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1. INNLEDNING 

Denne detaljrapporten inneholder detaljerte årsrapporter fra Innovasjon Norges prioriterte sektorer 
og tjenester i 2011. Rapporteringen følger i hovedsak samme mal som for 2010. 

For lesere som ønsker et best mulig oversiktsbilde av virksomheten, vises det til hovedrapporten. 

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

 

Tabell 1. Oversikt over fordeling av tilsagn på de ulike virkemidlene. Beløp som er vist er bruttobeløp, 
dette innkluderer hele tilsagnsbeløpet for lån og rentestøtte (ikke bare subsidieeffekten). 

Prioritert 
sektor 

Lavrisikolån Garanti 
Lånebeløp 
for 
rentestøtte 

Innovasjons- 
og risikolån 

Tilskudd 
Totalt 
sektor 

Totalt 
sektor i 
% av 
total 

Energi og miljø 26 6 1 65 379 477 8 

Helse 2 1 3 34 102 143 2 

Landbruk 656 1 1005 55 649 2367 38 

Marin 1059 3 0 181 239 1483 24 

Maritim 303 4 0 70 102 478 8 

Olje og gass 0 0 0 28 145 173 3 

Reiseliv 33 0 6 42 178 259 4 

Ikke 
satsingsområde 

86 24 3 131 650 894 14 

Total 2165 39 1018 608 2444 6274 100 
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2. PRIORITERTE SEKTORER 2011 

2.1 Landbruk 

1. Kort beskrivelse av satsingen 

Landbrukssatsingen operasjonaliseres gjennom et bredt sett med tjenester og programmer. De ulike 
tjenestene og programmene har delvis ulike målgrupper, men litt forenklet kan man si at bøndene er 
hovedmålgruppen for alle program unntatt Trebasert innovasjonsprogram hvor hovedmålgruppe er 
trebearbeidende industri, og verdiskapingsprogram for reindrift hvor hovedmålgruppe er 
reindriftsutøvere. 

Bygdeutviklingsmidler 
Virkeområdet for bygdeutviklingsmidlene er tredelt: 

1. Utvikling av enkeltbedrifter innen tradisjonelt landbruk/primærproduksjon av landbruks-

produkter  

2. Utvikling av alternativ næringsvirksomhet på gårdsbruk utenfor de øvrige programmenes 

virkeområder  

3. Bedriftsovergripende utviklingsarbeid. Hovedmålgruppen for dette virkeområdet er 

organisasjoner, produsentsammenslutninger m.v. 

Lokalmatprogrammet 
IN skal bidra gjennom å prioritere kompetansetiltak, produktutvikling, markedsadgang og 
distribusjonsløsninger, hovedsakelig rettet mot lokalmatprodusenter. Bedrifter med vekstambisjoner 
og ambisjoner om forpliktende forretningsmessig samarbeid 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 innovasjons-
program 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. 

Inn på tunet 
IN skal bidra til å utvikle Inn på tunet som et forretningsområde for landbruket og som en del av 
tjenestetilbudet til kommunene innenfor oppvekst/skole, helse- og sosialsektoren. 

E-sporing 
IN skal bidra til utvikling av elektroniske sporingssystem i verdikjeden for landbruksbasert mat 

Utviklingsprogram for grønt reiseliv 
IN skal bidra til bedriftsovergripende utviklingsprosjekter innen kompetanseutvikling, markedsføring, 
produktutvikling og samarbeid, nettverk og allianser. 
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Verdiskapingsprogrammet for reindrift 
Innovasjon Norge skal bidra til produktutvikling, kompetanse, nettverk/mobilisering og 
markedskanaler. 

2. Rapportering for 2011 

a. Viktige resultater og hendelser i 201 

Lokalmatprogrammet 
Forbruket av midler i 2011 økte med nærmere 35 %. Det skyldes både en generell økning i 
etterspørsel og interesse, men også de nye tjenestetilbudene vekststøtte og forpliktende 
produsentsammenslutninger. Forpliktende produsentsammenslutninger ble etablert som en tjeneste 

i 2011, og er en tjeneste for bedrifter som vil inngå et økonomisk forpliktende samarbeid om felles 
satsing med felles visjon, mål og strategier. 

