   1 1 

Sogn og Fjordane   1 1 

Hordaland 1 1  2 

Rogaland  2 2 4 
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Fylke Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Totalt 

Vest-Agder 2 3 2 7 

Aust-Agder  2  2 

Telemark  1  1 

Vestfold     

Buskerud     

Oslo og Akershus 1 3  4 

Østfold     

Hedmark     

Oppland  1 3 4 

Totalt 16 21 14 51 

 

Læringsaktiviteter gjennomført i 2010 

Det er etablert et internt fagnettverk for klynger og bedriftsnettverk med deltakelse fra alle 

distriktskontorene. Divisjon Utland er også representert. Det er gjennomført to fagsamlinger 

med erfaringsutveksling og kompetanseheving knyttet til sentrale fagtema.  
 

 

7.2 Ressursbruk 

 

Rammene for 2010 var: 

NHD kap. 2421 post 50: 8,0 mill. kroner i landsdekkende tilskudd. Det ble bevilget 7,1 mill. 

kroner i 2010. Årsaken til at de siste 0,9 mill. kroner ikke ble brukt i 2010, var at formelt 

vedtak i de fremlagte sakene først ble foretatt i januar 2011. 

 

KRD kap. 552 post 72: 5 mill. kroner i nye distriktsrettede midler samt 0,6 mill. kroner 

overført fra 2009. I tillegg ga KRD i oktober sin tilslutning til at ytterligere 5 mill. kroner av 

overførte midler kunne benyttes til bedriftsnettverk. Total ramme for 2010 var således 10,6 

mill. kroner. Det ble bevilget totalt 7,95 mill. kroner til prosjekter i 2010. Ettersom 

tilleggsmidlene kom sent på året, ble 2,65 mill. kroner ikke brukt og disse midlene er 

overført til 2011.  

 

Det har gjennom hele året vært stor interesse og etterspørsel etter prosjektmidler. Det har 

vært særlig stor etterspørsel etter midler til prosjekter i sentrale områder. På grunn av de 

begrensede rammene, har det bare i begrenset grad vært mulig å imøtekomme søknadene. 

Av samme grunn har tjenesten heller ikke vært aktivt markedsført.  

 

Distriktskontorene benytter også lokale midler til medfinansiering av nettverksprosjekter. 

INs støtte til forprosjekter og hovedprosjekter utgjør inntil 50 % og utløser ressurser fra 

bedriftene i minst like stort omfang som støtten de mottar. 

 

Gjennomføringskostnader knyttet til bedriftsnettverkstjenesten var ca. 1,3 mill. kroner. 

 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Tjenesten fokuserer på markedsorienterte samarbeidsprosjekter rettet mot internasjonale 

markeder eller markeder i Norge preget av internasjonal konkurranse. 

I 2010 gikk 12,5 mill. kroner (83,5 %) av totalt bevilget 15,1 mill. kroner til prosjekter som 

er registrert som ”Internasjonalt rettet” (54 % i 2009). 

 

7.4 Kvinnesatsing 

I 2010 gikk 4,4 mill. (29,5 %) av totalt bevilget 15,1 mill. kroner til prosjekter som er 

registrert som ”Kvinnerettet” (34 % i 2009). 
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7.5 Miljørettede prosjekter 

Eksempel på miljø- og internasjonalt rettet prosjekt: 

Waste Management Consortium in Poland består av fire norske bedrifter lokalisert på 

Østlandet og et polsk selskap som er eiet av polske og norske interesser. De arbeider alle 

innen avfallsbehandling og ressursgjenvinning og har komplementær kompetanse og 

teknologi. De har utviklet et avfallsbehandlingskonsept og en markedsutviklingsplan rettet 

mot det polske markedet. De arbeider nå med å forberede et pilotprosjekt i Polen.    

 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

En viktig suksessfaktor er å ha god tilgang til prosjekter med stort verdiskapingspotensial og 

bedrifter med gode forutsetninger for å realisere det. Det er en stor utfordring å velge ut de 

beste prosjektene og samtidig ha en bred bransjemessig og geografisk fordeling.   

 

Det forventes fortsatt stor interesse for bedriftsnettverk fordi det er stort behov for å styrke 

innovasjonsevne og konkurransekraft i bedriftene. Igangsatte prosjekter skaper 

forventninger om medfinansiering også i senere faser. Dette binder opp en stor del av 

rammene og begrenser mulighetene til å støtte opp om nye prosjekter fremover. Dette 

innebærer sterk prioritering, spesielt mht. prosjekter i sentrale områder, og strenge 

kvalitetskrav til prosjektene.   

 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Hovedkontoret (tjenesteansvarlig) gir informasjon og faglig støtte til distriktskontorene og 

har bidratt med faglige innspill i konkrete nettverksprosjekter. Det er gjennomført 

erfaringsutveksling og kompetansehevingstiltak (fagdager) i regi av fagnettverket for 

klynger og nettverk (som koordineres fra Divisjon Norge). Utekontorene har vært involvert i 

en del prosjekter, men deres involvering kan økes betraktelig da de fleste prosjektene er 

internasjonalt rettet. Utekontorene kan blant annet bidra til å forsterke prosjektene gjennom 

rådgiving, partnersøk, andre nettverksaktiviteter.  

 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. 

sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer i 2010. En før-evaluering ble imidlertid 

gjennomført senhøsten 2009. 

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2010 

Med bakgrunn i før-evalueringen fra 2009, har vi videreutviklet og spisset tjenestens 

innretning i 2010. Tjenesten har nå en tydelig markedsorientert og kommersiell profil og en 

klarere avgrensning mot andre tjenester og programmer.  

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Tjenesten har (etter noen pilotprosjekter høsten 2008) vært fullt operativ i 2009 og 2010 og 

blir videreført i 2011. Det er et økende behov for tjenesten. Distriktskontorene melder om 

stor interesse og god tilgang på prosjekter. Erfaringene så langt viser at tjenesten treffer 

bedriftenes behov på en god måte. Tjenesten gir en viktig risikoavlastning og er samtidig 

fleksibel og lett å forstå og nytte gjøre seg for bedriftene. 
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5.7 CIP EIP (Enterprise and Innovation Programme) 
 

1. Kort beskrivelse av programmet og generelt om utviklingen i CIP EIP i 2010 

 

CIP EIP (Enterprise and Innovation Programme) er et syvårig program som går fra 2007 til 

2013.  

 

EIP skal: 

 

1 Gi bedre adgang til kapital for SMB gjennom venturekapitalinvesteringer og 

lånegarantiinstrumenter  

De finansielle instrumentene forvaltes av EIF i samarbeid med finansielle institusjoner. EIF 

investerer i nasjonale fond og banker som igjen kan investere i bedriftene i forskjellige 

faser: såkorn- oppstart, ekspansjon og overtagelse. De kan blant annet brukes til å 

investere i teknologisk utvikling og grenseoverskridende aktiviteter. Disse ble gradvis 

operative i løpet av 2008. 

 

2 Gi business- og innovasjonsstøttetjenester levert gjennom et nettverk av regionale sentre, 

fremme entreprenørskap og innovasjon i Europa. Regionale sentre som gir 

bedriftsrådgivningstjenester i form av ett helhetlig europeisk nettverk. Nettverket er 

Enterprise Europe Network og har 600 partnerorganisasjoner i over 48 land. I Norge er 

Innovasjon Norge leder av det norske nettverket. Nettverket gir en rekke tjenester til 

bedrifter som skal hjelpe dem å bli mer konkurransedyktige.  

 

3 Støtte initiativer som fremmer entreprenørskap og innovasjon 

Støtte gis til å fremme transnasjonal nettverking mellom bedrifter, og alle andre deltagere i 

innovasjonsprosessen, inkludert benchmarkingsinitiativer og utveksling av beste praksis.  

 

4 Støtte miljøinnovasjon 

Innovative produkter, prosesser og tjenester med det for øye å redusere miljøpåvirkning, 

begrense forurensing eller det å sikre en mer effektiv bruk av naturressurser støttes.  

 

5 Støtte utvikling av politiske rammebetingelser som støtter opp om entreprenørskap og 

innovasjon 

Konferanser organiseres for å samle og publisere sektorkompetanse, informere 

policyutviklere for å øke sammenhengen mellom virkemidler og policyforslag i 

medlemslandene. Programmet vil støtte policyutviklerne med informasjon om siste 

utviklingstrender og utvikling i visse sektorer – såvel som europeiske og globale markeder. 

Disse vil bli analysert og publisert i studier og resultatene bli distribuert.  

 

Budsjett: Budsjettet er på 2,166 mrd. euro for syv år. 1,37 mrd. euro er øremerket til 

investeringer i finansielle institusjoner gjennom European Investment Fund. 195 mill. euro 

er avsatt til miljøinnovasjonsprosjekter. Øvrig er det 600 mill. euro avsatt til prosjekter, 

nettverk, analyser, og ekspertgrupper som skal jobbe med å identifisere rammebetingelsene 

til- og verktøyene for å sikre økt innovasjon og konkurranseevne i Europa, samt et miljø for 

regelverk som sikrer SMB gode vekstvilkår. Deltagerne i programmet er EUs 27 

medlemsland i tillegg til Norge, Island, Liechtenstein, Kroatia, Makedonia, Montenegro, 

Tyrkia og Serbia. Israel og Albania deltar i enkelte deler av programmet. 

 

Programmets utvikling i 2010: I 2010 var arbeidsprogrammet preget av at mye penger 

var satt av til finansieringen av videreføringen av Enterprise Europe Network. I tillegg kom 

miljøinnovasjonsutlysningen ut for tredje gang og hadde et budsjett på 35 mill. euro 

(publisert 16. april 2010) og hadde søknadsfrist 15. september 2010. 287 søknader ble 

levert, en økning på 42 prosent fra 2009. 
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Evaluering av CIP-programmet som helhet ble gjennomført og resultatene danner grunnlag 

for diskusjonen om CIPs framtid (2014-2020) i 2011.  

 

2. Hvilke aktiviteter og prosjekter norske interessenter har prioritert, og hvilke 

aktiviteter kontaktpunktet forventer fortsatt norsk deltakelse i fremover?  

 

Knowledge Networks for the Competitiveness and sustainability of European 

Tourism (ENT/CIP/10/B/N04S00) med deadline i september 2010. Kontaktpunktet var 

tidlig ute med informasjon om disse utlysningene slik at relevante aktører var forberedt. 

Utlysningene var rettet mot bærekraftig reiseliv. Fire norske aktører deltar i to av de 

innvilgede søknadene som partnere i prosjektene Ecotrans (Grid Arendal) og MCI 

(Innovasjon Norge, Making Waves, og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo). I tillegg var 

Vestlandsforskning med i en søknad som ikke fikk tilslag. 

 

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2010 (Eco-Innovation/miljøinnovasjonsutlysningen) som ble 

publisert i april tiltrakk seg interesse fra mange bedrifter. Kontaktpunktet gjennomførte 

møter med ca. 100 bedrifter (informasjonsmøter og individuelle møter). 4 søknader med 

norske koordinator ble levert.  

 

Finansielle virkemidler fra EIF er en god mulighet for norske finansielle miljøer.  

- Venturekapital: Et norsk fond har vært i samtaler med EIF angående en 

egenkapitalinvestering. Fondet var i samtaler med EIF i oktober og fikk positive 

tilbakemeldinger. En avtale vil imidlertid ikke kunne komme i stand før sommeren 2011 da 

det norske miljøet vil opprette et nytt fond, hvor EIF eventuelt vil investere. Det forventes at 

EIF vil gjennomføre en due diligence hos fondet i 2011. 

  

European Enterprise Awards 2010/2011: To norske prosjekter ble sent til den 

europeiske finalen i European Enterprise Awards, som gikk av stabelen i Madrid i juni 2010. 

Av disse ble Innovasjon Norges IFU-ordning nominert til beste internasjonaliseringstiltak og 

kom på en hederlig andreplass. Den europeiske konkurransen og den norske deltakelsen fikk 

en del medieoppmerksomhet også i Norge, blant annet i Dagens Næringsliv. Kontaktpunktet 

har nominert Team Bodø med prosjektet i2016 til den europeiske finalen i 2011. Interessen 

for European Enterprise Awards var ikke så stor som i 2009. 

 

SME Week 2010 

Det ble arrangert seks seminarer i Norge i 2010 under SME week paraplyen. Silje Vallestad 

ble profilert som norsk entreprenør i forbindelse med SME Week-arrangementet. 

 

Løpende prosjekter med norsk deltagelse er blant annet Enterprise Europe Network, Female 

Entrepreneurship in the Nordic region, Cluster Excellence Inititative, LCB Healthcare og 

Net4Biz, samt mikrokredittordningen. I tillegg deltar Innovasjon Norge blant annet i en 

ekspertgruppe på tjenesteinnovasjon, Inno Partnering Forum. Andre norske eksperter deltar 

i arbeidsgrupper under EIP. 

 

3. Aktiviteter kontaktpunktet har utført for å mobilisere og veilede norske aktører 

til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet fungerer og 

eventuelle forslag til forbedringer. 

 

Innovasjon Norge har hatt en rekke aktiviteter rettet mot å mobilisere og veilede norske 

interessenter og miljøer i Norge. Disse aktivitetene består av å formidle analyser, nyheter og 

aktualiteter via nyhetsbrev og nettsider, seminarvirksomhet, møter og foredrag. 

Kontaktpunktet følger opp henvendelsene med møter eller e-poster der interessentene kan 

finne mer informasjon (utlysninger, nettverk, kontaktpersoner i Kommisjonen/norske miljøer 

eller annet) eller melde seg på nyhetsbrev og ved å legge ved informasjonsark med nyttig 

info om programmet. I 2010 har det vært presseoppslag om CIP i Dagens Næringsliv, 

Aftenposten, Moderne Produksjon, samt flere nettsider.  
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CIPcom: Dette elektroniske aktualitetsmagasinet kom ut 10 ganger i 2010. CIPcom har ca. 

660 abonnenter i departementer, Stortinget, virkemiddelapparatet, konsulentselskaper, 

næringsparker, forskningsmiljøer, organisasjoner og bedrifter. CIPcom sprer resultater, 

utlysninger, informasjon om aktuelle konferanser og seminarer og informasjon om aktuell 

politikkutforming fra EIP. CIPcom sin viktigste funksjon er å spre kunnskap om sentrale 

policyutviklingstrekk i EU til de aktørene vi mener kunne ha nytte av det. Se 

www.cipinorge.no  

 

Innblikk: Elektronisk nyhetsbrev fra Innovasjon Norge som går ut til ca. 4500 bedrifter. 

Nyhetsbrevet brukes til å formidle innhold fra EIP (og de andre delprogrammene i CIP) som 

er aktuelt for bedrifter. 2 artikler som omhandler EIP ble produsert i 2010, i tillegg er det 

produsert en stor mengde artikler om relaterte emner. Se www.bedriftieu.no/innblikk.  

 

Nettsider: Kontaktpunktet vedlikeholder programmets norske nettsider www.cipinorge.no. 

Nettsidene inneholder informasjon om innholdet i EIP, alle artikler fra nyhetsbrevet CIPcom, 

aktuelle konferanser og utlysninger. Nettsidene inneholder også informasjon om de to andre 

delprogrammene, CIP-ICT og CIP-IEE. 

  

Kontaktpunktet har holdt ca. 15 innlegg om EIP i relevante regionale, nasjonale og 

internasjonale fora i løpet av 2010.   

 

Eco-Innovation  

Sluttevalueringen av 2009-søknadsrunden viser at ingen prosjekter med norsk deltakelse ble 

innvilget og fikk støtte. 2010-utlysningen ble publisert 16.april. Våren 2010 ble det 

gjennomført informasjonsmøter i Oslo, Bergen og Trondheim angående mulighetene for å få 

finansiering gjennom miljøinnovasjonsordningen i 2010. Ca. 100 bedrifter deltok på disse 

informasjonsmøtene. I etterkant ble det gjennomført individuelle møter med rundt 40 

bedrifter hvorav noen ble identifisert som spesielt interessante. I løpet av våren og 

forsommeren 2010, gjennomførte kontaktpunktet søknadsskrivekurs spesielt rettet mot Eco-

Innovation-utlysningen for 2010 for de mest interesserte bedriftene. 25 bedrifter deltok på 

søknadsskrivekurset som gikk over to samlinger på til sammen 12 timer. Fire søknader med 

norsk koordinator ble sendt til Kommisjonen. Ytterligere to søknader ble forsøkt levert før 

tidsfristen, men kom dessverre ikke gjennom fordi det elektroniske innleveringssystemet 

EPSS krasjet rett før innleveringsfristen.    

 

Prosjektetableringsstøtte/risikoavlastning (PES) for søkerne til EIP/CIP 

NHD stilte våren 2010, 2 mill. kroner til rådighet for risikoavlastning i søknadsskrivefasen for 

EIP/CIP. Når det gjelder Eco-Innovation er ordningen meldt som forenklet melding til FAD 

som et 31.4 unntak, eksperimentell utvikling. Tildeling av PES-midler til aktører som søker 

til andre deler av EIP, eller store bedrifter må gis som bagatellmessig støtte.  

 

Innovasjon Norge mottok åtte søknader om risikoavlastning til skriving av søknad til 2010- 

utlysningen på Eco-Innovation. Seks av søknadene ble innvilget, med totalt 750 000 kroner. 

Tre søkere fikk utbetalt PES etter å ha levert søknad, totalt 400 000 kroner. To søknader ble 

avslått fordi bedriftene ikke hadde finansiell og teknisk gjennomføringsevne. De aktuelle 

bedriftene fikk meget tett oppfølging i søknadsarbeidet. Det synes som PES-ordningen gjør 

det mer attraktivt for norske aktører å søke midler gjennom CIP-EIP. 

 

Det tok tid å få på plass ordningen med prosjektetableringsstøtte og saksbehandlingen av 

søknadene gjennomføres etter Innovasjon Norges standardkriterier og vurdering av 

egnethet for EUs utlysning. Saksbehandlingen tok noe lenger tid enn forutsett.  

 

Informasjonsmøter:  

I 2010 ble det gjennomført tre frokostmøter med CIP som tema. Begge arrangementene 

hadde i overkant av 50 påmeldte deltakere. 

12. mars: Tore Myhre om CIP og midtveisevalueringen. 

28. april: Kontaktpunktet om Eco-Innovation  

http://www.cipinorge.no/
http://www.bedriftieu.no/innblikk
http://www.cipinorge.no/
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10. desember: Eva Camerer om Innovation Union 

 

Kontaktpunktet har også gjennomført flere individuelle møter med finansielle aktører i 

forhold til de finansielle virkemidlene fra EIF.  

 

European Innovation Scoreboard 

Rapporten European Innovation Scoreboard, utarbeidet under Pro-Inno, skapte nasjonal 

debatt sommeren 2010, med blant annet en forside i Aftenposten. Rapporten ble fanget opp 

av Aftenpostens journalist fra CIPcom. 

 

Konferanser/seminarer: Kontaktpunktet har deltatt på 20 konferanser/seminarer 

nasjonalt og internasjonalt for å opparbeide nettverk og for å holde seg oppdatert på 

innholdet i EIP.  

 

Vurdering: Arbeidet har fungert godt i 2010. Det har vært arbeidet mye mot konkrete 

målgrupper og kontaktpunktet har veiledet i skriving av søknader og behandlet PES-

søknader. Vår generelle oppfatning er at CIP-EIP begynner å bli mer kjent innenfor de ulike 

målgruppene. 

 

Det synes som bedrifter og andre aktører har stort behov for å få mer kunnskap om hvordan 

en søknad til EU skrives. Med dette som bakteppe utarbeidet vi et søknadsskriverkurs for 

bedrifter med potensiale og ambisjoner om å søke Eco-Innovation. Bedriftene ga gode 

tilbakemeldinger på tiltaket. Kontaktpunktet har også jobbet målrettet med å få flere 

abonnenter til nyhetsbrevet CIPcom med hell. I 2011 vil det prioriteres å ytterligere 

identifisere ulike målgrupper innenfor policytemaer slik at kompetansegrunnlaget fra CIP-EIP 

kan nå en større arena. Videre vil vi fortsette å jobbe proaktivt med å informere målgrupper, 

samt bruke relevante møteplasser, for å informere om utlysninger og spre rapporter.  

 

4. Aktiviteter INs regionale apparat har vært involvert i for å mobilisere og veilede 

norske aktører til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt 

arbeidet fungerer og eventuelle forslag til forbedringer 

 

I 2009 rapporterte vi at Innovasjon Norges regionale apparat, med EU-rådgiverne i spissen, 

bedret sin kompetanse på EIP. Denne utviklingen fortsatte i 2010, hvor EU-rådgiverne har 

deltatt spesielt aktivt i rekruttering av bedrifter til Eco-Innovation. EU-rådgiverne arbeider 

aktivt med alt EU-stoff i regionene og har god kontakt mot bedrifter, 

kommuner/fylkeskommuner, det regionale partnerskapet og andre aktører i regionen.  