Innovasjon Norge har hatt en sentral rolle i de store mat- og profileringsarrangementene 
Internationale Grüne Woche - IGW (Berlin i januar) og Matstreif (Oslo i september) som 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 en 3-årig satsing i et samarbeid 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. Så godt som hele rammen 
på 10 mill. kroner ble disponert. 

Trebasert innovasjonsprogram 
Trebasert innovasjonsprogram har i 2011 innvilget 58 prosjekter. Prosjektene er i ennå sterkere grad 
enn tidligere rettet direkte mot utvikling i bedriftene. Arbeidet i 2011 har vært fokusert på områder 
som har størst betydning for å øke trebruk framover. Dette omfatter bl.a. nye treløsninger innenfor 
landbruksbygg og byggsektoren forøvrig, etablering av leverandørnettverk og industrialisering av 
produksjonen. En ny satsing mot samferdselsektoren er igangsatt i året. 

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 at det 
opprettes flere 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 2011 hatt en sterk økning i aktiviteten spesielt på varmesiden. Totalt er 
det gjennomført 276 prosjekter og det er gitt tilsagn om ca. 72 mill. kroner knyttet til varme- og 
biogassproduksjon i landbruket. Interessen for utbygging av varmeanlegg har økt som følge av høye 
strømpriser i 2011, fokus på miljøvennlig drift og kortreist energi.   
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Til flisproduksjon er det gitt støtte til 24 saker og gitt tilsagn om ca. 7,1 mill. kroner til 
flisproduksjonsutstyr og anlegg for lager av flis. Etterspørselen etter flis er økende, i og med at det 
bygges flere varmeanlegg i landbruket og at flere fjernvarmeanlegg er kommet i drift.  

E-sporing 
2011 var siste år, og det er gitt støtte til ferdigstillelse av e-sporingssystemene innen grøntnæringen 
og melkesektoren. 

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv 
Totalt er det i 2011 innvilget vel 16 millioner som fordeler seg på utviklingsprosjekter, tema-
satsingene, bygdeturismekampanjen og Norgeskampanjen. Utviklingsprogrammet ble revidert i 
2011, og har tydeliggjort målgrupper og spisset innsatsområdene. Det er etablert en klarere kobling 
til bruk av mat med lokal identitet. Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv har i 2011 bevilget 
tilskudd til 9 utviklingsprosjekter. 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. 

Verdiskapingsprogrammet for reindrift 
Det ble innvilget tilskudd med kr 4,2 millioner fordelt på 12 saker i 2011.  Den vanskelige markeds- og 
slaktesituasjonen 2010/2011 vurderes å være hovedårsaken til den reduserte søknadsinngangen, 
kombinert med klare signaler fra programmet om kun unntaksvis å prioritere nyetableringer.  

b. Ressursinnsats i 2011 

Samlet sett utgjør landbrukssatsingen ca 2, 4 mrd. kroner (inkl. låneramme rentestøtte på vel 1 000 
mill. kroner) fordelt på i overkant av 2 900 tilsagn. Antall tilsagn er redusert med knapt 100 i forhold 
til 2010, mens bevilgningene er økt med ca. 100 millioner. Midler fra Landbruks- og matdeparte-
mentet utgjør omlag 1,6 mrd. kroner (inkl. låneramme rentestøtte). Omlag 68 000 operative timer er 
knyttet til landbrukssatsingen. 

c. Cases 

Torstein Hatlevik med Haaheim Gaard vant den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2011. 

 

Foto: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com 

Innehaveren Torstein Hatlevik overtok et nedlagt gårdsbruk uten moderne fasiliteter, og etablerte i 
2009 gårdsrestaurant i kjelleren med fokus på kvalitets- og gourmetmat og sesongmessige 
opplevelser/arrangementer for både barn og voksne. Nytt restaurant- og opplevelsesbygg i 
sveitserstil innkludert oppgradert hageanlegg med roseplantinger og vigslet bryllupshage ble ferdig i 
2011. 

http://www.haaheimgaard.no/
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Torstein Hatlevik er en kreativ kraft innen musikk og kulturlivet i Sunnhordaland sammen med det 
etablerte organisasjonslivet. Han har 6 år musikkutdannelse fra konservatoriet Royal Northern 
College of Music.  

Sommeren 2011 ble det arrangert rosefestival, kammermusikkfestival, sjokoladefestival og 
tradisjonsmatfestival på gården. Kjøtt fra 60 lam ble levert fra nabobruk og totalt 3 heltid- og 10 
deltidansatte trengtes for å betjene serveringsvirksomheten i sommersesongen. Hver andre helg 
sommeren 2012 var fullbooket allerede i oktober 2011. 

Hatlevik deler gjerne suksessoppskriften sin med andre gründere innen reiselivet i Hordaland, og er 
pådriver for Liv og Lyst, et mobiliseringsprosjekt for lokalsamfunnsutvikling i kommunen. 
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2.2 Marin  

1. Kort beskrivelse av sektoren 

Sjømatnæringen omfatter sjømatproduksjon fra oppdrett og fiskeri. Utvikling av sammenhengende 
verdikjeder for sjømat fra råstoff til marked prioriteres. Sammenhengende 
verdikjeder en forutsetning for reell markedsorientering. Derfor prioriterer vi 
bedrifter som vil styrke sin kundetilpasning gjennom hele verdikjeden. Utnyttelse 
av biråstoff, jf. Bioøkonomien, og videre stimulering av samarbeid mellom 
sjømatnæringen og miljøene som leverer innsatsfaktorer til næringen, 
vektlegges. 

2. Rapportering for 2011 

a. Viktige resultater og hendelser i 2011 

Utfordringen i sjømatnæringen er stadig bedriftenes evne til å oppnå robuste priser i markedene. Det 
dramatiske fallet i lakseprisene som skjedde i 2011 underbygger dette. Gjennom markedsorienterte 
strategier og direkte kunderelasjoner er det mulig å unngå noe av prissvingningen som skjer i 
spotmarkedet.  

 Samlet sjømateksport i 2011 var på 53 mrd. kr, en nedgang på 1,2 % fra 2010. I volum 

representerte dette 2,3 mill. tonn, som er en nedgang på 12,8 %. 

 Eksportverdien fra fiskeriene økte fra 19,9 mrd. kr i 2010 til 21,6 mrd. kr i 2011, tilsvarende 

8,5 % 

 Laks/ørret gikk ned fra 33,1 mrd. kr i 2010 til 30,8 mrd. kr i 2011, tilsvarende 7 % 

Hjemmemarkedet er viktig for norsk sjømatproduksjon. Det ble i 2011 omsatt i Norge for 5,3 mrd. kr. 
Til sammenligning var omsetningen av norsk sjømat i de to største, internasjonale markedene slik; 
Russland på 5,2 og Frankrike 5,1 mrd. kr. Satsing på det godt betalende hjemmemarkedet via MVP er 
derfor viktig. 

I januar 2012 økte eksportverdien av norsk sjømat med 34 mill. kr fra 4,2 mrd. kr i januar 2011. 
Denne positive utvikling skyldes økning i verdien av sild, makrell og klippfisk. På den andre siden er 
det en reduksjon i verdien av lakseeksporten som følge av lavere priser. For laks er det vekst i volum 
og nedgang i pris. Prisen for fersk hel laks falt fra 39,47 kr i januar 2011 til 25,99 kr pr kg i januar 
2012. Frankrike, Russland og Polen er største mottakere av laks fra Norge. 