 

Innovasjon Norges regionale apparat har god nytte av analyser og rapporter fra Europe 

Innova og Pro-Inno Europe og dette spres aktivt fra kontaktpunktet. 

 

I løpet av 2010 har Innovasjon Norges regionale apparat, med EU-rådgiverne i spissen, fått 

bedret sin kompetanse på EIP og samarbeidet med kontaktpunktet fungerer bra. EU-

rådgiverne var spesielt involvert i arbeidet med miljøinnovasjonsutlysningen.  

 

5. Foreløpige tilbakemeldinger fra norske søkere og fra aktører som deltar i CIP. 

 

Prosjektetableringsstøtte: Opprettelsen av PES-ordningen har hatt en positiv effekt for 

norske interessenter innenfor Eco-Innovation. I 2011 vil PES-ordningen også være 

tilgjengelig for søkere innenfor alle utlysninger i EIP. Det er grunn til å tro at etterspørselen 

etter PES fortsatt vil være størst innenfor miljøinnovasjonsutlysningen som blir publisert 28. 

april, siden dette er den eneste utlysningen som retter seg direkte mot bedrifter. Innovasjon 

Norge vil aktivt jobbe for å gjøre ordningen kjent som en del av målgruppearbeidet i alle 

deler av EIP. 
 

6: Norske aktørers utbytte av deltakelse i EIP (også finansielt)  
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Enterprise Europe Network: 

1. januar 2008 fikk norske små og mellomstore bedrifter og andre aktører tilgang til 

Enterprise Europe Network i hele landet. Nettverkets rolle er å gi bedriftene konkret 

veiledning på internasjonalisering og koble europeiske bedrifter sammen. Nettverket har 

spesialistkompetanse på EU og EØS-avtalen, i tillegg til bred teknologikompetanse. 

Nettverket tilbyr møteplasser for bedrifter der de kan få partnere på teknologi- og 

innovasjonsutvikling, distribusjon eller nye leverandører og kjøpere. Det norske nettverket 

er en del av et europeisk nettverk som består av 600 organisasjoner og 3500 rådgivere, noe 

som gjør at EU-rådgiverne har opparbeidet seg unike internasjonale kontakter. I perioden 

2008-2010 besto det norske nettverket av Innovasjon Norge, Sintef, Iris, Norut og Nofima 

Mat.  

 

Prosjektets totale finansiering er ca. 13,5 mill. kroner i året, hvorav 5,6 mill. kroner (45 %) 

kommer fra EIP. Over 3000 norske bedrifter har til nå fått rådgivning av nettverket, samt at 

ca. 25 000 bedrifter har fått svar på sine spørsmål enten gjennom telefon og e-postkontakt 

med rådgiverne eller gjennom nettsidene www.bedriftieu.no. Prosjektet har hjulpet bedrifter 

med IPR-strategi, toll og moms-problematikk, merking av produkter, internasjonale 

kontrakter, tilgang til markeder, inngang til EU-programmer, teknologi- og 

forskningspartnere. 24 søknader til EU-programmer ble sendt med bistand fra nettverket i 

2010.  

 

Cluster Exellence.eu: Oppstart 1. september 2009. Totalbudsjett på prosjektet er  

1,9 mill. euro. Innovasjon Norge deltar i dette prosjektet. Innovasjon Norges andel av 

budsjettet er 144 605 euro. Prosjektet skal se på utfordringer knyttet til evaluering og 

kvalitet i klynger og klyngeledelse, lage opplæringsmateriale og vurdere en 

sertifiseringsordning for klyngeledere. Arena/NCE programmet i Innovasjon Norge har stor 

nytte av prosjektet. 

 

GreenConServe: Oppstart 1. september 2009. Innovasjon Norge, Sintef, Building Smart og 

Forsvarsbygg deltar fra Norge. Norsk andel av budsjettet: 514 406 euro 

Prosjektet skal utvikle og teste innovation vouchers for byggsektoren.  

 

LCB-HealthCare: Et samarbeidsprosjekt innenfor offentlige innkjøp med mål om å senke 

karbonutslippene fra bygninger. Bidrag fra CIP til norsk partner er 70 000 euro, i tillegg 

10 000 euro i egenfinansiering. 

 

FEN: Female Entrepreneurship in the Nordic Region (begrenset utlysning til EEN): 

oppstart 1. august 2009. Sintef og Innovasjon Norge er partnere. Totalbudsjett på 

prosjektet er 161 433 euro. Norsk andel: 65 467 euro + 230 000 kroner. Prosjektet skal 

arbeide for å øke antall kvinnelige entreprenører gjennom bruk av rollemodeller.  Deltaker i 

FEN, Silje Vallestad, ble i mars 2011 tildelt prisen som årets kvinnelige gründer.  

 

Net4Biz: Network for Business (begrenset utlysning EEN): Matchmakingsprosjekt der 

målet er å få flere små og mellomstore bedrifter i Europa til handle på tvers av 

landegrensene. Fire norske bedrifter har gjennomført ca. 30 B2B-møter så langt i prosjektet, 

innenfor sektorene bærekraftige bygg og miljøområder som vann og avløp.  Innovasjon 

Norge er norsk partner. Norsk andel av budsjettet: 69 781 euro, med 50 % støtte fra EIP. 

 

Inno Partnering Forum: Innovasjon Norge deltar i Inno Partnering Council som skal støtte 

arbeidet til Inno Partnering Forum. Prosjektets mål er å forbedre rammebetingelsene for 

SMB i Europa, være en bærekraftig plattform der virkemiddelapparatet i Europa kan lære av 

hverandre og de andre prosjektene under Europe Innova og Pro Inno, samt jobbe for å finne 

metoder som kan sikre overføring av gode verktøy til en annen politisk kontekst. Finansielt: 

reiser betales av prosjektet.  

 

BSR Inno-net: ble tidligere finansiert av CIP. Prosjektet blir videreført med finansiering fra 

Interreg og går inn som en del av Svenskenes Flaggskipsprogram og EUs strategi for 

http://www.bedriftieu.no/
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Østersjøområdet. Målet er å fremme velstand, økonomisk vekst og nye jobber i 

Østersjøregionen gjennom økt klynge- og innovasjonssamarbeid på tvers av grenser i 

regionen. 

 

EPSIS: NHD deltar i ekspertpanelet som er satt opp for å komme med faglige innspill til 

prosjektets partnere. Deltakelsen vil bidra til NHDs arbeid med innovasjon i tjenester.  

 

Knowledge Networks for the Competitiveness and sustainability of European 

Tourism (ENT/CIP/10/B/N04S00) Prosjektene retter seg mot bærekraftig reiseliv. Fire 

norske aktører deltar i to av de innvilgede søknadene som partnere i prosjektene Ecotrans 

(Grid Arendal) og MCI (Innovasjon Norge, Making Waves, og Arkitektur- og designhøyskolen 

i Oslo).  

 

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2010 (Eco Innovation/miljøinnovasjonsutlysningen) som ble 

publisert i april tiltrakk seg interesse fra mange bedrifter. Kontaktpunktet gjennomførte 

møter med ca. 100 bedrifter (informasjonsmøter og individuelle møter). 4 søknader med 

norske koordinator ble levert.  

 

Entreprenørskapskultur 

Innenfor EIP ligger en del aktiviteter som skal være med på å stimulere til mer 

entreprenørskap og bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Arbeidet tar ofte 

form av analyser, kampanjer, informasjonsspredning samt europeisk samarbeid om blant 

annet regelverksforenkling, enklere tilgang til finansiering og økt harmonisering av 

standarder og patentsystemer. 

 

SME Week er et slik initiativ. Det ble arrangert seks seminarer i Norge i 2010 under SME 

Week paraplyen. Silje Vallestad ble profilert som norsk entreprenør i forbindelse med SME 

Week-arrangementet. 

 

European Enterprise Awards 2010/2011: To norske prosjekter ble sent til den 

europeiske finalen i European Enterprise Awards, som gikk av stabelen i Madrid i juni 2010. 

Av disse ble Innovasjon Norges IFU-ordning nominert til beste internasjonaliseringstiltak og 

kom på en hederlig andreplass. Den europeiske konkurransen og den norske deltakelsen fikk 

en del medieoppmerksomhet også i Norge, blant annet i Dagens Næringsliv. Kontaktpunktet 

har nominert Team Bodø med prosjektet i2016 til den europeiske finalen i 2011. Interessen 

for European Enterprise Awards var ikke så stor som i 2010. 

 

Læringsarenaer og kunnskapsutveksling 

Innovasjon Norge som organisasjon har hatt stort utbytte av deltakelsen i EIP gjennom 

lærings- og policyutviklingsarenaer. Blant annet er Innovasjon Norges ”Innovasjon i 

tjenester”-prosjekt inspirert helt og holdent av aktivitetene i PRO INNO og Europe INNOVA. 

Kontaktpunktet har fått tilbakemeldinger på at deltakelse i ekspertgrupper i EIP sparer mye 

arbeid og ressurser for de som deltar, gjennom at de får kunnskap og informasjon til en lav 

kostand. Kunnskapsnettverkene i EU bidrar til å skaffe norske deltakere mer informasjon.  

 

Det elektroniske nyhetsbrevet CIPcom formidler innholdet i EIP og er et godt verktøy for de 

som vil holde seg oppdatert og benytte resultatene som kommer ut av EIP. CIPcom får 

meget gode tilbakemeldinger fra abonnentene. 

 

7: Hvilke aktiviteter IN har utført for å sikre at oppfølgingen av CIP EIP er godt 

koordinert med nasjonal oppfølging av delprogrammene for IKT og energi, samt en 

foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet har fungert og eventuelle forslag til 

forbedringer  

 

Kontaktpunktet la ut informasjon om utlysningene til delprogrammene på internettsidene og 

i nyhetsbrevet CIPcom. I tillegg deltok kontaktpunktet på delprogrammenes 

informasjonsseminarer, der vi holdt innlegg om Eco-Innovation-utlysningen i EIP.  
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De regionale EU-rådgiverne jobber aktivt i forhold til alle utlysningene i CIP og informerer 

aktivt bedrifter om mulighetene også innenfor ICT PSP og IEE. 

 

Det ble avholdt tre kontaktpunktmøter med sikte på samordning og samarbeid i 2010, i juni 

og desember møtte også departementene.   

 

8: Hvilke aktiviteter som er utført med sikte på å koordinere oppfølgingen av CIP 

med oppfølgingen av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, 

samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet har fungert og eventuelle 

forslag til forbedringer  

 

Kontaktpunktet har god kontakt med forskningsrådet, spesielt NCP for Regions of 

Knowledge, som også deltar i referansegruppen for EIP og NCP for SMB. Kontaktpunktet 

deltar ofte på forskningsrådets sine NCP-møter som avholdes hver annen uke. 

Kontaktpunktet har arbeidet tett med Enterprise Europe Network som har som en av sine 

oppgaver å mobilisere bedrifter inn i FP7 for å koordinere mot nasjonale kontaktpunkter i 

FP7.  

 

9: Planer og utfordringer i kontaktpunktet for neste halvår  

  

Nettsidene: Kontaktpunktet vil videreutvikle nettsidene med tanke på riktig informasjon om 

programinnhold. Sidene vil i 2011 bli nøye gjennomgått sammen med Innovasjon Norges 

kommunikasjonsavdeling som et ledd i utviklingen av INs nye nettsider.  

 

CIPcom: Kontaktpunktet ønsker å fortsette å legge stor vekt på nyhetsbrevet CIPcom. 

Nyhetsbrevet er en god formidlingskanal. Kontaktpunktet ser også at andre nyhetsbrev 

plukker opp artikler fra Innblikk og CIPcom  

 

Fagblader: Kontaktpunktet vil prøve å bruke fagblader som kanaler for å spre informasjon 

om muligheter og læringsareaer i EIP.  

 

Målgruppearbeid: Kontaktpunktet vil arbeide videre med å identifisere nye målgrupper og 

videreutvikle kontakten med eksisterende målgrupper. Kontaktpunktet vil videreføre 

kontakten med målgruppene, både på det generelle og enkle overordnede planet til mer 

dybdekontakt med interesserte miljøer. 

 

Utlysninger: Kontaktpunktet vil bruke tid på bedriftsrelevante utlysningene i 2011 

(miljøinnovasjon). Kontaktpunktet vil bruke en blanding av en-til-en-møter og 

søknadsskrivekurs og/eller informasjonsmøter for utlysningene. Videre vil 

innovasjonpolicyutlysningene, turismeutlysningen og de finansielle virkemidlene være 

prioriterte arbeidsoppgaver i 2011. 

 

Oppdatert informasjon om programmet: På grunn av den tematiske bredden i 

programmet er det en utfordring å holde seg oppdatert på alle deler av programmet.  

Kontaktpunktet vil derfor fortsette å bruke mye tid på dette, for å kunne formidle 

informasjonen best mulig.    
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10: Videre skal årsrapporten omfatte oversikt, spesifikasjon og dokumentasjon for 

de utgifter IN har hatt, og krever refundert, knyttet til kontaktpunktarbeidet i 

perioden 

 

Totalt 2009  Beløp (kroner)  

Antall timer 2264,449*780 1 766 302,20  

Reiseutgifter  158 371,15  

Andre utgifter  60 196,42  

Totalt  1 984 869,70  

 

Detaljert regnskap og bilag ettersendes. 

 

 

Vedlegg 1 Oversikt over innholdet i CIPcom 2010 

 
Januar 

 EU søker eksperter på innovasjon i tjenester 

 Spennende arrangementer og konferanser i Europa 

 Europakommisjonen vil øke satsingen på bio- og nanoteknologi 

 EU måler regionenes konkurranseevne 

 En norsk suksess under CIP – Enterprise Europe Network 

 På vei mot en felles europeisk patentsystem 

 Small Business Act begynner å gi resultater 

 

Februar 

 Årets utlysning på miljøinnovasjon ventes i april 

 Nordic Innovation Policy – Hvor er vi? 

 Ny utlysning på ICT Policy Support Programe (ICT PSP) 

 Europeisk forum for miljøinnovasjon 

 Hva skjer i europeisk innovasjonspolitikk? 

 IKT-Grenland holder høy kvalitet i klyngesamarbeid 

 SME Week 2010 

 

Mars 

 Offentlige anskaffelser som innovasjonsfremmer 

 Åpen konsultasjon om europeisk standardisering 

 Topptung konferanse om industriell konkurranseevne 

 Ny utlysning: Intelligent Energy 

 Besøk fra Brussel 

 Nytt ekspertpanel på innovasjon i tjenester 

 Innovasjon Norge nominert til European Enterprise Award  

 

April 

 Offentlig høring om fremtiden til kulturelle og kreative industrier 

 To spennende arrangementer i regi av Europe Innova 

 Stor europeisk konferanse om klynger 

 Stor interesse for Eco-Innovation 

 EU utlyser driften av China IPR-helpdesk 

 Europas svar på MIT 

 Entreprenørskap på pensum 

 European Innovation Scoreboard: Norge henger fortsatt etter  

 

Mai 

 Mulighet til å påvirke utviklingen av framtidens programmer innen innovasjon 

 Støtte til internasjonalt samarbeid om innovasjonspolitikk 

 Fersk rapport om kreative og kulturelle næringer 

 Mindre papirarbeid i EU-prosjekter 
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 Sølv til Norge i European Enterprise Awards 

 Offentlige myndigheter inviteres til utveksling om virkemidler til innovasjon 

 The European IPR helpdesk 

 Et marked for IPR i Europa? 

 

Juni 

 Hva skjer med EUs forsknings- og innovasjonsplan? 

 Hvordan kan tjenesteinnovasjon bidra til bærekraftig reiseliv? 

 Tjenesteinnovasjon som katalysator for Europa 2020-strategien 

 Fremtidens innovasjonspolitikk og virkemidler 

 Populært å være sin egen sjef 

 Norge over middels i SMB-politikk 

 

August 

 Open Days i Telemark 28. oktober 2010 

 Hvordan sikre grønn vekst innen skipsbygging? 

 Internasjonalt aktive SMB-er oppnår bedre resultater 

 Kan innovasjon og entreprenørskap sikre sosial inkludering? 

 Hva skal vi leve av etter oljen? 

 Fra kunnskap til konkurranseevne 

 Hvordan forbedre virkemidlene til miljøinnovasjon? 

 Kunnskapsnettverk for konkurransedyktige og bærekraftige turisme 

 Bli med i European Enterprise Awards 2011 

 

September 

 Norge skal spille en sentral rolle i EUs globale satelittprogram Galileo 

 Ny nettside: European Cluster Observatory 

 Konferanse om SMB-er, forskning og innovasjon: Fra ide til marked 

 Seminar om tjenesteinnovasjon og bærekraftig reiseliv 

 Hvilke virkemidler fremmer SMB-ers innovasjonskapasitet? 

 Mot en europeisk allianse for kultur- og opplevelsesnæringer 

 

Oktober/November 

 Offentlig innkjøp – en uutnyttet driver for innovasjon 

 Forsinkede betalinger: Parlamentet godkjenner generell 30-dagersfrist for betaling av 

regninger 

 Singel Market Act 

 En europeisk industripolitikk for en globalisert tidsalder 

 En europeisk innovasjonsunion 

 Innovasjon er en viktig del av EUs fremtid frem mot 2020 – bakgrunn 

 European Cluster Conference 2010 

 

Desember 

 Tjenesteinnovasjon som pådriver for bærekraftig reiseliv 

 Mot en EU-patent? 

 Norsk høring om Singel Market Act 

 Synkande bedriftsdeltaking i EU sine rammeprogram 

 Innovasjonsunionen til frokost 

 

Innblikk 

 

Februar -  Informasjonsmøte om EU-midler til grønne ideer 

April -   Eco-Innovation: Søknadsskriverkurs og forprosjektstøtte
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5.8 IPR-området i Innovasjon Norge 

 
Innovasjon Norges arbeid med immaterielle rettigheter (IPR) har til hensikt å dekke behovet 

for tjenester i områder preget av markedssvikt, og øke kunnskapen om IPR blant norske 

SMB-er og dekke behovet for IPR-tjenester og bevisstgjørende tiltak, ofte i samarbeid med 

andre aktører. 

 

Organisering av arbeidet med immaterielle rettigheter 

Arbeidet med IPR er organisert som to tjenester, IPR-nyhetsgransking og IPR-rådgivning. Vi 

har IPR-rådgivere ved de fleste av distriktskontorene og en nasjonal tjenesteansvarlig.  

 

Aktiviteter i 2010  
 
IPR-tjenester levert til bedriftene 

Innovasjon Norge hadde i 2010 til sammen 351 leveranser av IPR-tjenester til bedrifter 

fordelt på alle fylkene. Leveransene ble fordelt mellom de to IPR-tjenestene slik; 192 IPR-

Rådgivning og 159 IPR-Nyhetsgransking. I tillegg til disse konkrete leveransene er det blitt 

holdt flere titalls møter med bedrifter for å avdekke behov og andre IPR-relaterte 

henvendelser. Det ble levert tjenester til bedrifter i alle prioriterte sektorer i Innovasjon 

Norge, med en moderat overvekt av tjenester levert til energi og miljø, helse, IKT, olje og 

gass og prosjekter med uspesifisert sektor. 

 

Nasjonal IPR-undersøkelse  

I 2010 ble det gjennomført en nasjonal undersøkelse blant bedriftsledere i 1609 norske 

SMB-er for å kartlegge deres forhold og behov relatert til IPR. I utvalget var det både 

bedrifter i tidlig fase og mer modne bedrifter. 6 % av selskapene hadde 100 ansatte eller 

flere, 19 % hadde mellom 20-99 ansatte, 29 % hadde mellom 5-19 ansatte og 45 % hadde 

fire ansatte eller færre. Nesten halvparten av selskapene selger sine varer eller tjenester til 

utlandet. I undersøkelsen kom det frem blant annet at behovet for IPR-tjenester er stort, 

særlig blant bedrifter med færre enn 20 ansatte. Undersøkelsen viser at de områdene hvor 

bedriftene opplever den største markedssvikten i prioritert rekkefølge er: 

 

 Utvikling av IPR-strategier  

 Lisensiering av rettigheter  

 Strategisk anvendelse av immaterielle rettigheter 

 Kartlegging av ideens nyhetsgrad og konkurrenter  

 Basisinformasjon om regler, priser og søknadsprosessen for IPR 

 

Det kom også frem at IPR-systemet i Norge fremstår som særlig uoversiktlig for bedriftene, 

og at en stor andel av innovative bedrifter med vekstpotensial mangler kunnskap og/eller 

ressurser til å utnytte sine immaterielle verdier på en optimal måte. Resultatet av 

undersøkelsen brukes aktivt av Innovasjon Norge til å forbedre og spisse tilbudet til 

bedriftene. 