Det ble innført en rekke spesifikke og generelle tiltak for å dempe de negative virkningene for 
fiskerinæringen og samfunnet forøvrig i forbindelse med den internasjonale uroen i finansmarkedene 
i 2009. De fleste ordningene ble avsluttet i 2010, og ordningen med kreditter til deler av 
fiskeindustrien vil bli avviklet senest 31. desember 2011. Evaluering av ordningene er igangsatt, og 
resultatene vil bli kommentert i neste årsrapport (rapport for 2012). Tre ordninger ble igangsatt 
under finanskrisen; garantiordning for fiskesalgslagene (Råfisklaget og Sildesalgslaget), garanti for 
driftskreditt rettet mot industrien, og likviditetslån for fiskerinæringen.  
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Bevilgningsoversikt  

Tiltak fra Innovasjon Norge i 2011 

 

(i mill. kr)   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Flåte  

Lån/garantier 440 532 491 730 640 985 747 770 

Tilskudd 93 58 31 46 30 28 15 11 

Havbruk  

Lån/garantier 32 21 61 79 66 558 162 74 

Tilskudd 75 35 46 58 83 55 66 59 

Industr  

Lån/garantier 163 133 99 52 128 743 180 263 

Tilskudd 35 61 32 50 62 41 46 66 

Totalt   838 840 760 1015 1009 2410 1296 1244 

 

I samarbeid med Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet vi 
høsten 2011 opp “Brukersstyrte innovasjonsprosjekter”. Fra Marint Verdiskapnings Program (MVP) 
ble 40 mill. kroner stilt til disposisjon for utlysing i Forskningsrådet. Utvikling av prosjektet pågikk i 
2011 i samarbeid mellom IN, Forskningsrådet og FHF og i tett dialog med FKD. Det er lagt opp til en 
framdrift som innebærer at prosjektene skal være besluttet og midler innvilget ved utgangen av mars 
mnd.  

MVP er i de siste årene utvidet med flere kompetansetilbud., herunder et samarbeid med FHF om 
utvikling av nytt kompetansetilbud for å styrke sjømatbedriftenes bestillerkompetanse ved FoU-
behov. Viktig mål er å styrke evnen til å bestille FoU som faktisk bidrar til å realisere bedriftens 
strategi. Samarbeidet ble initiert av FHF som ønsket å bygge på IN’s kompetanse og erfaringer fra 
MVP’s kompetansetilbud.  

MVP startet i 2010 opp et forprosjekt for etablering av norsk standard for merking av fiskekasser. 
Dette ble støttet av bedrifter fra alle deler av næringen. Arbeidet er fulgt opp i 2011 med pilotering 
og uttesting av anbefaling fra forprosjektet, med gjennomføring av et standardiseringsprosjekt ved 
Standard Norge og samt prosjekt for implementering i næringen. 
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Kompetanseprogrammet for Sjømatnæringen som leveres av NHH til 30 nøkkelpersoner ble 
gjennomført for femte året på rad i 2011. Tilbudet ble utvidet med Navigator Sjømat rettet mot 
implementering av strategi i bedriften.  

I MVP “Felles Markedstiltak” er budskapet at norske sjømatbedrifter er en foretrukket og langsiktig 
partner for kjøperne i internasjonale markeder. Bærekraft står sentralt. Fra 2011 ble ordningen 
utvidet og omfatter nå også styrking av innsatsen på nasjonal markedsarena. Tiltak i 2011 var 
organisering og gjennomføring av arenaer hjemme og ute. Viktige sjømatmesser i 2011 hvor 
Innovasjon Norge har profilert norsk sjømatnæring; European Seafood Exposition i Brussel, World 
Food Moscow, Aqua Nor i Trondheim, Seoul Food and Hotel Exhibition og China Fisheries and 
Seafood Expo. Matstreif ble i 2011 gjennomført med 50/50 % finansiering fra landbruk og marin. 
Arrangementet ble gjennomført på Rådhusplassen med deltakelse fra marin side med svært positive 
tilbakemeldinger. 