 

Samarbeidsavtale med Patentstyret  

25. august 2010 ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og 

Patentstyret. Formålet med avtalen er todelt; de to institusjonene skal fremstå som 

samordnede aktører for å dekke behovet for IPR-tjenester på en effektiv måte som gir 

merverdi til bedriftene. Samtidig har samarbeidet som mål å øke bevissthet og kunnskap om 

IPR i norsk næringsliv og dermed bidra til å styrke konkurranseevnen til norske bedrifter i 

det internasjonale markedet. Samarbeidsavtalen suppleres med en årlig handlingsplan som 

skal inneholde konkrete samarbeidsaktiviteter. 

 

Innovasjon Norge er blant Patentstyrets største oppdragsgivere hva gjelder 

forundersøkelser. I 2010 ble det gjennomført i overkant av 60 forundersøkelser som kom 
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bedriftene til gode. Hensikten med forundersøkelsene er som oftest å avdekke nyhetsgrad, 

muligheter for beskyttelse og konkurrerende løsninger og virksomheter. Forundersøkelsene 

leveres til bedriftene som et ledd i IPR-rådgivningen i Innovasjon Norge.   

 

Lansering av rapporten ”Intellectual property rights for clusters”  

10. november 2010 ble rapporten ”Intellectual property rights for clusters” lansert under 

prosjektlederforumet for Arena-programmet i Bergen. Prosjektet som resulterte i den nevnte 

rapporten ble igangsatt etter et initiativ fra lederne i NCE- og Arena-klyngene. Disse 

klyngelederne satte på dagsordenen spørsmål som medlemsbedriftene hadde, knyttet til 

eierskap og håndtering av de immaterielle verdier som skapes i rammen av 

klyngesamarbeidet. To hovedtemaer som prosjektet tok opp var hvordan kan klyngens 

immaterielle verdier håndteres på en måte som skaper tillit blant medlemmene, og hvilke 

verktøy og kunnskap er nødvendig for en optimal kommersiell utnyttelse av klyngens 

immaterielle verdier. Prosjektet leverte blant annet et verktøy for utvikling av IPR-policy i 

klynger, og en modell for konsortieavtale tilpasset norske forhold som bedriftene kan 

benytte. En foreløpig rapport fra prosjektet ble også presentert i Frampå-konferansen 22. 

september 2010 i Kristiansand.  

 

IPR-vurderinger  

Bedriftene som søker om lån og stipendmidler i Innovasjon Norge ble fra 1.1.2010 vurdert i 

forbindelse med relevans og håndtering av immaterielle verdier. Blant bedriftene som har 

fått finansielle midler fra Innovasjon Norge i 2010 er det 1208 som er blitt vurdert å ha stor 

IPR-relevanse ved at en betydelig andel av sine verdier er immaterielle, og som viser et 

særskilt behov for en god forvaltning av sine immaterielle verdier; enten fordi selskapet har 

et unikt produkt, tjeneste eller teknologi på internasjonalt nivå, eller fordi bedriften har 

ambisjoner om å etablere seg i et internasjonalt marked og verdiene er i hovedsak 

immaterielle. Hele 78 % av de vurderte bedriftene drev med innovasjon på internasjonalt 

nivå. 

 

Av de nevnte 1208 bedriftene som utgjør 32 % av de som har fått midler fra Innovasjon 

Norge i 2010 (uten landbrukssektoren), har 52 %, altså 628 bedrifter behov som relateres 

til IPR særlig i forbindelse med utformingen av IPR-strategier, undersøkelse av unikheten 

ved produktet/tjenesten eller manglende bevissthet.  

 

Kompetanse 

IPR-rådgiverne har i løpet av 2010 holdt flere foredrag for norske bedrifter i ulike arenaer 

om blant annet kommersiell utnyttelse av immaterielle verdier. Når det gjelder tiltak for å 

styrke den interne kompetansen på immaterielle rettigheter gis det et løpende tilbud til de 

ansatte om kurs hos Patentstyret og deltakelse i internasjonale kurs, konferanser og 

kompetansearenaer. Dette kommer i tillegg til den nasjonale kursserien om IPR gjennomført 

i alle fylkene i regi av Innovasjon Norge for egne ansatte i 2009/2010.  
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5.9 CSR-programmet 
 

1. Kort beskrivelse av programmet 
 

Dette er et program under utvikling.  

 

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

 

Stortingsmelding nr. 10 om Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi legger 

føringer for Innovasjon Norges arbeid med samfunnsansvar. Gjennom stortingsmeldingen 

vektlegger regjeringen Innovasjon Norges ansvar og rolle i å løfte arbeidet med 

samfunnsansvar ut til bredden av norsk næringsliv. Gjennom Innovasjon Norges tjenester 

skal små og mellomstore bedrifter stimuleres til å integrere samfunnsansvar i sin 

virksomhet.  

 

Nærings- og handelsdepartementet fremhever i sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 

2010 at Regjeringen legger til grunn at bærekraft skal være gjennomgående i Innovasjon 

Norges arbeid og dermed bidra til den såkalte tredelte bunnlinja: økonomisk-, sosial- og 

miljømessig bærekraft. Selskapet skal som ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen bidra 

til å styrke arbeidet med bedrifters samfunnsansvar, både internt i selskapet og hos våre 

kunder. Arbeidet skal integreres i Innovasjon Norges tjenester, og det skal arbeides for å 

utvikle nye tjenester for å dekke næringslivets behov i arbeidet med samfunnsansvar. Dette 

innebærer også samarbeid med næringsorganisasjoner og relevante samarbeidspartnere.  

 

Noen aktiviteter i 2010: 

 

 Deltatt i arbeidsgruppe i FNs Global Compact som blant annet har lansert en veileder 

om oppfølging av samfunnsansvar blant leverandører 

 Har laget filmer i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel 

 Utviklet materiell til kompetansetjenestene 

 Holdt foredrag for deltagere i kompetansetjenestene våre. 

 Utviklet og gjennomførte CSR konferanse i Slovakia 

 Medarrangør av nasjonal CSR-konferanse i Trondheim 

 Fast medlem i faglig råd i CSR Norge 

 Tatt initiativ til nasjonalt pilotprosjekt om peer reviews av CSR rapportert 

 Utviklet ny kompetansetjeneste om samfunnsansvar inkludert opplæring av rådgivere 

 Medlemskap i Transparency International 

 Samarbeid med TI om lansering og distribusjon av veilederen Beskytt din virksomhet. 

 Utviklet 3 kjernesider om samfunnsansvar på våre nettsider 

 Utviklet og distribuert dillemmaspill 

 Utviklet ny metode for vurdering av samfunnsansvar i finansieringstjenester. Pilot ble 

gjennomført i Hedmark, Agder og Sogn og Fjordane. 

 Etablert CSR i Innovasjon Norge i sosiale medier 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 
 

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk næringsutvikling i hele 

landet. Innovasjon Norge forventer at norske bedrifter tar ansvar for hvordan virksomheten 

påvirker samfunn og miljø og at de gjennom innovasjon og ansvarlig drift arbeider for å løse 

gjeldende samfunns- og miljøutfordringer. Dette bidrar til Innovasjon Norges strategiske mål 

om å bidra til en bærekraftig utvikling og et næringsliv med attraktive arbeidsplasser.  

 

Innovasjon Norge har et ansvar for å få norsk næringsliv til å vie større oppmerksomhet til 

sitt samfunnsansvar. Vi har et spesielt ansvar for å stimulere små og mellomstore bedrifter 

til å integrere samfunnsansvar i sin virksomhet. Vår kompetanse og vår brede kontaktflate 
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mot disse bedriftene gjør oss godt i stand til å være en pådriver overfor bedriftene og til å 

være med på å sette samfunnsansvarsagendaen i Norge. 

 

Arbeidet med samfunnsansvar i Innovasjon Norge har i 2010 vært organisert gjennom et 

eget strategisk tverrgående team, bestående av representanter fra alle divisjoner. I tillegg 

har vi en koordinator for arbeidet. På bakgrunn av budsjettsituasjonen for det kommende 

året vil organiseringen i 2011 bli endret. Koordinatorfunksjonen vil bestå, men strategisk 

tverrgående team utgår.  

 

4. Målgruppe 
 

De tre målområdene som skal prioriteres i vårt arbeid med samfunnsansvar er: 

 

 Holde orden i eget hus 

 Øke samfunnsansvar blant våre kunder 

 Ekstern kommunikasjon 

 

I tilknytning til hvert område er det formulert klare mål. 

 

5. Kundebehov 
 

Siden Stortingsmeldingen kom har vi rettet innsatsen mot å integrere samfunnsansvar i ”alt 

vi gjør”. Stor vekt har vært lagt på å mobilisere egne ansatte, kunder og 

samarbeidspartnere, samt bygge kunnskap i organisasjonen og hos målgruppen, herunder å 

integrere samfunnsansvar i rådgivnings-, finansierings- og kompetansetjenestene. 

 

Ambisjonen har det siste året vært å dreie fokus for arbeidet med samfunnsansvar fra å 

informere og motivere til i større grad å utløse handling og endring blant våre kunder. 

 

6. Innhold 

 

For utfyllende rapportering på vårt arbeid med samfunnsansvar, se eget kapittel om 

samfunnsansvar i hovedrapporten til departementet. 
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5.10 Næringsutvikling og bistand 
 

Innovasjon Norge tilbyr markedskompetanse og representerer en viktig møteplass for 

næringsliv og bistandsmyndigheter i utviklings- og vekstmarkeder. Hovedoppgaven er å 

identifisere og følge opp prosjektmuligheter for norske bedrifter, både for leveranser av 

varer og tjenester, prosjektsamarbeid, handel og investeringer. 

 

Partnersøksprogrammet – Business Matchmaking Program (BMMP) 

Innovasjon Norge administrerer og leder Norad sitt Business MatchMaking Program som 

bidrar til å skape lønnsomt samarbeid mellom norske bedrifter og bedrifter i partnerlandene 

India, Sør-Afrika og Vietnam. I 2010 ble også Bangladesh en del av BMMP.  

 

 Målgruppen er små- og mellomstore bedrifter med nødvendige forutsetninger for å 

operere i nye vekstmarkeder. Gjennom BMMP tilbyr Innovasjon Norge bedriftene et 

effektivt og rimelig partnersøk og markedsbesøk som kan etterfølges av bl.a. Norad 

sine gunstige næringslivsordninger. 

 For hvert av programmene er det satt mål for antall norske bedrifter som skal 

kvalifiseres inn i programmet og avtaler som skal inngås.  

 

Kort rapport om BMMP i 2010 

BMMP India rekrutterte 12 nye bedrifter inn i programmet, mot 15 som var målet. Videre ble 

det inngått i alt 9 samarbeidsavtaler, som er en over målet. Flertallet av norske bedrifter i 

2010 var teknologibedrifter. 10 nye norske bedrifter gikk inn i BMMP Sør-Afrika, mot 14 i 

2009, og det ble det inngått 8 samarbeidsavtaler. Vietnam-programmet rekrutterte flest 

bedrifter. 13 norske bedrifter gikk inn i Vietnam i løpet av året, hvorav nesten halvparten (6) 

undertegnet avtale om forpliktende samarbeid. 

 

Bangladesh er et helt nystartet program i et krevende, men voksende marked. Konkrete 

resultater vil først oppnås i 2011. Interessen for programmet er imidlertid god. For dette 

programmet er det engasjert en lokal konsulent som er tilknyttet den norske ambassaden i 

Dhaka. 

 

Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet 

Gjennom tjenesten eksportbistand til nødhjelpsmarkedet veileder Innovasjon Norge små og 

mellomstore bedrifter og fremmer norske leveranser til det internasjonale FN- og 

nødhjelpsmarkedet. En sentral del av arbeidet består i å markedsføre og videreutvikle 

NOREPS - det norske beredskapssystemet for nødhjelp og katastrofer. En viktig oppgave er 

å lede NOREPS-nettverket som består av bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner. 

 

Kort rapport om NOREPS i 2010 

I 2010 var 21 bedrifter, syv frivillige organisasjoner og Utenriksdepartementet som eier, 

deltagere i NORPES nettverket. Omlegging av den norske humanitære politikken i 2009 fikk 

en rekke konsekvenser for NOREPS i 2010. Forebygging og beredskap prioriteres. Det ble 

bl.a. avsatt 15 mill. kroner til forhåndslagring av nødhjelpsprodukter, kanalisert gjennom FN 

og Kirkens Nødhjelp. Bortfallet av ordningen med gaveleveranser fra Norge i 2010 fikk som 

forventet negative konsekvenser for flere av NOREPS- bedriftene.  

 

De største NOREPS leveransene gikk i 2010 til nødhjelpsoperasjonene i Haiti, Pakistan og DR 

Kongo og en del til pågående kriser i Afrika. En del NOREPS-bedrifter har i internasjonale 

anbudskonkurranser vunnet langtidskontrakter med FN og leverer varer og tjenester direkte 

til feltoperasjoner, men også til FNs beredskapslagre lokalisert i sentral katastrofeutsatte 

deler av verden.  
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Næringslivets Bistandskonferanse  

I samarbeid med NHO arrangerer Innovasjon Norge hvert år Næringslivets 

Bistandskonferanse. I 2010 ble konferansen gjennomført for 18. gang. Temaet var “Afrika – 

Mulighetens kontinent?”. Konferansen samlet også denne gangen nærmere 300 deltagere, 

fikk meget god mediedekning og regnes som den viktigste årlige nasjonale arena for 

næringsliv og bistand.  

 

Ressursbruk 

Arbeidet med BMMP og NOREPS er i hovedsak finansiert med midler fra 

Utenriksdepartementet, Norad og deltagende bedrifter. Ordningene administreres ved INs 

hovedkontor med ca. 6 årsverk. BMMP er dessuten et vesentlig innsatsområde for 

Innovasjon Norges virksomhet i Sør-Afrika, India og Vietnam. I tillegg til å tilby norske 

bedrifter stor risikoavlastning i partnersøk gjennom faglig og økonomisk bistand, fakturerer 

Innovasjon Norge Norad for det totale timeforbruket. Fakturerbare timer knyttet til hvert av 

BMMP landene utgjør ca. 2500 timer.  

 

Risikofaktorer/utfordringer 

Både BMMP og Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet åpner nye markedsmuligheter og 

legger forholdene til rette for langsiktige lønnsomme partnerskap i fremvoksende markeder 

for norske bedrifter. Rekruttering av kvalifiserte bedrifter med nødvendige ressurser er 

hovedutfordringen for suksess. I BMMP samarbeider vi med et korps av konsulenter som 

bistår oss gjennom hele prosessen, fra identifisering av bedrifter til inngåelse av forpliktende 

samarbeidsavtale.  

 

Innen nødhjelp er tilgang av nye norske leverandører en tilsvarende utfordring. Bortfallet av 

ordningen med gaveleveranser knyttet til norske varer til FNs nødhjelpssoperasjoner, har 

medført at noen av nøkkelbedriftene i NOREPS har nedprioritert dette markedet.  

 

Utviklingsaktiviteter 

I 2010 ble BMMP lansert som et helhetlig og harmonisert program med felles retningslinjer 

og verktøy for alle de fire landene som programmet omfatter. I den pågående 

prosjektperioden 2010-2012 vil det nyutviklede programmet bli gjennomført og kun være 

gjenstand for justering og tilpasninger til markedsbehov.  

 

For Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet ble det i 2010 igangsatt en utviklings- og 

endringsprosess. Målet er å utvide tjenesten til også å omfatte forebygging, beredskap og 

gjenoppbygging etter katastrofer, i tillegg til den akutte nødhjelpsoperasjonen.  
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5.11 Messer og delegasjoner 

 

Delegasjonsvirksomheten 

Messeavdelingen og Delegasjonsaktiveten er samlet i en avdeling under navnet Messe- og 

delegasjonsavdelingen (MEDE) i Divisjon Stab. Avdelingen skal primært være prosjekteier 

og/eller prosjektleder og gjennomføre prosjekter iht. til bestilling fra INs oppdragsgivere 

som NHD og egne behov i IN. 

 

Avdelingens egen kompetanse er i hovedsak knyttet prosjektledelse, utvikling og 

gjennomføring av ulike arrangement samt omdømmearbeid. I prosjektarbeidet er avdelingen 

helt avhengig av nære samarbeidslinjer i gjennomføringen med INs utekontor, fagsatsinger, 

bransjekompetanse og ulike divisjoner. 

 

Avdelingen arbeider mest internasjonalt, men har også prosjekter i Norge. 

 

Det offisielle Norge kan være en viktig døråpner for norsk næringsliv når man er på den 

internasjonale arena. Når DD.MM Kongen og Dronningen gjennomfører statsbesøk til 

utlandet eller representanter for kongefamilien er på offisielle besøk, er utvikling av 

næringslivsrelasjonene i det aktuelle marked vanligvis en viktig del av reisen. Det samme 

gjelder også når regjeringsmedlemmer reiser på besøk til andre land, selvsagt avhengig av 

reisemål, reisens hovedmålsetting og hvilken statsråd som reiser. NHD som næringslivets 

fagdepartement og IN som departementets operative arm, får ansvaret for utvikling og 

gjennomføring av program for næringslivsdelegasjoner som følger Kongefamiliens og 

regjeringsmedlemmer på slike reiser. 

 

Når innkommende statsbesøk og offisielle besøk til Norge følges av en 

næringslivsdelegasjon, eller næringslivsrelaterte markeringer planlegges, bidrar vanligvis 

også Innovasjon Norge, men med stor variasjon i bistand alt etter landets egenhåndtering 

av besøket og Norges egne interesser.  

 

Arbeidet med delegasjoner gjennomføres på oppdrag fra og i samarbeid med Nærings- og 

handelsdepartementet og i nært samarbeid med Slottet, Utenriksdepartementet, aktuelle 

fagdepartement, bransjeforeninger og de aktuelle avdelinger i IN. 



Messer og delegasjoner 

 266 

Aktiviteter i 2010 – Delegasjoner 

 
 

Type aktivitet 
 

Land 
Antall norske deltagende 

bedrifter 

Delegasjoner til Norge    

Statsbesøk Russland 1 - 

Statsbesøk Nederland 1 - 

Statsbesøk Sveits 1 - 

Offisielt besøk Serbia 1 - 

Offisielt besøk Vietnam 1 30 

Trelandsmøte Kirkenes Sverige, Finland 2 40 

Sum  7 70 

    

Delegasjoner ut fra Norge22  
 

  

Landbruks- og matminister IGW Tyskland 1 21 

Statsbesøk Slovakia 1 50 

Offisielt besøk Malaysia 1 85 

Offisielt besøk Emiratene Dubai / Abu Dhabi 2 58 

Maritime dager Expo, Shanghai Kina 1 46 

Norges Dag Expo, Shanghai Kina 1 68 

Nærings- og handelsminister India 1 56 

Sum  8 384 

 

Det arrangeres fagseminarer, rundebordskonferanser, B2B-møter, bedriftsbesøk og sosiale 

arrangement med tanke på kundepleie alt etter hva som er riktig overfor det aktuelle 

marked. I tillegg gjennomfører IN presseopplegg og mediemarkeringer sammen med 

departementenes presseavdelinger både overfor lokal og norsk presse. 

 

Det settes ikke konkrete måltall for disse aktivitetene. Rett etter hver enkelt 

delegasjonsreise gjennomføres det imidlertid evalueringer blant deltakerne. Disse 

evalueringene viser stor kundetilfredshet. Arrangementene evalueres/oppsummeres 

gjennom en dialog med NHD og UD, sett i forhold til en omforent målsetting for det enkelte 

besøk.  

 

IN har nå også tatt denne aktiviteten inn i sine ordinære kundeundersøkelser. Da denne 

måler effekten over noe tid så vil det ikke bli publisert resultater fra denne før om et par år. 

 

Delegasjoner til Norge i 2010 

På de innkommende besøkene fra Russland, Nederland, Sveits og Serbia deltok IN som 

rådgivere overfor de aktuelle ambassader eller andre fra de respektive land som var 

involvert i planlegging og gjennomføring. For statsbesøket fra Russland engasjerte NHD 

Norsk-Russisk handelskammer som hovedansvarlig fra norsk side, men IN bidro også noe. 

 

Svært mange av de besøkende land holder i sine besøk selv, men trenger råd fra allianser 

knyttet til lokale forhold, adresselister/kontakt med norsk næringsliv osv. På slike forhold 

bidrar IN i samarbeid og forståelse med NHD. 