Et konkret tiltak på hjemmemarkedet er hvalsatsingen som ble startet i 2010 på initiativ fra FKD og 
næringen og har resultert i et bedriftsnettverk i samarbeid med norsk detaljistkjede. Det er også 
etablert et fellesprosjekt i hvalnæringen for å utvikle merkenavn. I samarbeid med Norges Sjømatråd 
har vi finansiert et prosjekt rettet mot økt omsetning av sildeprodukter i det norske markedet.  

Innen sjømatsektoren har vi i flere år arbeidet for å øke kompetansen om markedsorientering for å 
styrke vår rolle som støttespiller for markedstilpasning av sjømatbedrifter. Vi gjør det ved å koble 
kompetansen ved distriktskontorene sterkere sammen med våre internasjonale kontorer. I 2011 ble 
dette arbeidet konkretisert gjennom implementering av MVP’s markedsorienterte strategi i 
mobiliseringsarbeid og kundedialog. Det er etablert fire prosjekter. Hvert prosjekt ledes av en ansatt 
ved IN’s kontor i et internasjonalt marked. I hvert prosjekt deltar også 2-3 ansatte fra et eller flere 
distriktskontor i Norge. Under arbeidsnavnet MarINway er det utviklet arbeidsmetodikk og manualer, 
gjennomført kurs og startet opp disse fire prosjektene direkte rettet mot markedsorientering av 
norske sjømatbedrifter. Konkret tar MarINway utgangspunkt i kunnskap om muligheter og krav i fire 
internasjonale marked for så å tilføre denne kunnskap til sjømatbedriftene i Norge. Målet er å bygge 
langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom norske bedrifter og kunde i utenlandsk marked for å sikre 
en mer robust posisjon og bedre utnyttelse av fortrinn.  

Fiskeri  
Utviklingen på fiskerisiden har vært god i 2011, se utvikling av eksportverdien: 

 Torskefisk 11,4 mrd. kr, en økning på 4,7 % fra 2010 

 Pelagisk fisk 9,3 mrd. kr, en økning på 14 % fra 2010 

 Reker/skalldyr 0,9 mrd. kr, en økning på 12 % fra 2010 

Lånefinansiering av fiskeflåten er et betydelig område. I 2011 ble det bevilget 714 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. De 
naturlige svingninger i de ulike bestandenes årsklasser og endringer i vandringsmønsteret samt andre 
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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. 

Store deler av fiskeindustrien har en meget svak inntjening. I avsnittet “Finansuro” er dette nærmere 
beskrevet.  

Erfaring fra tiltak igangsatt under finanskrisen i 2009: 
Det ble innført en rekke spesifikke og generelle tiltak for å dempe de negative virkningene for 
fiskerinæringen og samfunnet forøvrig i forbindelse med den internasjonale uroen i finansmarkedene 
i 2009. De fleste ordningene ble avsluttet i 2010, og ordningen med kreditter til deler av 
fiskeindustrien ble avviklet 31. desember 2011.  

1. Garanti til fiskesalgslagene, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag. Ordningene ble 

administrert av de to salgslagene og ga en tilsiktet effekt ved å øke kreditttiden for kjøperne. 

Det er registrert tap på 7 garantier gitt til bedrifter hos Råfisklaget. Beregnet tap ligger på ca. 

12 mill. kr i perioden. Det er ikke registrert tap på garantier hos Sildesalgslaget. 

2. Garanti for driftskreditt rettet mot industrien ble kun benyttet av to bedrifter. Samlet garanti 

er 3,5 mill. kr. Det er ikke registrert tap 

3. Likviditetslån for fiskerinæringen kom i gang sent i 2009 og var mulig å søke på kun i kort 

periode. Erfaringen er at ordningen kom for brått på i forhold til å kunne ha et godt samspill 

med bankene, den ble bl. a. derfor ikke utnyttet i stor grad. I alt 6 bedrifter søkte og fikk 

bevilget i alt 32,5 mill. kr. Det er ikke registrert tap. 