 

Offisielt besøk fra Vietnam. Etter drøftinger med NHD hadde IN større oppgaver og jobbet 

tett med Vietnams ambassade under gjennomføringen av deres offisielle besøk i juni av 

visestatsminister Hoang Trung Hai. Det ble gjennomført en bredt anlagt næringslivsdag hos 

                                                 
22 Delegasjoner fra Norge til utlandet, gjennomført i 2010. Omfatter statsbesøk, offisielle besøk og reiser der 
statsråder deltar. Antall norske deltagende bedrifter: Der flere deltar fra samme bedrift på samme delegasjon, blir 
deltakerne ikke talt individuelt, men samlet på bedriftsnivå, dvs. bedriftsdeltakelsen telles 1 gang pr. delegasjon. 
Bedriftene er talt opp pr. delegasjon, dvs. at samme bedrift kan være talt flere ganger hvis bedriften har deltatt på 
flere delegasjoner. 
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Det Norske Veritas på Høvik med fokus på maritim sektor, fornybar energi, olje og gass og 

finansiering. Her ble det gjennomført både seminarer og B2B møter. 

 

I forbindelse med Trelandsmøte i Kirkenes i juni bidro IN i planlegging og gjennomføring. 

Hovedansvarlig for samlingen var imidlertid Sveriges ambassade i Oslo. Møtet ble 

gjennomført som et nordområde møte mellom Norge, Sverige og Finland med spesiell fokus 

på mineraler, energi, olje og gass og muligheter i nord. Nærmere 100 deltakere meldte seg, 

med stort innslag fra offentlig virksomhet.  

 

Delegasjoner fra Norge i 2010 

Landbruks- og matministerens besøk på Grüne Woche (IGW) i Berlin 13.-15. januar. En 

gruppe på 21 næringslivsrepresentanter ble personlig invitert med for å diskutere temaet 

“Regionalisering av norske mat- og reiselivsprodukter”. Formålet med delegasjonen var å 

videreutvikle samspillet mellom reiseliv og lokal matproduksjon/ -servering og komme 

videre med regionaliseringsarbeidet, dvs. “pakketering” av de produkter næringen har til 

større livskraftige og leveringskraftige tjenester og produkter også i et internasjonalt 

perspektiv. Delegasjonen ble gjennomført i tett samarbeid med LMD. Innspillene fra 

delegasjonen brukes aktivt i departementets arbeid med langsiktige strategier og mål. 

Delegasjonsmøtet ble fulgt opp av et møte i departementet i juni med den samme gruppen 

noe utvidet hvor man gikk videre på noen av temaene. 

 

Statsbesøk til Slovakia 26. – 28. oktober. Kongeparet gjennomførte statsbesøk til Slovakia i 

slutten av oktober. 70 personer som representerte 48 bedrifter deltok i 

næringslivsdelegasjonen fra Norge. Programmet ble gjennomført i Bratislava med en “Get 

together” for den norske delegasjonen, fulgt opp av Slovakian – Norwegian Forum of 

Competence, et heldags CSR seminar under tittelen “Modern Business in Modern Society, 

How corporate social responsibility and decent work promote welfare and wealth creation”. 

Møtet ble arrangert i et samspill mellom myndighetene, offentlige virksomheter, arbeidsgiver 

og – taker organisasjoner og næringslivsorganisasjoner. Dagen etter var det fagprogram 

med fire parallelle sesjoner arrangert av hhv. NGI, NFF, FSi og Statens kartverk og deres 

søsterorganisasjoner i Slovakia. Innovasjon Norge arrangerte sammen med Ambassaden i 

Bratislava en norsk aften under besøket med Taste of Norway og musikk av “Valkyrien 

Allstars”. Tilstede var både kongeparet og det Slovakiske presidentparet. 

 

Kronprinsparet gjennomførte offisielt besøk til Malaysia 8. – 10. mars. I den norske 

næringslivsdelegasjonen var det 85 bedrifter som deltok med i alt 120 personer. Etter en 

“Get together” for den norske gruppen første kvelden åpnet “Malaysian – Norwegian Forum 

of Competence” neste morgen med Kronprinsparet tilstede. Deretter var det overgang til 5 

parallelle sesjoner knyttet til Olje og Gass (Intsok seminar), tunneling and underground 

seminar (Statens vegvesen og Norsk forening for fjellsprenging), akvakultur seminar og et 

forsvars seminar i samarbeid med FSi. I tillegg gjennomførte Eksportutvalget for fisk en 

kokkekonkurranse med norske råvarer. Dagen ble avrundet med en norsk sjømatbuffe med 

Kronprinsparet til stede og Griegkonsert med lokale musikere. Fagseminarene fortsatte også 

dag tre. Statsråd Trond Giske deltok fra Nærings- og handelsdepartementet på reisen. 

 

Fagprogrammet ble gjennomført i nært samarbeid med lokale virksomheter og det var stor 

lokal oppslutning om både møter og sosiale arrangement.  

 

Kronprins Haakon var på reise til Emiratene i april. Kronprinsen startet besøket som gjest 

hos Hydro under åpningen av deres nye fabrikk i Quatar og fortsatte til Abu Dhabi og Dubai. 

Innovasjon Norge hadde ansvaret for å utvikle og gjennomføre et næringslivsprogram både i 

Abu Dhabi og i Dubai. Den norske næringslivsdelegasjonen talte 76 personer fra 68 

bedrifter. Næringslivsdelegasjonens møter startet 12. april i Abu Dhabi med et “Get 

together” arrangement. 13. april var det plenary opening under navnet “Norway as a 

Technology Partner in the Maritime and Oil and Gas sector” med Kronprinsen tilstede. Dette 

gikk over i to parallelle seminarer knyttet til Olje og gass og Maritim næring. Dagen etter 

forflyttet alle seg til Dubai hvor vi fortsatte med plenary opening knyttet til “The Norwegian 
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Experience in the Maritime and ICT sector” som fortsatte med to parallelle sesjoner knyttet 

til disse temaer. Kvelden ble avsluttet med et stort “Taste of Norway” arrangement. I tillegg 

til disse større arrangementene ble det arrangert en rekk mindre næringslivsmøter med 

lokale partnere i begge land. 

 

NHD har i samarbeid med sponsorene til Norges deltakelse på EXPO (DNV, Wilhelmsen, 

Kongsberg, Jotun, I.M Skaugen, Oslo Kommune) og den maritime næringens organisasjoner 

(Rederiforbundet, Norske Maritime Eksportører og Norsk Industri) planlagt og arrangert fire 

maritime dager på Norges Paviljong på EXPO 2010 i Shanghai. Innovasjon Norge har på 

oppdrag fra NHD stått for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av de maritime dagene. 

Den 13. mai var det tematisk fokus på maritim forskning og kunnskapsutvikling på seminar i 

paviljongen med foredragsholdere både fra Kina og Norge. Det deltok ca. 90 personer der 

om lag 55 var kinesiske. 29. mai var det tematisk fokus på fremtidens shipping med 

miljøutfordringer og teknologiske muligheter. Det ble arrangert rundebordskonferanse og 

toppmøte, der statsråd Trond Giske var vertskap og Henrik O. Madsen var moderator. 

Møtene hadde deltakelse på toppnivå fra norske sponsorer og maritime bedrifter. Det var om 

lag 30 norske og 17 kinesere til stede. 17. juni var det tematisk fokus på 

energioptimalisering med ca. 55 deltakere der om lag 30 var kinesiske. Det ble arrangert 

middag på Hotel Westin Bund Center om kvelden for deltakere til seminarene 17. og 18. juni 

med gjester etter forslag fra EXPO-lauget. Om lag 110 personer deltok på middagen. Den 

18. juni ble det satt tematisk fokus på maritim offshore. Det var seminar i paviljongen med 

foredragsholdere både fra Kina og Norge med ca. 35 deltakere der om lag 16 var kinesiske.  

 

I forbindelse med Norges paviljong på Expo i Shanghai og Norges dag 28. mai besøkte 

Kronprinsen Shanghai sammen med Nærings- og handelsminister Trond Giske og Olje- og 

energiminister Terje Riis-Johansen. IN arrangerte et turistseminar i Beijing med ca. 30 

personer til stede og et i Shanghai med ca. 60 deltakere. I den norske paviljongen ble det 

arrangert seminarer om Fornybar energi og Olje og gass og det ble gjennomført en egen 

Fornybar dag på Hotel Westin i Shanghai med avsluttende buffetmiddag. På Norges dag 28. 

mai var det heldagsprogram på Expoområdet både i den norske paviljongen og andre 

arrangementssteder. Dagen ble avsluttet med en stor konsert med Trondheimsymfonikerne, 

Secret Garden, Sissel Kyrkjebø og Frikar i samdans med kinesiske artister i områdets store 

konsertsal. Programmet er sendt på NRK TV. I delegasjonen deltok totalt 115 personer fra 

nesten 70 bedrifter. NHD fortsatte 29. mai med Maritim dag i paviljongen. 

 

Statsråd Trond Giske reiste til India 27. til 30. oktober. Med seg hadde han en stor norsk 

næringslivsdelegasjon bestående av vel 80 personer som representerte 56 virksomheter. 

Programmet startet onsdag 27. oktober i Mumbai med et “Get together” arrangement for 

den norske gruppen med innlegg fra mange norske bedriftsledere med erfaring fra å arbeide 

i India. Torsdag morgen var det “Plenary session” under tittelen “Cooperation in a Global 

world” etterfulgt av et CSR seminar. Deretter var det tre parallelle fagsesjoner innen 

Maritim, IKT og Olje og gass. Dagen ble avsluttet med en middag med statsråden til stede. 

Nets dag var det forflytning til New Dehli med en oppsummering og diskusjon om 

videreføring samt en mottakelse i den norske ambassaden på kvelden.  

 

Internasjonale fagmesser 

Innovasjon Norge tilbyr norsk næringsliv bistand ved deltagelse på internasjonale 

fagmesser. De fleste messene organiseres av Innovasjon Norges Messe og 

delegasjonsavdeling (MEDE). Enkelte tiltak arrangeres av utekontorene direkte. IGW er som 

eneste unntak en publikumsmesse. 
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Aktiviteter i 2010: 

Internasjonale messer 23 

Messe 
Antall 
tiltak Tema 

Antall 
bedrifter 

Ansvarlig i IN 

Adipec 
Abu Dhabi (nov) 1 Olje og Gass 

15 MEDE 

All Energy 
Aberdeen (mai) 1 Fornybar energi 

6 London 

Asia Pacific Maritime 
Singapore (march) 1 Maritim 

23 Singapore 

China Fisheries & 
Seafood Expo 
Dahlian (nov) 1 Sjømat 

8 MEDE 

CommunicAsia 2010 
Singapore (juni) 1 IKT 

6 Singapore 

DIREC 2010 
Dehli International Renewable Energy 

Conference 
New Dehli (okt) 1 

Fornybar energi/ 
Miljø 

13 New Dehli 

DSA 2010 
Defence Services Asia Exhibition 

Kuala Lumpur (april) 1 Forsvar 

5 Kuala Lumpur 

ESE - The European 
Seafood Exposition Brüssel(april) 1 Sjømat 

60 MEDE 

Euronaval – Paris (okt) 1 Forsvar 12 MEDE 

IGW - Grüne Woche 
Berlin (jan) 1 

Mat / Drikke / 
Reiseliv 

60 MEDE / LAMA 

Mobile World Congress 
   Barcelona (febr) 1 Mobil teknologi / IKT 

10 MEDE 

Neftegaz  
Moskva (juni) 1 Olje og gass 

8 MEDE 

Nerec – North European 
Renewable Energy Convention 

Lillestrøm (sept) 1 Fornybar energi 

- MEDE 

Norfishing 
Trondheim (aug) 1 Fiskerier 

- MEDE 

ONS – Offshore 
Northern Seas 

Stavanger (aug) 1  

20 MEDE 

Osea 2010 
Singapore (nov/des) 1 Olje og gass 

21 Singapore 

OTC - Offshore technology 
Conference – Houston (mai) 1 Olje og gass 

60 MEDE 

Rio oil and gas 
Rio (sept) 1 Olje og gass 

24 MEDE 

Seoul Food and Hotel 
Seoul (mai) 1 Sjømat 

5 MEDE 

Subsea Asia 2010 
Kuala Lumpur (juni) 1 Olje og Gass 

6 Kuala Lumpur 

World Food 
Moskva (sept) 1 Sjømat 

4 MEDE 

WFES World Future 
energy Forum 

Abu Dhabi (jan) 1 Fornybar Energi 

6 Dubai 

     

Totalt antall 22  372  

 

Målet for aktiviteten i 2010 var å gjennomføre ca. 20 messer med 350 deltagende bedrifter. 

85 % av deltagerne skal være SMB-bedrifter. Oversikten viser 22 tiltak med 372 deltagende 

                                                 
23 Internasjonale fagmesser ekskl. reiselivsarrangementer, gjennomført i 2010. 
Antall norske deltakende bedrifter: Der flere deltar fra samme bedrift på samme messe, blir deltakerne ikke talt 
individuelt, men samlet på bedriftsnivå, dvs. bedriftsdeltakelsen telles 1 gang pr. messe. Bedriftene er talt opp pr. 
messe, dvs. at samme bedrift kan være talt flere ganger hvis bedriften har deltatt på flere messer.  
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bedrifter, hvorav ca. 85 % er SMB-er. Avdelingen hadde ansvaret for 15 av de nevnte tiltak. 

Noen planlagte tiltak ble kansellert bla med bakgrunn i finanskrisen.  

 

Arrangementene har hovedsakelig vært konsentrert om satsningsområdene olje og gass, 

sjømat/mat, IKT, maritim og fornybar energi.   

 

IGW – International Grüne Woche er Europas største publikumsmesse med nærmere 

500.000 besøkende. IGW varer i 10 dager. Landbruks- og matdepartementet har deltatt her 

i 24 år med en norsk stand. Tema for standen ligger i skjæringspunktet mellom mat, 

opplevelsesnæring og turisme. Messer bidrar til å bygge nettverk og i profileringen av norsk 

mat og Norge som turistmål. Messen har utviklet seg til en årlig sentral 

begivenhet/møteplass for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom norsk matproduksjon 

og reiseliv. Arbeidet ble gjennomført i nært samarbeid med LMD og Ambassaden i Berlin. 

Eierskapet til prosjektet ligger i LMD. 
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6. NORSK UTENRIKSHANDEL 2010 
 

Etter en nedgang på 13,8 prosent i 2009, økte vareeksporten fra norsk fastland (tradisjonell 

vareeksport) med 8,8 prosent i 2010, i følge Statistisk sentralbyrås foreløpige 

utenriksregnskap. Volumet økte med 5,0 prosent, mens prisene økte med 3,6 prosent. Året 

før falt volumet med 8,2 prosent og prisene falt med 6,1 prosent. 

 

Året 2010 ble preget av en rask opphenting av produksjonstapet fra året før, som var preget 

av tilbakeslaget under finanskrisen. Selv om veksten internasjonalt i 2010 ble sterkere enn 

mange først ventet, var BNP nivået ved utgangen av 2010 fortsatt under 2008 nivå, for 

gjennomsnittet av OECD landene. 

 

Forskjellen i veksttakt er blitt tydeligere. Asia, med Kina og India som ledende land, har hatt 

sterk vekst i 2010, mens den har vært langt mer beskjeden i USA og spesielt i Europa. 

Innen Europa har det også vært stor forskjell mellom sør og nord, og spesielt Tyskland og 

Sverige har hatt markert vekst.  

 

Dette viser at vi også er inne i en periode med betydelige strukturelle endringer. Nesten alle 

industriland har pådratt seg store underskudd i offentlige budsjetter og i utenriksøkonomien.  

 

 
Finanskrisen er nå gått over til å bli en gjeldsfelle for mange industriland. Muligheten til å 

stimulere økonomien via offentlige budsjetter er brukt opp, veksten er svak og 

arbeidsledigheten har bitt seg fast. Spesielt er ledigheten for unge urovekkende høy i mange 

land. Pengepolitikk og lav rente stimulerer nå en gryende, men i industrilandene foreløpig 

svak og skjør oppgang. Den store utfordringen og usikkerheten er knyttet til om en får i 

gang en selvdrevet økonomisk vekst når stimulanstiltakene fra myndighetene fases ut og 

budsjettinnstramninger i økende grad tvinger seg fram. I tillegg øker sterk vekst i energi og 

råvarepriser faren for ny inflasjon, og truer med å bremse oppgangen. Den gode veksten i 

de mange utviklingsland er imidlertid et positivt trekk som gir grunn til optimisme. OECD 

understreker behovet for strukturelle reformer, for å stimulere ny bærekraftig vekst. 
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Budsjettproblemene til industrilandene og spesielt Europas og euroens utfordringer 

representerer en stor utfordring. Det vil kreve stor evne til kløktig politikk og –samarbeid  å 

løse finansieringsbehovene til de hardest rammede landene, uten at det oppstår større 

problemer eller tilbakeslag. 

 

Markedsutviklingen 

Verdensøkonomien vil i 2011, i følge IMF, kjennetegnes av en todeling der utviklingen går 

med to forskjellige hastigheter i ulike deler av verden. Svak vekst i industrilandene 

(advanced economies), som knapt er nok til å redusere arbeidsledigheten. På den andre 

siden, vil utviklingsland i vekst stå overfor utfordringer knyttet til å mestre 

vekstutfordringene. Blant annet å mestre stor kapitalinngang og unngå overoppheting og 

utvikling av bobler.  

 

Bildet er også fortsatt preget av stor usikkerhet. Asia, med Kina i spissen, har hatt den 

høyeste veksten (sammen med flere land i Sør-Amerika og Afrika) det siste året, og ligger 

også an til vedvarende høyere vekst enn Europa, USA og Japan. Professor Carmen M. 

Reinhardt som sammen med professor Kenneth S. Rogoff, har utført en grundig studie av 15 

økonomiske tilbakeslag (og publisert boken ”This Time is Different”), fant at 10 år etter krise 

var arbeidsledigheten fortsatt høyere enn før krisen. Der en hadde data for boligpriser var 

disse fortsatt lavere etter ti år i nitti prosent av tilfellene. Sterk kredittvekst før krise, blir 

ofte sterkt redusert, og nedgangen i kredittinnstramming har tendens til å forsterke seg og 

bli langvarig. Hun pekte på faren for kraftig svekket kredittformidling. Hun mente med basis 

i historien at det er lett å være for optimistisk når det gjelder bankenes evne til å formidle 

kreditt, utviklingen i skatteinntekter og sysselsettingsutviklingen. Årsakene er at det har tatt 

lang tid å få i gang tilstrekkelig vekst igjen. 

 

IMF (Det internasjonale pengefondet) gjorde i oktoberutgaven av World Economic Outlook 

relativt små justeringer i vekstanslagene i forhold til anslagene fra forrige revisjon i juni. For 

global vekst (hele verden) er det en svak oppjustering av 2010, men litt nedjustering av 

2011. Vekstratene er henholdsvis 4,8 og 4,2 prosent. Anslagene for USA justeres markert 

ned begge år. På grunn av positiv utvikling i Tyskland i år justeres euro-området opp. 

Hovedbildet er altså en markert oppgang etter den sterke nedgangen i 2009, men at 

veksten avtar og blir svakere igjen. Spesielt svak blir den i industrilandene, mens Asia, Sør-

Amerika og deler av Afrika fortsatt har utsikter til god vekst. 

 

IMF fremholder to hovedutfordringer i for verdensøkonomien. 

Først mestring av landenes interne balanseutfordringer, slik at privat etterspørsel tar over 

for offentlige stimulanser, som ikke kan fortsette. Det andre gjelde eksterne ubalanser. 

Industriland, med USA i spissen, som har økt forbruket sterkt, må nå styrke 

handelsbalansen. De fremvoksende økonomiene, med Kina i spissen, må gjøre omvendt og 

øke innenlandsk forbruk, og fokusere mindre på eksport som vekstmotor. 
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Tabellen viser de siste anslagene til IMF for vekst i 2010 og 2011.  

 

 
 
I Norge økte privat forbruk med 3,7 prosent i 2010 etter nullvekst i 2009. 

Bruttoinvesteringene i fastlandsøkonomien falt også i 2010, men vesentlig mindre enn året 

før, henholdsvis 4,4 og 11,7 prosent nedgang. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-

Norge økte i 2010 med 2,2 prosent i følge de foreløpige nasjonalregnskapstallene, etter en 

nedgang på 1,3 prosent i 2009. Svak volumvekst er imidlertid oppveid av økning i prisen på 

norske eksportvarer, slik at prisindeksen for fastlands-BNP økte med 3,3 prosent i 2009 og 

3,0 % i 2010. 