Havbruk 
Havbruksprodukter utgjør 58,5 % av samlet norsk sjømateksport. Eksporten av laks/ørret gikk ned fra 
33,1 mrd. kr i 2010 til 30,8 mrd. kr i 2011, tilsvarende en nedgang på 7 %. Gjennomsnittsprisen for 
laks var i 2011 på 31,93 kr/kg. For året som helhet er det et tilfredsstillende nivå. Men, prisfallet 
sommeren 2011 for laks, fra over 40 kr/kg til ned mot 20 kr/kg er dramatisk. Tendensen på slutten av 
2011 er positiv med en prisstigning slik at prisen for laks i desember 2011 hadde beveget seg over 25 
kr/kg. 

Laksenæringen øker sin produksjon årlig og har flere store utfordringer som må løses. Dette gjelder 
bekjempelse av lakselus, rømming og utslipp av organisk materiale. Bærekraftig utvikling er en 
forutsetning for næringens omdømme. Videre volumvekst stiller krav til at næringen løser 
utfordringene. Innovasjon Norge deltar i finansieringen av flere tiltak som retter seg mot rømming, 
lakselus og utslipp. 

Innen torskeoppdrett har 2011 vært et slags konsolideringsår, med sammenslåinger av virksomheter 
og avskalling. De kommende årene blir krevende.  

b. Ressursinnsats i 2011 

I 2011 var samlede marine tilsagn på 1 483 mill. kroner som utgjør 24 % av IN samlede tilsagn i 
perioden. Registrert ressursbruk er ca. 14 700 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.  



Prioritert sektor marin 

15 

 

c. Cases 

ANLEGG FOR KUNSTIG TØRKING AV BIRÅSTOFF FRA FISKEINDUSTRIEN 

 

Foto: Erling Santi Falch 

 

SIGLAR LOFOTEN AS, SVOLVÆR 

Anlegget ble offisielt åpnet februar 2012 – og Innovasjon Norges finansielle medvirkning har vært 
utløsende for endelig realisering av prosjektideen. Prosjektet har sitt utspring fra tørrfiskprodusenten 
Saga Fisk AS. Saga Fisk AS ble med i det marine verdiskapingsprogrammet i 2008. Prosjektideen ble 
presentert i forbindelse med prosessen/ mobiliseringsarena for delprogrammet til Marint 
Verdiskapingsprogram - kystnæringer mot marked. 

Bedriften skal drive produksjon og salg av tørkede biprodukter av hvitfisk og hovedmarkedet er 
Nigeria. Produksjonen foregår både som naturlig og kunstig tørking. Prosjektet har i sum hatt en 
samlet kostnad på ca. kr 30 mill., og Innovasjon Norge har deltatt med finansiering i flere av 
prosjektets faser.  

Råstoff består av fiskehoder, kapp fra filetindustrien mm. Anlegget har en tørkekapasitet på 15 – 20 
tonn i døgnet. Etableringens sysselsettingspotensiale er 60 nye arbeidsplasser.   

Bedriften/ eierne deltar også i FRAM-programmet Fiskeri/flåte. I tillegg er bedriften nå i gang med en 
prosess knyttet til design.  
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Case Sjøveien AS 

 

Sjøveien startet som et MVP - nettverk i 2008. I forprosjektet konkluderte aktørene med at de kunne 
hente ut bedre marginer i det norske markedet ved å danne en delikat faghandel med sjømat. De 
gjennomførte et hovedprosjekt i 2009 for å implementere strategien og ideen om en norsk 
faghandel. 

Bærebjelkene i Sjøveien - konseptet er basert på tre elementer: 

 Tett samarbeid i forpliktende nettverk mellom sjømataktører med kvalitetsprodukter 

 De betjener selv hele logistikk - kjeden mellom produsent og butikk 

 Skape entusiasme hos kundene for fagfolk bak de delikate sjømatdiskene og nærheten til 

fiskefartøy og produksjonssted 

I løpet av 2010 etablerte de sitt eget logistikkselskap og sin første butikk. Den ble startet opp på 
Buskerud Storsenter. Siden den gang har de rullet ut konseptet med butikker på Storo Storsenter, 
Jessheim Storsenter og i handlegata i Asker sentrum. Sjøveien’s 4 butikker i Oslo området vil omsette 
for NOK 30-35 mill. i 2012. Sjøveien AS planlegger 2-3 nye butikker rundt Oslo i løpet av utgangen av 
2012. 