 

Norge hadde flaks under finanskrisen, men har også utfordringer knytet til 

fremtidig vekst 

 

 Stor usikkerhet internasjonalt, blant annet knyttet til utvikling i arbeidsledighet, 

inflasjon, priser på mat, energi  

 Høye energi- og råvarepriser har skjermet Norge fra krisen 

 Lakseoppdrett har hatt en opptur med høye priser i flere år 

 Ordresituasjonen for eksportindustri og verft var svært god da krisen satte inn 

 Eksportindustrien, og spesielt ordrebasert industri merket først krisen i 2010, og 

produksjonsvolumet ved verftene falt med 3,6 prosent i 2010 

 Nedgangen i ordre er avløst av ny oppgang gjennom 2010  

 Veksten i næringslivet er tiltagende – beskjeden konsumvekst, men boligprisene 

stiger nå raskt igjen 

 Antagelig begrenset rom for produksjonsøkning uten ny “import” av arbeidskraft 

 Det høye lønns- og kostnadsnivået og sterk valuta er en utfordring som stiller store 

krav til lønnsomhet og den innovative aktiviteten. 

 

Utenriksøkonomien i 2009 

De foreløpige utenriksregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå (februar 2011) viser at 

driftsregnskapet med utlandet (driftsbalansen overfor utlandet), fikk et overskudd på 322 

mrd. kroner i 2010. Dette er litt opp fra 312 mrd. kroner i 2009, men vesentlig under 

rekordoverskuddet på 466 mrd. kroner i 2008. Likevel det tredje største, bare bak 2008 og 

2006. 
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Den samlede eksport av varer og tjenester utgjorde 1051 mrd. kroner og den samlede 

importen 709 mrd. kroner i 2010. Eksporten økte med 4,7 prosent og importen økte med 

4,3 prosent i verdi fra 2009. Overskuddet i vare- og tjenestehandelen falt fra 481 mrd. 

kroner i 2008 til 352 mrd. kroner i 2009 og 342 mrd. kroner nå i 2010. Rente- og 

stønadsbalansen viste i følge de foreløpige regnskapstallene et underskudd på 20 mrd. 

kroner i 2010  

 

Eksporten av råolje og naturgass alene, utgjorde 484 mrd. kroner, mens vareeksporten fra 

fastlandet (tradisjonell vareeksport i følge nasjonalregnskapets definisjoner) utgjorde 303 

mrd. kroner. 

 

Det ble eksportert tjenester for 256 mrd. kroner, en økning på 1,7 prosent fra 2009. Brutto 

fraktinntekter fra utenriks skipsfart utgjorde 28,3 prosent av tjenesteeksporten. Til sammen 

utgjorde eksport av skipsfartstjenestene, oljeboring, rørtransport og diverse tjenester til 

oljevirksomhet 113 mrd. (det samme som året før). Reisetrafikktjenester utgjorde 28,9 mrd. 

(opp 9,3 prosent), finans og forretningstjenester 71,5 mrd. (opp 3,2 prosent), 

samferdselstjenester (teletjenester mv) 20,6 mrd. (opp 7,5 prosent) og tjenester ellers 22,8 

mrd. kroner (ned 8,8 prosent), i følge de foreløpige regnskapstallene. 

 

For å begrense presset i innenlandsk økonomi i Norge, og å kunne møte fremtidige 

pensjonsforpliktelser, er mesteparten av skatteinntektene fra petroleumsaktiviteten de 

senere årene investert i Statens pensjonsfond utland. Fondet hadde ved utgangen av 2009 

vokst til 2716 mrd. kroner. I 1.-3. kvartal 2010 var fondets porteføljeinvesteringer 164 mrd. 

kroner, fordelt på nettokjøp av aksjer for 59 mrd. og obligasjoner for 105 mrd. kroner. I 

2009 ble fondet tilført 169 mrd. kroner fra petroleumsskattene, mens avkastningen utgjorde 

613 mrd. kroner. I 2008 var avkastningen minus 633 mrd. som følge av tap knyttet til 

finanskrisen. 1.mars 2011 anslår Norges Bank markedsverdien av fondet til 3078 mrd. 

kroner. 
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Utenriksregnskapet 2010 
   Driftsregnskapet overfor utlandet (foreløpig nasjonalregnskap og 

prognose for 2010) 

       2009 2010       Endring i prosent 

  NOK Mrd. NOK Mrd.        Verdi     Volum 

     TOTAL EKSPORT 1 008,8 1 050,5 4,1 -1,3 

  
   

  

  
   

  

EKSPORT AV VARER  756,6  794,1 5,0 -2,0 

Råolje og naturgass  465,1  483,7 4,0 -6,5 

Eksport av nye skip  8,1  2,5 -69,3 -69,3 

Eksport av brukte skip  2,7  3,8 43,6 151,4 

Plattformer/moduler mv. 2,3 1,3 -42,7 -47,8 

Fly og helikoptre 0,4 0,3 -25,0 -21,5 

Tradisjonelle varer  278,1  302,5 8,8 5,0 

  
   

  

EKSPORT AV TJENESTER  252,1  256,4 1,7 0,8 

  
   

  

TOTAL IMPORT  656,3  708,5 8,0 8,7 

  
   

  

IMPORT AV VARER  440,8  474,7 7,7 9,9 

Råolje og naturgass  4,6  6,7 45,7 21,1 

Import av skip  18,6  19,9 7,0 48,8 

Plattformer/moduler mv.  2,5  1,8 -27,8 -27,1 

Fly og helikoptre  6,0  4,3 -28,1 -22,8 

Tradisjonelle varer  409,1  442,0 8,0 8,4 

  
   

  

IMPORT AV TJENESTER  215,5  233,8 8,5 6,3 

  
   

  

VARE-/TJENESTEBALANSE  352,5  342,0 
 

  

  
   

  

RENTE-/STØNADSBALANSE - 40,7 - 19,9 
 

  

  
   

  

OVERSKUDD PÅ 
   

  

DRIFTSREGNSKAPET  311,8  322,1 
 

  

  
   

  

Overskudd på driftsregnskapet  
   

  

uten eksport av eldre skip og 
   

  

import av skip  327,7  338,1 
 

  

          

Kilde: SSB - Foreløpig nasjonalregnskap 2010 og Økonomiske analyser nr. 1 - 2011 (Økonomisk 
utsyn 2010) 

 
Samlet vareeksport, økte i følge de foreløpige utenriksregnskapstallene med 5,0 prosent i 

2010. Prisene økte i gjennomsnitt med nær 7,1 prosent, og volumet falt med 2,0 prosent. 

 

Fastlandseksporten  

Eksporten av varer fra fastlands-Norge (tradisjonell vareeksport), økte med 8,8 prosent eller 

24,4 mrd., til 304 mrd. kroner i 2010 i følge foreløpig utenriksregnskap (som har en noe 

snevrere definisjon av fastlandseksporten enn utenrikshandelsstatistikken, der denne 

eksporten var 334 mrd. kroner). I 2009 var det et fall på 13,8 prosent (44,5 mrd. kroner). 

Definisjonsforskjellene skyldes at det i utenrikshandelsstatistikken blant annet inngår direkte 



Norsk utenrikshandel 

 276 

transitt/reeksport, og dette utgjorde 5,7 prosent (18,9 mrd.) av fastlandseksporten. Denne 

posten falt med 15,8 prosent i 2010, etter å ha økt i flere år. 

 

 
 

 

Valutakursutviklingen  

Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet er følsom for endringer i valutakurser. De siste 

årene har det vært store endringer i kronekursen mot USD, men mindre mot euro. I 

perioder med nedgangen i oljeprisen har imidlertid kronen også svekket seg markert overfor 

euro. Mye tyder på at en liten valuta som norske kroner vil kunne bli utsatt for svingninger i 

tiden som kommer. I krisetider søkes det mot valutaer som USD, som betraktes som ”trygg 

havn”. Utsikter til ny oppgang gir mindre risikoaversjon, og da vil investorer igjen bevege 

seg bort fra USD, slik at denne svekkes. Samtidig pekes det på at råvareeksporterende 

lands valutaer styrker seg når det er utsikt til ny oppgang. I denne sammenheng nevnes 

valutaene til land som Australia, New Zealand, Canada og Norge. 

 

 Fra februar 2010 til februar 2011 har dollar svekket seg med 3,2 prosent, og euro svekket 

seg med 3,4 prosent mot kroner. 

 

Ser vi tre år tilbake og sammenligner med februar 2008, da en dollar ble notert til 5,39 

kroner, har den styrket seg med 6,3 prosent, til 5,73 kroner. Euroen har med en 

gjennomsnittskurs på 7,82 i februar 2011, svekket seg med 1,6 prosent mot norske kroner, 

i løpet av denne treårsperioden. Fra bunnpunktet for dollar, da kronen var på sitt sterkeste i 

mai 2008 og frem til desember 2008, steg dollarkursen (månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 

7,01 kroner (opp 39 %), og euro fra 7,87 til 9,40 kroner (opp 19,6 prosent). 

 

Etter vendepunkt, like før årsskiftet 2008-2009, har kronen styrket seg markert. Tendensen 

har vært styrking av kronen i forhold til euro, blant annet som følge av stigende oljepris og 

høyere rente enn i utlandet, og nå også svekket euro.  
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Etter årsskiftet 2009-2010 har de store underskuddene i statsbudsjettet til flere av 

eurolandene, og spesielt den akutte gjeldskrisen til Hellas og Irland, blitt en belastning for 

eurosamarbeidet, og bidratt til å svekke euroen.  

 

På det siste rentemøtet i januar, vedtok Norges Bank, som ventet, fortsatt å holde 

styringsrenten uendret på 2,0 prosent. Utviklingen så langt med svært lav prisvekst, tyder i 

følge Norges Bank selv på at styringsrenten i Norge vil være uendret fram til sommeren 

2011. I Europa og USA tilsier den svake pris- og aktivitetsutvikling fortsatt lav rente, og det 

er usikkert om det blir renteøkning i løpet av 2011. I første del av januar har euroen styrket 

seg, noe som knyttes til advarsler fra Jean Claude Trichet, leder for den europeiske 

sentralbanken (ECB), om risiko for økt inflasjon. På siste policymøte besluttet ECB å holde 

renten uendret på 1,0 prosent, men understreket at den er rede til å øke den for å holde 

prisene nede. Konsumprisene i EU gjorde et hopp til 2,2 prosent økning, som er over 

bankens 2,0 prosent mål. Trichet garanterte at ECB ville overvåke prisutviklingen nøye. 

Dette har økt sannsynligheten for renteøkning i EU. 

 

I USA beroliget sentralbanksjef Ben Bernanke (Federal Reserve leder) Kongressen i sin 

halvårlige policyrapport, og sa at det var viktig at ikke forventninger om økt inflasjon får slå 

rot. Han fremholdt at stagnerende lønnsvekst ville motvirke de økte råvareprisene, og at økt 

pris for energi og råvarer, selv om den skulle slå i gjennom i konsumprisene, i så fall ville 

være forbigående! 

 

Sentralbanken er forberedt på å treffe nødvendige tiltak for å hindre at økte råvarepriser 

setter fart i inflasjonen og kveler den gryende oppgangen understreket han. 

 

 

 
 

 

Petroleumseksporten 

I følge det foreløpige utenriksregnskapet falt eksporten av petroleum (råolje, naturgass og 

kondensat) i 2009 med 25,3 prosent (157 mrd. kroner) til 465 mrd. kroner, mens den økte 

med 19 mrd., til 484 mrd. i 2010. I 2010 økte petroleumsprisene med 11,2 prosent, mens 

volumet falt med 6,5 prosent. I 2009 falt volumet med 1,2 prosent, mens prisene falt med 

24,3 prosent.  

 

Prisen på naturgass har vært knyttet til oljeprisutviklingen med 3-6 måneders etterslep. Det 

var et betydelig fall i gassprisen, etter at den var spesielt høy i begynnelsen av 2009. Selv 
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om verdien av gasseksporten økte igjen utover høsten og vinteren, registrerer vi vel 13 

prosent lavere naturgasseksport i verdi i 2010 sammenlignet med 2009. Økt 

energietterspørsel bidro imidlertid til at verdien av naturgasseksporten økte med 14,7 

prosent i desember 2010, sammenlignet med desember 2009. 

 
 

I motsetning til uraffinert råolje og naturgass, regnes de raffinerte 

petroleumsproduktene som en del av fastlandseksporten. For disse raffinerte 

petroleumsproduktene var eksportverdien i 2010 48,9 mrd. kroner. En økning på 5,3 mrd. 

kroner (12,2 prosent), sammenlignet med 2009. Eksporten av elektrisk strøm falt med 1,4 

milliard kroner (-32,7 prosent), til 3,0 mrd. kroner. Uten økningen på 3,9 mrd. i eksport av 

energiprodukter, ville økningen i fastlandseksporten (utenrikshandelsstatistikkens definisjon) 

blitt redusert fra 28,8 mrd. til 24,9 mrd. kroner i 2010 (8,2 prosent økning).  

 

Eksport av råolje og naturgass utgjorde 62,3 prosent av samlet vareeksport (eks. skip) i 

desember 2010. Tar vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker 

denne andelen til 67,7 prosent. For hele 2010 var disse andelene 57,7 og 64,7 prosent og 

for hele 2009 59,1 og 65,9 prosent. 

 

Markedene 

Sammenlignet med 2009 var det i 2010 økning i eksporten til alle verdensdeler utenom 

Asia. Økningen var hele 59 prosent for Sør-Amerika og 22 prosent for Nord-Amerika. For 

Afrika var det 37 prosent økning og for Oceania 8,5 prosent økning, mens eksporten til 

Asia falt med 2,4 prosent. Kina var det viktigste eksportlandet i Asia, foran S. Korea med 

Japan og Singapore. Endringen for disse fire landene er henholdsvis minus 10,1, minus 

12,0 og pluss 24,4 og 0,8 prosent. Eksporten til Brasil økt i 2010 med 82,3 prosent, og til 

USA med 25,2 prosent. Eksporten til det viktigste markedsområdet, Europa, økte med 9,3 

prosent i 2010. Innen Europa var det 10,3 prosent øking for EU og også 10,3 prosent for 

de nordiske landene alene. 
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Land der norsk fastlandseksport økte mest i verdi i 2010     

                  Millioner kroner     Andel i % 

Land 2009 2010 Endring Endr i % av total 

U S A 25 533,6 31 952,9 6 419,2 25,1 % 9,6 % 
Sverige 30 824,4 35 587,6 4 763,1 15,5 % 10,7 % 
Storbritannia 22 533,0 25 940,6 3 407,6 15,1 % 7,8 % 
Brasil 2 822,0 5 548,5 2 726,4 96,6 % 1,7 % 
Frankrike 13 538,0 15 453,6 1 915,6 14,2 % 4,6 % 
Japan 7 600,1 9 509,5 1 909,3 25,1 % 2,9 % 
Angola 915,2 2 770,8 1 855,6 202,8 % 0,8 % 
Nederland 23 289,2 25 091,7 1 802,5 7,7 % 7,5 % 
Belgia 7 648,9 9 430,1 1 781,2 23,3 % 2,8 % 
Tyskland 27 315,1 28 995,6 1 680,5 6,2 % 8,7 % 
Finland 6 081,1 7 745,4 1 664,3 27,4 % 2,3 % 
Polen 7 048,8 8 446,7 1 397,8 19,8 % 2,5 % 
Russland 5 678,9 6 884,4 1 205,4 21,2 % 2,1 % 
Taiwan 1 179,4 2 316,7 1 137,3 96,4 % 0,7 % 
Nigeria 1 187,5 1 957,5 770,0 64,8 % 0,6 % 

 

 

 
 

Varegruppene 

Av en samlet økning i fastlandseksporten på 28,8 mrd. kroner (9,4 prosent i følge 

Utenrikshandelsstatistikken) i 2010, er det store forskjeller for de ulike varegruppene, som 

gjennomgangen under viser.  

 

Fiskeeksporten har tatt seg markert opp de to siste årene, og det er også en økning på 20 

prosent eller 9,2 mrd. kroner i 2010, sammenlignet med året før. Fortegnet snudde fra 

minus til pluss i september 2008, og for hele 2008 økte fiskeeksporten med 5,8 prosent. I 

2009 var økningen 16,4 prosent (opp 6,1 mrd.). Det er spesielt lakseeksporten som har hatt 

vedvarende økning, og sto i 2010 for 84,9 prosent av verdiøkningen. Laksen utgjør dermed 
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58,3 prosent av samlet eksportverdi for fisk og fiskeprodukter. Også andre viktige fiskeslag 

som torsk, makrell og hyse har økt eksportverdi i 2010. Samlet eksportverdi utgjorde I følge 

Eksportutvalgets statistikk 53,8 mrd. kroner i 2010. I gjennomsnitt økte fiskeprisene med 

16,2 prosent, og for laks var prisene 20,2 prosent høyere enn året før. 

 

Fiskeeksport – Viktigste land i 2010
Millioner kroner

2,0 %17,6 %156,81048,8892,0Finland

2,0 %-17,1 %-223,21081,11304,3Ukraina

2,4 %29,5 %297,41306,91009,5Brasil

2,7 %5,1 %70,11435,71365,6Italia

3,3 %12,1 %190,31761,41571,1Spania

3,5 %15,0 %243,11862,31619,2Portugal

3,5 %8,9 %151,91866,81714,9Nederland

3,9 %13,9 %259,02118,71859,7Tyskland

4,3 %14,7 %297,22323,22026,0Sverige

4,4 %42,9 %702,62341,71639,1Kina

4,4 %14,7 %305,02375,12070,1Japan

4,8 %8,1 %192,32573,32381,0Storbritannia

5,1 %51,8 %934,12736,11802,0USA

7,6 %28,3 %905,44107,53202,1Danmark

7,7 %31,9 %995,04117,93122,9Polen

9,8 %15,0 %682,55245,24562,7Russland

9,8 %12,5 %588,55287,54699,0Frankrike

100,0 %20,3 %9077,253768,944691,7Alle land

% av totalEndrig i %Endrig20102009

 
 
Eksportverdien for kjemiske produkter økte med 7,8 mrd. kroner (21,0 prosent) i 2010, 

mens den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre ”commodities” hadde 

en økning på 17,6 prosent eller opp 11,2 mrd. kroner. Det var spesielt økt eksportvolum for 

ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel), som økte med 10,4 mrd.. Det var også 2,4 

milliard i økning for de jernholdige metallene (ferrolegeringsprodukter), mens de andre 

undergruppene hadde nedgang. Dette gjelder spesielt varer av metaller som har en nedgang 

på 1,3 mrd. kroner i 2010 

 

Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær har 

nedgang på 101 millioner eller 0,5 prosent i 2010, etter svak økning i april og mai, marginal 

nedgang i juni og juli, var det 7,6 prosent nedgang i august, men 6,7, 3,7, 3,6 og 11,3 

prosent økning i september, oktober, november og desember. Undergruppen tekniske 

instrumenter mv. falt med 1,6 prosent i 2010, møbler økte med 4,9 prosent og eksporten av 

klær økte med 8,3 prosent. 

 

Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter hadde en eksportnedgang på 7,1 mrd. 

eller 9,4 prosent i 2010. Store leveranser bidrar til store svingninger fra måned til måned. 

Denne gruppen hadde, sammenlignet med året før en eksportøkning på 5,4 prosent i juni, 

nedgang på hele 32 prosent i juli, økning på 9,2 prosent i august og ny nedgang på 3,5 

prosent i september og hele 16,6 prosent ned i oktober for så å øke med hele 23,5 prosent i 

november for igjen å falle med 15,2 prosent i desember. 

 

Som figuren på neste side viser var det i 2010 store forskjeller mellom de ulike 

undergruppene. Ingen av undergruppene har markert økning.  
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Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter økte med 5,3 mrd. kroner (12,2 

prosent), sammenlignet med 2010. Eksporten av elektrisk strøm falt med 1,4 milliard 

kroner (-32,7 prosent), til 3,0 mrd. kroner. Uten økningen på 3,9 mrd. i eksport av 

energiprodukter, ville økningen i fastlandseksporten blitt redusert fra 28,8 mrd. til 24,9 mrd. 

(8,2 prosent økning) i 2010.  
 

 

Norsk eksport i 2010
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EKSPORT FORDELT PÅ VARESLAG  
Verdi/Verdiendring 

Varegruppe (SITC) 2009 2010 

            

Endring  Endring 

  NOK mill. NOK mill. NOK mill. % 

  
   

  

VAREEKSPORT I ALT 755 399,3 794 425,4 39 026,1 5,2 % 

EKSPORT utenom skip og plattformer 745 287,8 788 669,8 43 382,0 5,8 % 
EKSPORT utenom skip, 
plattformer, 

   
  

råolje og naturgass 305 149,3 333 728,3 28 579,1 9,4 % 

  
   

  

NÆRINGSMIDDLER(0,1,4) 48 081,8 57 431,0 9 349,2 19,4 % 

Meierivarer og egg (02) 647,8 636,2 -11,6 -1,8 % 

Fisk (03)                                  43 538,0 52 424,4 8 886,4 20,4 % 

  Laks, fersk og fryst  18 687,4 24 674,1 5 986,7 32,0 % 

    - fersk (0302.1201) 17 552,6 23 199,6 5 647,0 32,2 % 

    - fryst (0303.2201)  1 233,5 1 642,0 408,4 33,1 % 

  Annen fisk og fiskevarer  24 751,9 27 582,8 2 831,0 11,4 % 

    -fersk, fryst, kjølt (034) 18 406,5 20 653,0 2 246,5 12,2 % 

    -saltet, tørket, røkt (035) 5 094,7 5 714,1 619,4 12,2 % 

    -krepsdyr, bløtdyr (036) 495,9 431,8 -64,1 -12,9 % 

    -tilb. fiskeprod. etc. (037) 754,7 783,9 29,2 3,9 % 

Dyrefor (u/korn) (08) 874,3 997,7 123,4 14,1 % 

  
   

  

DYRE- OG PLANTEFETT (4) 1 268,5 1 478,1 209,6 16,5 % 

  
   

  

RÅVARER (2) 8 300,0 11 667,7 3 367,7 40,6 % 

  Huder og skinn, rå (21) 376,1 513,2 137,1 36,5 % 

  Tømmer, trelast, kork (24) 1 105,5 1 248,8 143,3 13,0 % 

  Papirmasse, -avfall (25) 2 546,3 3 258,7 712,4 28,0 % 

  Mineraler, malmer (27+28) 2 153,5 2 510,4 356,9 16,6 % 

  
   

  

BRENSELSSTOFFER (3) 491 382,3 510 421,5 19 039,2 3,9 % 

  Mineralolje, -prod. (33) 282 754,5 320 643,1 37 888,6 13,4 % 

  - Råolje                                 246 560,8 282 484,0 35 923,2 14,6 % 

  - Mineraloljeprodukter (334) 29 559,6 31 644,7 2 085,2 7,1 % 

  Gass (34)                                202 584,0 185 805,2 -16 778,8 -8,3 % 

  - Naturgass                              187 091,8 166 242,1 -20 849,7 -11,1 % 

  Elektrisk strøm (35) 4 399,8 2 965,4 -1 434,5 -32,6 % 

  
   

  

KJEMISKE PRODUKTER (5) 37 560,4 44 954,4 7 394,1 19,7 % 

  Kjemiske gr. stoff (51-52) 12 519,0 14 817,5 2 298,4 18,4 % 

  Farge-, garvestoffer (53) 1 028,9 1 172,6 143,7 14,0 % 

  Medisinske prod. (54) 4 157,9 4 487,9 330,0 7,9 % 

  Plastråstoffer (57)                      3 678,4 4 516,2 837,9 22,8 % 

  Plast, halvfabrikata (58)                    1 008,1 868,9 -139,2 -13,8 % 

  Kjemiske produkter (59) 10 669,6 18 006,7 7 337,2 68,8 % 
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HALVFABRIKATA (6 ekskl. 69) 54 588,0 67 134,9 12 547,0 23,0 % 

  Lær,-varer, bearb. skinn(61) 144,4 100,2 -44,2 -30,6 % 

  Gummivarer (62) 414,4 506,8 92,4 22,3 % 

  Varer, tre, kork u/møbl. (63) 1 279,8 1 298,6 18,8 1,5 % 

  Papir, papp (64)                         6 797,5 6 716,7 -80,8 -1,2 % 

  Garn og stoffer mv. (65) 1 157,0 1 089,9 -67,1 -5,8 % 

  Varer av ikke-met.mineraler (66) 1 537,2 1 446,0 -91,3 -5,9 % 

  Jern og stål (67)                        9 529,2 11 893,2 2 364,0 24,8 % 

  Metaller u/jern, stål (68) 33 728,4 44 083,6 10,4 0,0 % 

  
   

  

VERKSTEDPROD. (69 og 7)                93 992,0 81 244,3 -12 747,7 -13,6 % 

  Verkstedprod. u/skip,plattf. 83 880,4 75 488,7 -8 391,7 -10,0 % 

  Varer av metaller (69) 8 958,3 7 610,3 -1 347,9 -15,0 % 

  Ind.-/kraftmask. (71-74) 46 205,5 38 822,3 -7 383,3 -16,0 % 

  Data- og kontormask. (75) 2 029,3 2 108,4 79,0 3,9 % 

  Tele-, TV-, lydopptakapp.(76) 7 175,0 7 074,8 -100,2 -1,4 % 

  Elektriske apparater (77) 11 797,4 11 958,4 161,0 1,4 % 

  Kjøretøy og deler (78) 4 156,0 4 398,5 242,5 5,8 % 

  Andre transp.midl.inkl.lystbåter 3 558,8 3 516,0 -42,8 -1,2 % 

  Nye skip                                 7 495,7 1 944,5 -5 551,1 -74,1 % 

  Eldre skip                               2 615,8 3 811,0 1 195,2 45,7 % 

  Oljeplattformer                          0,0 0,0 0,0   

  
   

  

ANDRE FERDIGVARER (8,9) 21 495,0 21 571,6 76,6 0,4 % 

  Prefabr. bygn.;VVS-mater.(81) 987,0 1 025,2 38,2 3,9 % 

  Møbler og deler (82) 2 812,6 2 951,2 138,6 4,9 % 

  Klær (84)                                621,8 672,4 50,6 8,1 % 

 Tekniske instrumenter (87) 9 215,3 9 040,8 -174,5 -1,9 % 

  Forskj. ferdigvarer (89) 6 720,1 6 489,4 -230,7 -3,4 % 

Datakilde:SSB,Utenrikshandelsstatistikk   
 

 

 

Vareimporten  

Vareimporten (utenom skip) økte med hele 18,2 prosent i desember, etter en økning på 

bare 1,8 prosent i november. 2010 startet med en nedgang på 17,1 prosent i januar, 6,3 

prosent i februar og økning på 14,1 prosent i mars, 7,7 prosent i april, 4,2 prosent i mai, 

16,8 prosent i juni, 2,6 prosent i juli, 6,3 prosent i august, 7,2 prosent i september og 6,7 

prosent i oktober. I november 2009 ble det importert en ny fregatt til en verdi på 3,7 mrd. 

kroner. Korrigert for dette ville importøkningen i november vært ca. 12 prosent, og ikke 1,8. 

For hele 2010 var importøkningen 5,4 prosent, sammenlignet med 2009. Importen fra 

europeiske land økte med 3,4 prosent og fra Asia med 10,5 prosent. Importen fra Nord-

Amerika økte med 11,6 prosent og fra Sør-Amerika med 9,2 prosent, fra Afrika med 7,2 

prosent og fra Oceania med 8,5 prosent. Importen fra Kina økte med 17,4 prosent. Alt 

sammenlignet med 2009. Importen av kjøretøy har økt med 25,2 prosent eller 8,8 mrd. til 

43,8 mrd. kroner i 2010. Denne importen var spesielt lav i starten av 2009. Fra 2008 til 

2009 var det en importnedgang for kjøretøy på 9,5 mrd. kroner eller 21,4 prosent.  

 

Importen av elektrisk strøm satte ny månedsrekord i desember med 958 millioner kroner. 

Dette er 335 prosent mer enn I desember 2009. I hele 2010 ble det importert strøm for 6,3 

mrd. kroner, en økning på 253 prosent fra 2009. 
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NORSK IMPORT i 2010
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Fylkene 

I 2010, var det 16 fylker som hadde eksportøkning. Øverst finner vi Finnmark med 67 

prosent økning fra året før. Videre følger Rogaland (27 %), Vestfold (26 %), Møre og 

Romsdal (24 %), Telemark(24 %), Vest-Agder (23 %), Oslo (20 %), Sogn Fjordane (17 %), 

Troms (5 %), Hedmark (15 %), Oppland(12 %), Nord-Trøndelag (10 %), Akershus (10 %), 

Sør-Trøndelag (8 %) Nordland (3,2 %) og Aust-Agder (0,8 %). Tre fylker hadde 

eksportnedgang i 2010. Det er Hordaland (-5,0 %), Østfold (-5,1 %) og Buskerud (-7,6 %).  

 

 

NHO publiserte 15. desember det regionbaserte ”Nærings NM 2010”, utarbeidet av 

Telemarksforskning. Her måles næringsutviklingen i regioner basert på fire mål: 

Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse. Stavangerregionen er 

vinner for sjette år på rad. Trondheimsregionen er på andre plass mens Sunnfjord tar 

tredjeplassen. På de neste plassene følger Bergen/Askøy, Sunnhordland, Søre-Sunnmøre, 

Ålesundregionen og Oslo. På kommunenivå var det Sola, som vant for fjerde gang. På de 

neste plassene kommer Flora og Bømlo. 
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Fylkesfordelt eksport 2009 
Tradisjonelle varer (mill. kroner) 

 
 

 
Norske investeringer i utlandet 

2009 er det siste året som Statistisk sentralbyrå har publisert fullstendig statistikk over 

norske investeringer i utlandet og utenlandske investeringer i Norge. Da utgjorde 

beholdningen av norske investeringer i utlandet (direkte og indirekte eierforhold) 944 mrd. 

kroner. Finansregnskapet anslår at norske direkteinvesteringer i utlandet økte med 53 mrd. 

kroner i 2010. 

 

Den andelen av utenlandsinvesteringene som defineres som eierkapital utgjorde 854 mrd. 

kroner eller 90 prosent av investeringene i utlandet. Resten er netto lånefordringer i selskap 

med eierinteresser.  

 

Investeringene motsatt vei - de utenlandske investeringene i Norge utgjorde etter 

tilsvarende definisjoner 848 mrd. kroner ved utgangen av 2009. Disse anslås å ha økt med 

61 mrd. i 2010. Dette betyr at norsk næringslivs samlede direkte investeringer i utlandet 

anslås til nær 1000 mrd. kroner ved inngangen til 2011. Utenlandske bedrifters 
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investeringer i Norge anslås til ca. 900 mrd. kroner. 464 mrd. kroner eller 56 prosent av de 

utenlandske investeringene i Norge, ved utgangen av 2009, defineres som eierkapital. 

 

Statistisk sentralbyrå har lagt om statistikken og endret enkelte definisjoner. Privatpersoners 

kjøp av fritidshus er nå med. Verdien av nordmenns fritidshus i utlandet er anslått til 211 

mrd. kroner ved utgangen av 2009, mens utlendingers fritidseiendommer i Norge er anslått 

til 82 mrd.. Reinvestert fortjeneste og egenkapital knyttet til indirekte eide selskap er ikke 

lenger tatt med. En direkte investering er en langsiktig investering med tanke på innflytelse 

over foretaket det er investert i, og av praktiske grunner er grensen nå satt til minimum 20 

prosent eierandel av aksjekapitalen i foretaket. 

 

De norske investeringene (direkte) i ASEAN landene i Asia ble mer enn doblet fra 2005 til 

2009, da de var kommet opp i 103 mrd. kroner. Av enkeltland sto Singapore alene for 93 

mrd. kroner. Mer enn dobling fra 2005. De norske investeringene i Kina utgjorde 1,9 mrd. 

kroner. Utenom Asia har det vært jevn økning de siste årene for investeringer i Angola, som 

var kommet opp i vel 24 mrd. ultimo 2009. Investeringene i Russland har falt noe tilbake og 

utgjorde nær 12 mrd. kroner. Investeringene i Brasil utgjorde 9,1 mrd. kroner, men vil 

ventelig øke vesentlig når senere investeringer av Norsk Hydro kommer med i statistikken. 

For Tyrkia har det også vært økning i norske investeringer som utgjorde 10,7 mrd. ved 

utgangen av 2009.  

 

Den klart største økningen fra 2008 til 2009 var imidlertid for Belgia, der de norske 

investeringene økte fra 2 mrd. til vel 78 mrd. kroner.  

 

Porteføljeinvesteringer, som i Statens pensjonsfond utland, er ikke med i disse tallene. Tas 

dette og alle andre fordringer med, viser finansregnskapet norske fordringer på utlandet på 

hele 6123 mrd. kroner, ved utgangen av 2009. Tilsvarende var norsk gjeld 4238 mrd., og 

følgelig nettofordringene 1 889 mrd. kroner. Statens pensjonsfond utland (SPU) sto for 2716 

mrd. av bruttofordringene ved utgangen av 2009. 
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Direkte investeringer i utlandet. Næringsfordelt 1998 - 2009    

(Millioner kroner og prosentfordeling på norske næringer) 

 
 

 
 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

180266 239691 301076 337629 327916 381316 488827 629089 754070 789184 933543 946416

Bergverksdrift og 

utvinning 28,8 % 26,0 % 21,5 % 22,7 % 22,7 % 23,7 % 21,7 % 27,1 % 29,4 % 24,6 % 23,8 % 29,6 %
Industri 29,7 % 27,1 % 26,2 % 29,3 % 34,2 % 32,2 % 29,5 % 30,5 % 21,5 % 21,2 % 20,9 % 18,8 %
Bygge- og 

anleggsvirksomhet 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Varehandel, hotell- og 

restaurantvirksomhet 3,5 % 3,3 % 3,9 % 4,0 % 3,6 % 3,5 % 4,2 % 2,7 % 2,6 % 3,4 % 3,0 % 2,7 %
Tranport og 

kommunikasjon 6,1 % 6,7 % 15,9 % 13,9 % 9,7 % 11,4 % 14,0 % 12,6 % 17,6 % 15,9 % 16,6 % 13,4 %
Finansiell tjenesteyting 

og forsikring, 

eiendomsdrift og 

forretningsmessig 

tjenesteyting 20,7 % 20,9 % 15,6 % 14,0 % 12,6 % 10,4 % 10,7 % 9,0 % 9,5 % 12,3 % 13,1 % 13,1 %
Annet 11,1 % 16,0 % 16,6 % 15,8 % 17,0 % 18,7 % 19,8 % 17,9 % 19,1 % 22,5 % 22,3 % 22,3 %
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7. REISELIVSSTATISTIKK 2010 
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Ansvarlig for rapporten: 
Innovasjon Norge/reiseliv 
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Oppsummering 
I 2010 økte antall turistankomster på verdensbasis med syv prosent, og mye tyder på at 

finanskrisen har sluppet taket på internasjonal turisttrafikk. Alle verdensdeler rapporterer 

om en vekst, selv om veksten til en stor grad ble drevet av utviklingsland. Europa er den 

verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter finanskrisen. Veksten ble på 

beskjedne tre prosent, men også innad i Europa er veksten ujevnt fordelt. Resultater for 

2010 viser at Nord-Europa hadde en nedgang i antall turistankomster på 0,1 prosent. 

 

Sett i lys av den gjennomsnittlige nedgangen i Nord-Europa, er veksten til Norge på fem 

prosent i utenlandske gjestedøgn et godt resultat. Norske gjestedøgn økte med én prosent, 

og representerte en markedsandel på 72 prosent av alle kommersielle gjestedøgn i 2010. 

 

Majoriteten (64 %) av alle kommersielle gjestedøgn ble gjennomført på hotell, og 48 

prosent disse var ferie- og fritidsrelaterte. Dette er en økning på en prosent poeng fra 2009. 
 
Innovasjon Norge har de siste årene gjennomført kommunikasjonstester i utvalgte marked 

for å kartlegge om den reklamen vi gjennomfører evner å bygge merkevarestyrke og en 

langsiktig binding til merket. I tillegg har vi ønsket å måle forbrukernes umiddelbare 

reaksjoner og forståelse av reklamen. Formålet med testen er ikke først og fremst å se hvor 

mange som har lagt merke til reklamen, men å se på i hvilken grand reklamen har bidratt til 

å styrke merkevareverdien for de ulike ferieopplevelsene spesielt og for ferie i Norge 

generelt. I tillegg ser analysen på hvilke grupper eller segment man har styrket seg innenfor 

og på merkepersonligheten til utvalgte reisemål eller opplevelser. Resultatene fra vinter- og 

sommersesongen 2010 er å finne i kapittel 6. 
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Internasjonal turisme 
Veksten i antall turistankomster i verden steg syv prosent fra 2009 til i fjor, viser en fersk 

rapport fra UNWTO World Tourism Organization. Det er gode nyheter, etter nedgangen på 

fire prosent i 2009. Antall turistankomster var i 2010 på 935 millioner, noe som er det 

høyeste målt noen gang.  

  

 

Utvikling i antall turistankomster fra 1995 til 2010 

 

 
 

Alle verdensdeler hadde en økning i ankomster i 2010, men veksten var til en stor grad 

drevet av utviklingsland. Midtøsten hadde størst vekst, med 14 prosent målt mot 2009. Asia 

hadde 13 prosent flere ankomster, mens Amerika (+8 prosent) og Afrika (+6 prosent) også 

hadde betydelig vekst i fjor. 

 

Europa er den verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter finanskrisen. Veksten 

ble på beskjedne tre prosent i 2010. Mye tyder på at veksten i Europa ble hindret av 

vulkanutbruddet på Island i april som stoppet store deler av flytrafikken. I tillegg har den 

usikre økonomiske situasjonen som preger Eurosonen lagt en demper på reisevirksomheten. 

Innad i Europa er det Nord-Europa med en nedgang på 0,1 prosent den europeiske regionen 

som sliter mest. Se delen for vedlegg for en regional oversikt innad i Europa. 

 

Veksten på verdensbasis er ventet å fortsette i 2011, men i et lavere tempo. UNWTO World 

Tourism Organization spår en vekst i antall ankomster i verden på mellom fire til fem 

prosent i år. Usikkerhetsfaktorer som høy arbeidsledighet i mange europeiske land, samt 

innføring av nye skatter og avgifter på reisevirksomhet preger bildet ved inngangen til 2011. 

 

Grafen viser prosentvis endring i antall turistankomster fordelt på regioner i 

verden fra 2002-2010. Den mørke grønne søylen viser prognoser for 2011 
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* Foreløpige tall for 2010 

Kilde: UNWTO World Tourism Organization, January 2010 

Ankomster til Norge og Norges markedsandel av 
internasjonale turistankomster 
På grunn av svak kvalitet på arbeidet generelt og tallmaterialet spesielt levert av 

Transportøkonomisk Institutt (TØI), kan ikke Gjesteundersøkelsen 2010 eller tallgrunnlaget 

brukes. Som et resultat har Innovasjon Norge ikke mulighet til å rapportere på variabler slik 

som antall ankomster til Norge og totale gjestedøgn slik som tidligere. 

 

Norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn 
Statistisk sentralbyrå (SSB) baserer sin overnattingsstatistikk på månedlig innsendt 

materiale fra kommersielle overnattingsbedrifter som hotell, camping, hyttegrend og 

vandrerhjem. SSB utgir overnattingsstatistikk fordelt på nasjonalitet og på formål. Per i dag 

er det ikke mulig å skille mellom de ulike formålene fordelt på nasjonalitet. 

 

Kommersielle gjestedøgn 

Antall kommersielle gjestedøgn var på i underkant av 28,55 millioner, noe som er en økning 

på to prosent sammenlignet med 2009. Norske gjestedøgn økte med én prosent, og 

representerte en markedsandel på 72 prosent av alle kommersielle gjestedøgn det året. Den 

norske andelen var i 2009 på 73 prosent og på 71 prosent i 2008. Økningen fra utlandet på 

fem prosent må ses i lys av nedgangen fra utlandet på åtte prosent i 2009. Norske 

gjestedøgn var i 2009 på det samme nivået som året før. 
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Totale, norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn 2008-2010 

 
Kilde: SSB 

 

Prosentvis endring i kommersielle gjestedøgn 2008-2010 

 
Kilde: SSB 

 

Veksten fra utlandet er stort sett fordelt utover året, med unntak av januar og desember. 

Januar var preget av en ekstrem kulde over hele landet, det samme gjaldt i desember. 

Desember var også preget av lite snø, svært få fridager i forbindelse med juleferien og en 

sterk norsk kronekurs. 
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Kilde: SSB 

 

Utenlandske gjestedøgn 

Veksten i utenlandske gjestedøgn på fem prosent kom stort sett fra Innovasjon Norges 

prioriterte utenlandsmarkeder med unntak av nedgang fra Danmark (4 %), Nederland (3 %) 

og Storbritannia (1 %). 

 

Tyske gjestedøgn økte med tre prosent og Tyskland er nok en gang Norges største 

utenlandsmarked med en andel på 20 prosent av alle utenlandske gjestedøgn. Ellers var den 

en økning fra Sverige (6 %), Polen (15 %) og Russland (22 %). 

 

Fra Sør-Europa var det en økning fra Frankrike på syv prosent, Spania 11 prosent, mens 

italienske gjestedøgn økte med fem prosent. Det var også en god økning fra Asia i 2010, 

men sammen representerte disse gjestedøgnene en andel på kun fire prosent av alle 

utenlandske gjestedøgn. ("Asia ellers" (16 %), Japan (5 %), Kina (32 %) og Sør-Korea (50 

%)).  

 

 
Kilde: SSB 

 

For en oversikt over hvert markeds markedsandel av totale utenlandske gjestedøgn, se 

delen for vedlegg. 
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Sesongfordeling 

I 2010 var det i underkant av 28,55 millioner gjestdøgn ved kommersielle 

overnattingssteder. 53 prosent av disse var i sommermånedene mai - august. 

 

 
Kilde: SSB 

Fylkesfordeling 

Veksten i 2010 er ulikt fordelt mellom fylkene. Av Østlandsfylkene økte Oslo og Akershus 

med hhv seks og 12 prosent. Buskerud med fem prosent og Østfold med seks prosent. På 

Sørlandet hadde Agderfylkene en økning på to prosent, og i Trøndelag var det Sør-Trøndelag 

(3 %) som hadde en vekst i fjor sammenlignet med 2009. 

 

De fleste fjordfylkene kan rapportere om positive tall i 2010. Sogn og Fjordane (1 %), 

Hordaland (2 %) og Rogaland (4 %). I Nord-Norge er det kun Troms (6 %) som hadde en 

økning i 2010 sammenlignet med 2009. Etter Akershus, som hadde en vekst på 18 prosent i 

utenlandske gjestedøgn, er Troms det fylket som hadde nest størst økning i utenlandske 

gjestedøgn med en økning på 17 prosent fra 2009.  

 

Kommersielle overnattingsformer 

Hotell 

Det var 18,4 millioner overnattinger ved hotellene i 2010. Dette er en økning på fire prosent 

sammenlignet med året før. Norske gjestedøgn økte med tre prosent, mens utenlandske 

økte med åtte prosent. Av kommersielle overnattingsformer er hotell størst med en andel på 

64 prosent.  

 

Formål med overnattingen ved hotell 

Ferie- og fritidsovernattinger økte med syv prosent i 2010 sammenlignet med 2009. Antall 

overnattinger som var kurs- og konferanserelatert økte med tre prosent, mens den 

yrkesrelaterte trafikken økte med to prosent. 48 prosent av alle overnattinger på hotell var 

ferie- og fritidsrelaterte. Dette er en økning på et prosent poeng fra 2009.  
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Paien under viser fordelingen mellom kommersielle gjestedøgn som var feire- og 

fritids-, kurs og konferanse- og yrkesrelatert i 2010. I parentes vises andelen i 

2009  

 

 
Kilde: SSB 

 

 

Kapasitetsutnyttelse og Rev Par ved hotellene (inntekt per disponible rom) per 

måned 

Kapasitetsutnyttelsen målt i rom økte fra 50,7 prosent i 2009 til 50,9 prosent i 2010. Til 

tross for bedre kapasitetsutnyttelse, gikk prisen per rom ned fra kr 863 til kr 859 i 2010. 

Likevel viser tall for 2010 en omsetningsøkning ved hotellene på fire prosent. 

Kilde: SSB 

 

Camping 

Fra 2009 til i fjor gikk tallet på campingovernattinger ned med tre prosent. Nivået på 

utenlandske overnattinger forble uendret fra 2009, så det var nedgangen fra 

hjemmemarkedet på fire prosent som var utløsende. 

 

Hyttegrend 

Overnattinger på hyttegrend økte med én prosent. Her var det økningen fra 

hjemmemarkedet på fem prosent som bidro til veksten. Overnattinger fra utlandet gikk ned 

med én prosent sammenlignet med 2009. 

 

Vandrerhjem 

Etter en nedgang i antall overnattinger ved vandrerhjemmene i 2008 og 2009, var det i fjor 

åtte prosent flere gjestedøgn. Norske overnattinger økte med fire prosent, mens 

utenlandske økte med 11 prosent. 
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Kommunikasjonsmålinger 
Innovasjon Norge har de siste par årene gjennomført kommunikasjonstester i utvalgte 

marked for å kartlegge reklamens evne til å bygge merkevarestyrke og en langsiktig binding 

til merket. I tillegg har vi ønsket å måle forbrukernes umiddelbare reaksjoner og forståelse 

for reklamen. Formålet med testen er ikke først og fremst å se hvor mange som har lagt 

merke til reklamen, men å se på i hvilken grand reklamen har bidratt til å styrke 

merkevareverdien for de ulike ferieopplevelsene spesielt og for ferie i Norge generelt. I 

tillegg ser analysen på hvilke grupper eller segment man har styrket seg innenfor og på 

merkepersonligheten til utvalgte reisemål eller opplevelser.  

 

Gjennom denne kommunikasjonstesten måles den opprinnelige merkevarestyrken 

Attitudinal Equity (AE). Dette målet viser om det finnes en emosjonell binding mellom 

reisemål/opplevelse og forbruker. Gjennom denne testen fremkommer også skåren Equity 

Impact (EI). Denne måler reklamens evne til å bygge merkestyrke for ferieopplevelsene, 

sett at alle andre faktorer holdes konstant. Effektskåren som annonsene oppnår indikerer 

slik målgruppens ønske om kjøp/besøk i fremtiden. Andre markedsfaktorer spiller imidlertid 

inn og påvirker om dette medfører faktisk økning i kjøp/besøk, men disse måles ikke av 

denne testen. Equity Impact (EI) er en indeks der 1 er midtpunkt. Score over 1 viser en 

positiv effekt på den langsiktige merkestyrken, mens score under 1 betyr at reklamen virker 

negativt i forhold til respondentenes opprinnelige holdning til merket.  

 

Vinteren 2010 gjennomførte vi kommunikasjonstester i Danmark, Nederland, Russland, 

Storbritannia, Sverige og Tyskland, mens vi sommeren 2010 gjennomførte tester i Danmark, 

Frankrike, Nederland, Norge, Russland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. 

 

Resultater fra vinteren 2010 

Undersøkelsene er gjennomført på høsten 2009, og det er ca. 500 respondenter fra hvert 

marked. I Sverige, Danmark, Nederland og Russland skal respondentene være i det vi har 

definert som den naturbaserte målgruppen, de skal ha vært på minst en utenlandsreise ikke 

betalt av arbeidsgiver siste tre år, og de skal være interessert i alpint. I Storbritannia og 

Tyskland gjelder de samme kriteriene, men i stedet for alpint, kan de være interessert i 

langrenn eller vinteropplevelser uten ski. 

 

Alpint/snowboard i Norge 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for alpint/snowboard i 

Norge vinteren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Sverige og 

Danmark. Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge 

merkestyrke (EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for Tyskland og Storbritannia, som 

har lav AE, men lav for Danmark og Sverige, som har høy AE. For alle marked med unntak 

av Danmark er EI over 1,0, som betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt på 

merkevarestyrken. For Danmark og Sverige er EI tilnærmet lik 1,0, som betyr at reklamen 

først og fremst bidrar til å vedlikeholde en allerede høy merkevarestyrke.  
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I tillegg til opprinnelig merkevarestyrke (AE) og endring i merkevarestyrke (EI) kan vi si noe 

om hvordan forbrukerne reagerer på reklamen, og hvordan reklamen påvirker deres 

holdning. 

 

Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode holdningen 

som var til alpint/snowboard i Norge før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har 

opprettholdt den nøytrale eller negative holdningen som var til alpint/snowboard i Norge før 

reklamen (Nøytrale/negative), andel som har blitt mer positive til alpint/snowboard i Norge 

etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som har blitt mer nøytrale/negative til 

alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen (Mer negativ).  

 

I Russland, Tyskland, Nederland og Storbritannia finner vi de største andelene som har blitt 

mer positive til alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i Danmark og 

Nederland finner de største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til 

alpint/snowboard i Norge etter å ha sett reklamen. I Sverige og Danmark finner vi de 

høyeste andelene av de som er like positive til alpint/snowboard i Norge etter reklamen som 

de var før reklamen, mens vi finner de største andelene som er like nøytrale eller negative til 

alpint/snowboard i Norge både før og etter reklamen i Storbritannia og Tyskland.  

 

 Positive 
Nøytrale/ 
negative 

Mer 
positiv 

Mer 
negativ 

Sverige 71 6 16 7 

Danmark 68 10 10 12 

Nederland 51 18 22 9 

Russland 47 24 26 2 

Storbritannia 26 48 21 5 

Tyskland 23 47 24 6 

 

 

Ferie i Norge generelt 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for ferier i Norge generelt 

vinteren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Russland og Nederland. 

Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge merkestyrke 

(EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for Storbritannia og Tyskland, som har lav AE, 

men relativt lav for Russland og Nederland, som har relativt høy AE. For alle marked er EI 

over 1,0, som betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt på merkevarestyrken  
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Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode holdningen 

som var til Norge før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har oppretthold den nøytrale 

eller negative holdningen som var til Norge før reklamen (Nøytrale/negative), andel som har 

blitt mer positive til Norge etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som har blitt mer 

nøytrale/negative til Norge etter å ha sett reklamen (Mer negativ).  

 

I Storbritannia, Tyskland og Russland finner vi de største andelene som har blitt mer 

positive til Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i Danmark og Nederland finner de 

største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til Norge etter å ha sett 

reklamen. I Storbritannia, Tyskland og Russland finner vi de høyeste andelene av de som er 

like positive til Norge etter reklamen som de var før reklamen, mens vi finner de største 

andelene som er like nøytrale eller negative til Norge både før og etter reklamen i Sverige og 

Nederland. 

 Positive 
Nøytrale/ 
negative 

Mer 
positiv 

Mer 
negativ 

Russland 61 8 30 1 

Tyskland 34 27 31 8 

Storbritannia 29 30 35 6 

Danmark 24 39 28 10 

Nederland 23 46 22 10 

Sverige 16 49 26 9 

 

Sommeren 2010 

Undersøkelsene er gjennomført på våren 2010, og det er ca. 500 respondenter fra hvert 

marked. Alle respondentene er i det vi har definert som den naturbaserte målgruppa, og i 

alle marked med unntak av Norge skal de har vært på minst en utenlandsreise ikke betalt av 

arbeidsgiver siste tre år. 

  

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for ferier i Norge generelt 

sommeren 2010. Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Russland, USA, 

Tyskland og Frankrike. Når den opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å 

bygge merkestyrke (EI). Dette kan foreklare hvorfor EI er høy for Storbritannia, som har lav 

AE, men relativt lav for Frankrike, som har høy AE. For alle marked er EI over 1,0, som 

betyr at reklamen har en langsiktig positiv effekt på merkevarestyrken. 
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I tillegg til opprinnelig merkevarestyrke (AE) og endring i merkevarestyrke (EI) kan vi si noe 

om hvordan forbrukerne reagerer på reklamen, og hvordan reklamen påvirker deres 

holdning. 

 

Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode holdningen 

som var til Norge før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har oppretthold den nøytrale 

eller negative holdningen som var til Norge før reklamen (Nøytrale/negative), andel som har 

blitt mer positive til Norge etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som har blitt mer 

nøytrale/negative til Norge etter å ha sett reklamen (Mer negativ).  

 

I Storbritannia, Russland og Sverige finner vi de største andelene som har blitt mer positive 

til Norge etter å ha sett reklamen, mens vi i Nederland og Norge finner de største andelene 

som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til Norge etter å ha sett reklamen. I 

Tyskland, Russland og Frankrike finner vi de høyeste andelene av de som er like positive til 

Norge etter reklamen som de var før reklamen, mens vi finner de største andelene som er 

like nøytrale eller negative til Norge både før og etter reklamen i Sverige, Norge, Danmark 

og Nederland. 

 Positive 
Nøytrale/ 
negative 

Mer 
positiv 

Mer 
negativ 

Tyskland 48 27 18 7 
Russland 47 24 25 4 
Frankrike 46 32 13 9 
USA 36 38 20 7 
Storbritannia 24 37 32 7 
Nederland 23 47 18 11 
Danmark 21 51 20 9 
Norge 20 52 19 10 
Sverige 14 55 22 9 
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Vedlegg 
a) Hvert markeds andel av utenlandske gjestedøgn i 2010. I parentes vises 

markedsandelen i 2009 

 
Kilde: SSB 

 

 

b) Prosentvis endring i antall turistankomster fordelt på regioner i Europa 

 

 
Kilde: UNWTO World Tourism Organization, January 2011 

Foreløpige tall for 2010 

  

Europa ellers 13 %

(12 %)

Sverige 12 %

(12 %)

Asia ellers 2 %

(2 %)

Russland 2%

(2 %)

Italia 3 %

(3 %)
Polen 3 %

(3 %) Spania 3 %

(3 %)
USA 4 %

(3 %)

Frankrike 4 %

(4 %)

Storbritannia 6 %

(7 %)

Nederland 10 %

(11 %)

Danmark 11 %

(12 %)

Tyskland 20 %

(21 %)

Sør-Korea 0 %

(0 %)

Kina 1 %

(1 %)

Japan 1%

(1 %)
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c) Totale (norske og utenlandske) kommersielle gjestedøgn per fylke 

 

Fylke 2008 2009 2010 
Endring 2009-

2010 
Markedsandel 

2010 

Finnmark 503 833 494 120 494 499 0 % 2 % 

Nord-Trøndelag 610 689 622 742 601 301 -3 % 2 % 

Østfold 708 933 687 576 730 602 6 % 3 % 

Aust-Agder 777 015 721 626 733 331 2 % 3 % 

Troms 877 045 840 242 894 461 6 % 3 % 

Vestfold 1 091 589 1 086 830 1 056 885 -3 % 4 % 

Telemark 1 108 893 1 095 032 1 070 423 -2 % 4 % 

Vest-Agder 1 193 779 1 156 821 1 184 071 2 % 4 % 

Hedmark 1 206 968 1 307 933 1 225 693 -6 % 4 % 

Sogn og Fjordane 1 365 203 1 309 004 1 316 105 1 % 5 % 

Møre og Romsdal 1 447 154 1 424 009 1 370 338 -4 % 5 % 

Nordland 1 425 050 1 445 612 1 421 317 -2 % 5 % 

Sør-Trøndelag 1 525 562 1 518 079 1 564 049 3 % 5 % 

Akershus 1 542 285 1 473 297 1 643 685 12 % 6 % 

Rogaland 1 833 723 1 698 058 1 758 965 4 % 6 % 

Buskerud 2 190 958 2 152 669 2 262 051 5 % 8 % 

Hordaland 2 543 764 2 441 596 2 494 586 2 % 9 % 

Oppland 3 028 638 2 952 089 2 913 432 -1 % 10 % 

Oslo 3 108 007 3 142 819 3 320 213 6 % 12 % 

Kilde: SSB 
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8. Vedlegg: 

Kunnskapsintensive og 

tjenesteytende 

næringer 
 
Econ Pöyry grupperer SSBs næringskoder 

i grupper. To av disse gruppene er 

Kunnskapsintensive og tjenesteytende 

næringer. Grupperingen, med tilhørende 

næringskoder vises her. 

 

Grupperingene er benyttet i kapittel 2, 

Innovasjon Norges satsinger, hvor diverse 

nøkkeltall er samlet innledningsvis pr. 

satsing. 

 
 Kunnskapsintensive næringer 

58.110 Utgivelse av bøker 

58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 

58.130 Utgivelse av aviser 

58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 

58.190 Forlagsvirksomhet ellers 

58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 

58.290 Utgivelse av annen programvare 

60.100 Radiokringkasting 

60.200 Fjernsynskringkasting 

62.010 Programmeringstjenester 

62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 

informasjonsteknologi 

62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer 

62.090 Andre tjenester tilknyttet 
informasjonsteknologi 

 Kunnskapsintensive næringer 

63.110 Databehandling, datalagring og 

tilknyttede tjenester 

63.120 Drift av web-portaler 

63.910 Nyhetsbyråer 

63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt 

annet sted 

66.110 Administrasjon av finansmarkeder 

66.120 Verdipapirmegling 

66.190 Andre tjenester tilknyttet 

finansieringsvirksomhet 

66.210 Risiko- og skadevurdering 

66.220 Forsikringsformidling 

66.290 Andre tjenester tilknyttet 

forsikringsvirksomhet og pensjonskasser 

69.100 Juridisk tjenesteyting 

69.201 Regnskap og bokføring 

69.202 Revisjon 

69.203 Skatterådgivning 

70.100 Hovedkontortjenester 

70.210 PR og kommunikasjonstjenester 

70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 
rådgivning 

71.111 Plan- og reguleringsarbeid 

71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk 

71.113 Landskapsarkitekttjenester 

71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 

71.122 Geologiske undersøkelser 

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 

71.200 Teknisk prøving og analyse 

72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen 

bioteknologi 

72.190 Annen forskning og annet 

utviklingsarbeid innen naturvitenskap og 

teknikk 

72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

 Kunnskapsintensive næringer 

73.110 Reklamebyråer 

73.120 Medieformidlingstjenester 

73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser 

74.101 Industridesign, produktdesign og annen 

teknisk designvirksomhet 

74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign 

74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og 
interiørkonsulentvirksomhet 

74.200 Fotografvirksomhet 

74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 

74.901 Takseringsvirksomhet 

74.902 Modellbyråvirksomhet 

74.903 Impresariovirksomhet 

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
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Tjenesteytende næringer 

43.110 
Riving av bygninger og andre konstruksjoner 

43.120 
Grunnarbeid 

43.130 
Prøveboring 

43.210 
Elektrisk installasjonsarbeid 

43.220 
VVS-arbeid 

43.290 
Annet installasjonsarbeid 

43.310 
Stukkatørarbeid og pussing 

43.320 
Snekkerarbeid 

43.330 
Gulvlegging og tapetsering 

43.341 
Malerarbeid 

43.342 
Glassarbeid 

43.390 
Annen ferdiggjøring av bygninger 

43.911 
Blikkenslagerarbeid 

43.919 
Takarbeid ellers 

43.990 

Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

45.111 

Agentur- og engroshandel med biler og lette 

motorvogner, unntatt motorsykler 

45.112 

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, 

unntatt motorsykler 

45.191 

Agentur- og engroshandel med andre 

motorvogner, unntatt motorsykler 

45.192 

Detaljhandel med andre motorvogner, 

unntatt motorsykler 

45.200 

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 

unntatt motorsykler 

45.310 

Agentur- og engroshandel med deler og 

utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 

45.320 

Detaljhandel med deler og utstyr til 

motorvogner, unntatt motorsykler 

45.401 

Agentur- og engroshandel med motorsykler, 

deler og utstyr 

45.402 

Detaljhandel med motorsykler, deler og 

utstyr 

45.403 
Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 

46.110 

Agenturhandel med jordbruksråvarer, 

levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 

46.120 

Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, 

metaller og industrikjemikalier 

 
Tjenesteytende næringer 

46.130 

Agenturhandel med tømmer, trelast og 

byggevarer 

46.140 

Agenturhandel med maskiner, 

produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 

46.150 

Agenturhandel med møbler, 

husholdningsvarer og jernvarer 

46.160 

Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, 

skotøy og lærvarer 

46.170 

Agenturhandel med nærings- og 

nytelsesmidler 

46.180 

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg 

ellers 

46.190 
Agenturhandel med bredt vareutvalg 

46.210 

Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 

fôrvarer 

46.220 
Engroshandel med blomster og planter 

46.230 
Engroshandel med levende dyr 

46.240 
Engroshandel med huder, skinn og lær 

46.310 
Engroshandel med frukt og grønnsaker 

46.320 
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 

46.330 
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje 
og -fett 

46.341 
Engroshandel med vin og brennevin 

46.349 
Engroshandel med drikkevarer ellers 

46.350 
Engroshandel med tobakksvarer 

46.360 

Engroshandel med sukker, sjokolade og 

sukkervarer 

46.370 

Engroshandel med kaffe, te, kakao og 

krydder 

46.381 
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 

46.389 

Engroshandel med spesialisert utvalg av 

nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet 

sted 

46.390 

Engroshandel med bredt utvalg av nærings- 

og nytelsesmidler 

46.410 
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 

46.421 
Engroshandel med klær 

46.422 
Engroshandel med skotøy 

46.431 

Engroshandel med elektriske 

husholdningsapparater og -maskiner 

46.432 
Engroshandel med radio og fjernsyn 

46.433 

Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 

 
Tjenesteytende næringer 

46.434 
Engroshandel med fotoutstyr 

46.435 
Engroshandel med optiske artikler 

46.441 

Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 

46.442 
Engroshandel med rengjøringsmidler 

46.450 
Engroshandel med parfyme og kosmetikk 

46.460 
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 

46.471 
Engroshandel med møbler 

46.472 
Engroshandel med gulvtepper 

46.473 
Engroshandel med belysningsutstyr 

46.481 
Engroshandel med klokker og ur 

46.482 
Engroshandel med gull- og sølvvarer 

46.491 
Engroshandel med bøker, aviser og blader 

46.492 
Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 

46.493 
Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 

46.494 
Engroshandel med sportsutstyr 

46.495 
Engroshandel med spill og leker 

46.499 

Engroshandel med husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 

46.510 

Engroshandel med datamaskiner, 

tilleggsutstyr til datamaskiner samt 

programvare 

46.520 

Engroshandel med elektronikkutstyr og 

telekommunikasjonsutstyr samt deler 

46.610 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

jordbruk og skogbruk 

46.620 
Engroshandel med maskinverktøy 

46.630 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

bergverksdrift, olje- og gassutvinning og 

bygge- og anleggsvirksomhet 

46.640 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

tekstilproduksjon 

46.650 
Engroshandel med kontormøbler 

46.660 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

kontor ellers 

46.691 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

kraftproduksjon og installasjon 

46.692 

Engroshandel med skipsutstyr og 

fiskeredskap 

46.693 
Engroshandel med maskiner og utstyr til 
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industri ellers 

46.694 

Engroshandel med maskiner og utstyr til 

handel, transport og tjenesteyting ellers 

46.710 
Engroshandel med drivstoff og brensel 

46.720 

Engroshandel med metaller og metallholdig 

malm 

46.731 
Engroshandel med tømmer 

46.732 
Engroshandel med trelast 

46.733 
Engroshandel med fargevarer 

46.739 

Engroshandel med byggevarer ikke nevnt 

annet sted 

46.740 

Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler 

og oppvarmingsutstyr 

46.750 
Engroshandel med kjemiske produkter 

46.761 
Engroshandel med papir og papp 

46.769 

Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt 

annet sted 

46.770 
Engroshandel med avfall og skrap 

46.900 
Uspesifisert engroshandel 

47.111 

Butikkhandel med bredt vareutvalg med 
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

47.112 

Kioskhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

47.190 
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 

47.210 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker 

47.220 
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 

47.230 
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 

47.241 
Butikkhandel med bakervarer og 
konditorvarer 

47.242 
Butikkhandel med sukkervarer 

47.251 
Butikkhandel med vin og brennevin 

47.259 
Butikkhandel med drikkevarer ellers 

47.260 
Butikkhandel med tobakksvarer 

47.291 
Butikkhandel med helsekost 

47.292 
Butikkhandel med kaffe og te 

47.299 

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler 

ikke nevnt annet sted 

47.300 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 

 
Tjenesteytende næringer 

47.410 

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 

datamaskiner 

47.420 
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 

47.430 
Butikkhandel med audio- og videoutstyr 

47.510 
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 

47.521 

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 
fargevarer og andre byggevarer 

47.522 
Butikkhandel med jernvarer 

47.523 
Butikkhandel med fargevarer 

47.524 
Butikkhandel med trelast 

47.529 

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt 

annet sted 

47.531 
Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 

47.532 
Butikkhandel med tepper 

47.533 
Butikkhandel med gardiner 

47.540 

Butikkhandel med elektriske 

husholdningsapparater 

47.591 
Butikkhandel med møbler 

47.592 
Butikkhandel med belysningsutstyr 

47.593 

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 

47.594 

Butikkhandel med musikkinstrumenter og 

noter 

47.599 

Butikkhandel med innredningsartikler ikke 

nevnt annet sted 

47.610 
Butikkhandel med bøker 

47.620 
Butikkhandel med aviser og papirvarer 

47.630 

Butikkhandel med innspillinger av musikk og 

video 

47.641 
Butikkhandel med sportsutstyr 

47.642 
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 

47.650 
Butikkhandel med spill og leker 

47.710 
Butikkhandel med klær 

47.721 
Butikkhandel med skotøy 

47.722 

Butikkhandel med reiseeffekter av lær og 

lærimitasjoner og varer av lær 

47.730 
Butikkhandel med apotekvarer 

47.740 

Butikkhandel med medisinske og ortopediske 

artikler 

 
Tjenesteytende næringer 

47.750 

Butikkhandel med kosmetikk og 

toalettartikler 

47.761 
Butikkhandel med blomster og planter 

47.762 

Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til 

kjæledyr 

47.771 
Butikkhandel med ur og klokker 

47.772 
Butikkhandel med gull- og sølvvarer 

47.781 
Butikkhandel med fotoutstyr 

47.782 
Butikkhandel med optiske artikler 

47.789 
Butikkhandel ikke nevnt annet sted 

47.791 
Butikkhandel med antikviteter 

47.792 
Butikkhandel med brukte klær 

47.799 
Butikkhandel med brukte varer ellers 

47.810 

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer 

og tobakksvarer 

47.820 

Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og 

utstyrsvarer 

47.890 
Torghandel med andre varer 

47.911 

Postordre-/Internetthandel med bredt 

vareutvalg 

47.912 

Postordre-/Internetthandel med tekstiler, 

utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og 

lærvarer 

47.913 

Postordre-/Internetthandel med 

belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og 

innredningsartikler 

47.914 

Postordre-/Internetthandel med elektriske 

husholdningsapparater, radio, fjernsyn, 

plater, kassetter og musikkinstrumenter 

47.915 

Postordre-/internetthandel med bøker, papir, 

aviser og blader 

47.916 
Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr 

47.917 
Postordre-/Internetthandel med helsekost 

47.919 

Postordre-/Internetthandel med annet 

spesialisert vareutvalg 

47.990 
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 

49.100 
Passasjertransport med jernbane 

49.200 
Godstransport med jernbane 

49.311 
Rutebiltransport i by- og forstadsområde 

49.312 
Transport med sporveis- og forstadsbane 

49.320 
Drosjebiltransport 

49.391 

Rutebiltransport utenfor by- og 

forstadsområde 
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49.392 
Turbiltransport 

49.393 

Transport med taubaner, kabelbaner og 

skiheiser 

49.410 
Godstransport på vei 

49.420 
Flyttetransport 

49.500 
Rørtransport 

50.101 
Utenriks sjøfart med passasjerer 

50.102 
Innenlandske kystruter med passasjerer 

50.109 
Kysttrafikk ellers med passasjerer 

50.201 
Utenriks sjøfart med gods 

50.202 
Innenriks sjøfart med gods 

50.203 
Slepebåter 

50.204 

Forsyning og andre sjøtransporttjenester for 

offshore 

50.300 
Passasjertransport på elver og innsjøer 

50.400 
Godstransport på elver og innsjøer 

51.100 
Lufttransport med passasjerer 

51.210 
Lufttransport med gods 

51.220 
Romfart 

52.100 
Lagring 

52.211 
Drift av gods- og transportsentraler 

52.212 
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus 

52.213 
Drift av bomstasjoner 

52.214 

Drift av taxisentraler og annen formidling av 

persontransport 

52.215 
Tjenester tilknyttet drift av rørledninger 

52.219 
Tjenester tilknyttet landtransport ellers 

52.221 
Drift av havne- og kaianlegg 

52.222 
Redningstjeneste 

52.223 
Forsyningsbaser 

52.229 
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 

52.230 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport 

52.240 
Lasting og lossing 

52.291 
Spedisjon 

52.292 
Skipsmegling 

52.293 
Flymegling 

 
Tjenesteytende næringer 

52.299 
Transportformidling ellers 

53.100 
Landsdekkende posttjenester 

53.200 
Andre post- og budtjenester 

55.101 
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 
restaurant 

55.102 
Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten 
restaurant 

55.201 
Drift av vandrerhjem 

55.202 
Drift av ferieleiligheter 

55.301 
Drift av campingplasser 

55.302 
Drift av turisthytter 

55.900 
Annen overnatting 

56.101 
Drift av restauranter og kafeer 

56.102 
Drift av gatekjøkken 

56.210 
Cateringvirksomhet 

56.290 
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 

56.301 
Drift av puber 

56.309 
Drift av barer ellers 

58.110 
Utgivelse av bøker 

58.120 
Utgivelse av kataloger og adresselister 

58.130 
Utgivelse av aviser 

58.140 
Utgivelse av blader og tidsskrifter 

58.190 
Forlagsvirksomhet ellers 

58.210 
Utgivelse av programvare for dataspill 

58.290 
Utgivelse av annen programvare 

59.110 

Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 

59.120 

Etterarbeid knyttet til produksjon av film, 

video og fjernsynsprogrammer 

59.130 

Distribusjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 

59.140 
Filmframvisning 

59.200 

Produksjon og utgivelse av musikk- og 

lydopptak 

60.100 
Radiokringkasting 

60.200 
Fjernsynskringkasting 

61.100 
Kabelbasert telekommunikasjon 

 
Tjenesteytende næringer 

61.200 
Trådløs telekommunikasjon 

61.300 
Satellittbasert telekommunikasjon 

61.900 
Telekommunikasjon ellers 

62.010 
Programmeringstjenester 

62.020 

Konsulentvirksomhet tilknyttet 

informasjonsteknologi 

62.030 
Forvaltning og drift av IT-systemer 

62.090 

Andre tjenester tilknyttet 

informasjonsteknologi 

63.110 

Databehandling, datalagring og tilknyttede 

tjenester 

63.120 
Drift av web-portaler 

63.910 
Nyhetsbyråer 

63.990 

Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet 

sted 

64.110 
Sentralbankvirksomhet 

64.190 
Bankvirksomhet ellers 

64.201 
Finansielle holdingselskaper 

64.202 
Ikke-finansielle holdingselskaper 

64.301 
Verdipapirfond 

64.302 
Investeringsselskaper o.l. 

64.303 
Porteføljeinvesteringsselskaper 

64.304 
Skattebetingede investeringsselskaper 

64.305 

Fond/legater opprettet for veldedige og 

allmennyttige formål, men som selv ikke 

fordeler støtte 

64.309 
Annen verdipapirvirksomhet 

64.910 
Finansiell leasing 

64.920 
Annen kredittgivning 

64.990 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt 
annet sted 

65.110 
Livsforsikring 

65.120 
Skadeforsikring 

65.200 
Gjenforsikring 

65.300 
Pensjonskasser 

66.110 
Administrasjon av finansmarkeder 

66.120 
Verdipapirmegling 

66.190 

Andre tjenester tilknyttet 

finansieringsvirksomhet 
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Tjenesteytende næringer 

66.210 
Risiko- og skadevurdering 

66.220 
Forsikringsformidling 

66.290 

Andre tjenester tilknyttet 

forsikringsvirksomhet og pensjonskasser 

66.300 
Fondsforvaltningsvirksomhet 

68.100 
Kjøp og salg av egen fast eiendom 

68.201 
Borettslag 

68.209 
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 

68.310 
Eiendomsmegling 

68.320 
Eiendomsforvaltning 

69.100 
Juridisk tjenesteyting 

69.201 
Regnskap og bokføring 

69.202 
Revisjon 

69.203 
Skatterådgivning 

70.100 
Hovedkontortjenester 

70.210 
PR og kommunikasjonstjenester 

70.220 

Bedriftsrådgivning og annen administrativ 

rådgivning 

71.111 
Plan- og reguleringsarbeid 

71.112 
Arkitekttjenester vedrørende byggverk 

71.113 
Landskapsarkitekttjenester 

71.121 
Byggeteknisk konsulentvirksomhet 

71.122 
Geologiske undersøkelser 

71.129 
Annen teknisk konsulentvirksomhet 

71.200 
Teknisk prøving og analyse 

72.110 

Forskning og utviklingsarbeid innen 

bioteknologi 

72.190 

Annen forskning og annet utviklingsarbeid 

innen naturvitenskap og teknikk 

72.200 

Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

73.110 
Reklamebyråer 

73.120 
Medieformidlingstjenester 

73.200 
Markeds- og opinionsundersøkelser 

74.101 
Industridesign, produktdesign og annen 
teknisk designvirksomhet 

74.102 
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign 

 
Tjenesteytende næringer 

74.103 

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og 

interiørkonsulentvirksomhet 

74.200 
Fotografvirksomhet 

74.300 
Oversettelses- og tolkevirksomhet 

74.901 
Takseringsvirksomhet 

74.902 
Modellbyråvirksomhet 

74.903 
Impresariovirksomhet 

74.909 

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 

75.000 
Veterinærtjenester 

77.110 

Utleie og leasing av biler og andre lette 

motorvogner 

77.120 
Utleie og leasing av lastebiler 

77.210 
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 

77.220 
Utleie av videofilm, DVD og lignende 

77.29 

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer 

og varer til personlig bruk 

77.290 

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer 

og varer til personlig bruk 

77.310 

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -

utstyr 

77.320 

Utleie og leasing av bygge- og 

anleggsmaskiner og -utstyr 

77.330 
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 

77.340 
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 

77.350 
Utleie og leasing av lufttransportmateriell 

77.390 

Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

77.400 

Leasing av immateriell eiendom og lignende 

produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede 

verker 

78.100 
Rekruttering og formidling av arbeidskraft 

78.200 
Utleie av arbeidskraft 

78.300 
Andre personaladministrative tjenester 

79.110 
Reisebyråvirksomhet 

79.120 
Reisearrangørvirksomhet 

79.901 

Turistkontorvirksomhet og 

destinasjonsselskaper 

79.902 
Guider og reiseledere 

 
Tjenesteytende næringer 

79.903 

Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 

79.909 

Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet 

sted 

80.100 
Private vakttjenester 

80.200 
Tjenester tilknyttet vakttjenester 

80.300 
Etterforsking 

81.101 
Vaktmestertjenester 

81.109 

Andre kombinerte tjenester tilknyttet 

eiendomsdrift 

81.210 
Rengjøring av bygninger 

81.220 

Utvendig rengjøring av bygninger og 

industriell rengjøring 

81.291 
Skadedyrkontroll 

81.299 

Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt 

annet sted 

81.300 
Beplantning av hager og parkanlegg 

82.110 
Kombinerte kontortjenester 

82.190 

Fotokopiering, forberedelse av dokumenter 

og andre spesialiserte kontortjenester 

82.201 
Telefonvakttjenester 

82.202 
Telefonsalg 

82.300 
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 

82.910 
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 

82.920 
Pakkevirksomhet 

82.990 

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 

nevnt annet sted 

84.110 
Generell offentlig administrasjon 

84.120 

Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, 
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur 

og miljøvern 

84.130 

Offentlig administrasjon tilknyttet 

næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

84.210 
Utenrikssaker 

84.220 
Forsvar 

84.230 
Retts- og fengselsvesen 

84.240 
Politi- og påtalemyndighet 

84.250 
Brannvern 

84.300 

Trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
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Tjenesteytende næringer 

85.100 
Førskoleundervisning 

85.201 
Ordinær grunnskoleundervisning 

85.202 

Spesialskoleundervisning for 

funksjonshemmede 

85.203 

Kompetansesentra og annen 

spesialundervisning 

85.310 

Videregående opplæring innen allmennfaglige 

studieretninger 

85.320 

Videregående opplæring innen tekniske og 

andre yrkesfaglige studieretninger 

85.410 
Undervisning ved fagskoler 

85.421 
Undervisning ved universiteter 

85.422 
Undervisning ved vitenskapelige høgskoler 

85.423 
Undervisning ved statlige høgskoler 

85.424 
Undervisning ved militære høgskoler 

85.429 
Undervisning ved andre høgskoler 

85.510 
Undervisning innen idrett og rekreasjon 

85.521 
Kommunal kulturskoleundervisning 

85.522 
Undervisning i kunstfag 

85.529 
Annen undervisning innen kultur 

85.530 
Trafikkskoleundervisning 

85.591 
Folkehøgskoleundervisning 

85.592 
Arbeidsmarkedskurs 

85.593 

Studieforbunds- og frivillige organisasjoners 

kurs 

85.594 
Voksenopplæringssentre 

85.595 
Timelærervirksomhet 

85.596 
Undervisning innen religion 

85.599 
Annen undervisning ikke nevnt annet sted 

85.601 
Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 

85.609 
Andre tjenester tilknyttet undervisning 

86.101 
Alminnelige somatiske sykehus 

86.102 
Somatiske spesialsykehus 

86.103 
Andre somatiske spesialinstitusjoner 

86.104 
Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 

86.105 

Institusjoner i psykisk helsevern for barn og 

unge 

 
Tjenesteytende næringer 

86.106 
Rusmiddelinstitusjoner 

86.107 
Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 

86.211 
Allmenn legetjeneste 

86.212 
Somatiske poliklinikker 

86.221 

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk 

legetjeneste 

86.222 
Legetjenester innen psykisk helsevern 

86.223 
Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne 

86.224 

Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og 

unge 

86.225 
Rusmiddelpoliklinikker 

86.230 
Tannhelsetjenester 

 
86.901 

Hjemmesykepleie 
 

86.902 
Fysioterapitjeneste 

 
86.903 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

 
86.904 

Annen forebyggende helsetjeneste 
 

86.905 
Klinisk psykologtjeneste 

 
86.906 

Medisinske laboratorietjenester 
 

86.907 
Ambulansetjenester 

 
86.909 

Andre helsetjenester 

 
87.101 

Somatiske spesialsykehjem 
 

87.102 
Somatiske sykehjem 

 
87.201 

Psykiatriske sykehjem 
 

87.202 

Omsorgsinstitusjoner for 

rusmiddelmisbrukere  
87.203 

Bofellesskap for utviklingshemmede 
 

87.301 
Aldershjem 

 

87.302 

Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede 

med fast tilknyttet personell hele døgnet 
 

87.303 

Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede 

med fast tilknyttet personell deler av døgnet 
 

87.304 
Avlastningsboliger/-institusjoner 

 
87.305 

Barneboliger 
 

87.901 
Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 

 
87.909 

Omsorgsinstitusjoner ellers 
 

88.101 
Hjemmehjelp 

 

 
Tjenesteytende næringer 

88.102 

Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og 

funksjonshemmede  
88.103 

Eldresentre 
 

88.911 
Barnehager 

 
88.912 

Barneparker og dagmammaer 
 

88.913 
Skolefritidsordninger 

 
88.914 

Fritidsklubber for barn og ungdom 
 

88.991 
Barneverntjenester 

 
88.992 

Familieverntjenester 
 

88.993 
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 

 
88.994 

Varig tilrettelagt arbeid 
 

88.995 
Sosiale velferdsorganisasjoner 

 
88.996 

Asylmottak 

 

88.997 

Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten 

botilbud  
88.998 

Kommunale sosialkontortjenester 
 

88.999 
Andre sosialtjenester uten botilbud 

 

90.011 

Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen musikk  

90.012 

Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen scenekunst  

90.019 

Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet 

sted  

90.020 

Tjenester tilknyttet 

underholdningsvirksomhet  

90.031 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

visuell kunst  

90.032 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

musikk  

90.033 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

scenekunst  

90.034 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

litteratur  

90.039 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke 

nevnt annet sted  

90.040 

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk 

virksomhet  
91.011 

Drift av folkebiblioteker 
 

91.012 
Drift av fag- og forskningsbiblioteker 

 
91.013 

Drift av arkiver 
 

91.021 
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 
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Tjenesteytende næringer 

91.022 
Drift av kulturhistoriske museer 

 
91.023 

Drift av naturhistoriske museer 
 

91.029 
Drift av museer ikke nevnt annet sted 

 

91.030 
Drift av historiske steder og bygninger og 
lignende severdigheter  

91.040 
Drift av botaniske og zoologiske hager og 
naturreservater  

92.000 
Lotteri og totalisatorspill 

 
93.110 

Drift av idrettsanlegg 
 

93.120 
Idrettslag og -klubber 

 
93.130 

Treningssentre 
 

93.190 
Andre sportsaktiviteter 

 
93.210 

Drift av fornøyelses- og temaparker 
 

93.291 
Opplevelsesaktiviteter 

 
93.292 

Fritidsetablissement 

 
93.299 

Fritidsvirksomhet ellers 
 

94.110 
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 

 
94.120 

Yrkessammenslutninger 
 

94.200 
Arbeidstakerorganisasjoner 

 
94.910 

Religiøse organisasjoner 

 
94.920 

Partipolitiske organisasjoner 
 

94.991 

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner 

ikke nevnt annet sted  

94.992 

Fond/legat som støtter veldedige og 

allmennyttige formål  
95.110 

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 
 

95.120 
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 

 

95.210 

Reparasjon av elektronikk til 

husholdningsbruk  

95.220 

Reparasjon av husholdningsvarer og 

hageredskaper  
95.230 

Reparasjon av skotøy og lærvarer 
 

95.240 
Reparasjon av møbler og boliginnredning 

 
95.250 

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
 

95.290 

Reparasjon av andre husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk  
96.010 

Vaskeri- og renserivirksomhet 
 

96.020 
Frisering og annen skjønnhetspleie 

 
96.030 

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av 
 

 
Tjenesteytende næringer 

kirkegårder og krematorier 

96.040 

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk 

velvære  
96.090 

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
 

97.000 
Lønnet arbeid i private husholdninger 

 
99.000 

Internasjonale organisasjoner og organer 
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innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum, 
0104 Oslo

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

Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å  
øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, utvikle distriktene, 
og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Med kontorer  
i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden er det lett å komme  
i kontakt med oss.

Våre medarbeidere har kunnskap om lokale og internasjonale forhold 
som skal bidra til at kundenes ideer blir forretningssuksesser.
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