Nettverket bak Sjøveien AS består av følgende:  

 Vikenco AS- Molde, leverandør av laks og ørretprodukter 

 Hitramat- Hitra, leverandør av krabbe og skalldyr 

 Lyngen Reker AS-Tromsø, leverandør av ferske reker og lakeprodukter 

 Reinøy Sjømat- Tromsø, leverandør av Fiskekaker, fiskemat og fersk fisk 

 Ivan L. Lorentzen – Tromsø, leverandør av hvitfisk og Lutefisk 

 Kaikanten Delikatesse AS- Tromsø, leverandør av Baccalao, dressinger fiskesuppe 
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2.3 Reiseliv 

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 980 millioner reiser i 2011 
til 1,8 mrd. internasjonale reiser i 2030. Dette tilsvarer en årlig vekst på 3,3 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 2011 

a. Viktige resultater og hendelser i 2011 

Oppsummert kan man si at det norske reiselivsåret 2011 var preget en vinter uten snø som ble 
etterfulgt av en sommer uten sol. Året startet med en lang kuldeperiode og snømangel. Skisesongen 
kom sent i gang og påsken så sen at det ikke var noe skiføre igjen.  Samtidig var den norske 
kronekursen høy og en ny økonomisk usikkerhet preget Europa og USA. Dette førte til en nedgang fra 
utlandet på 2 prosent i vintersesongen, mens antall utenlandske overnattinger i sommersesongen 
forble uendret fra 2010. For året samlet ligger antall utenlandske gjestedøgn på det samme nivået 
som i 2010, mens norske gjestedøgn økte med 3 prosent. Totalt var det 29,2 millioner gjestedøgn ved 
kommersielle overnattingssteder i 2011. Dette er en økning på 2 prosent fra 2010.  

Tall fra World Tourism Organization (UNWTO) viser at verdens befolkning reiste som aldri før. I 2011 
var det 980 millioner turistankomster. Tallet som er det høyeste målt noensinne utgjør en vekst på 4 
prosent, eller 41 millioner flere reiser på tvers av landegrenser sammenlignet med 2010.   

I motsetning til tidligere år, var det ikke utviklingsland (+3,8 %), men de modne økonomiene (+5 %) 
som drev veksten. Årsaken er den sterke veksten i Europa, og en tilbakegang i Midtøsten og i Nord-
Afrika. Den sterke veksten i Europa må ses i sammenheng med den relativt svake veksten Europa 
hadde sammenlignet med andre verdensdeler i 2010. Europa var da den verdensdelen som slet mest 
med å komme seg etter finanskrisen.  Tall for 2011 viser at det var Sør- og Øst-Europa som hadde 
den største veksten. Nord-Europa og Vest-Europa hadde en noe svakere vekst.  

Den vedlagte statistikkrapporten for 2011 gir en sammenstilling av statistikk for reiselivsåret. 
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Aktivitetene i satsingen har blitt utviklet og gjennomført i henhold til strategi og aktivitetsplan for 
2011. Innovasjon Norge har også i 2011 jobbet aktivt med oppfølgingen av Regjeringens 
reiselivsstrategi som ble fremlagt i desember 2007.  

Visitnorway.com  
Mye ny funksjonalitet er utviklet på Visitnorway i 2011. Den største har vært intregrasjonen med 
BookNorway, se case nedenfor. Andre viktige utviklingsprosjekter har vært nye temasider innen 
vandring med stimerking, utvikling av topp 10-lister innen flere områder, basert på tall og fakta eller 
en kjent eller relevant persons egne anbefalinger.  

Den 19. desember lanserte visitnorway.com som første reiselivsportal i verden en interaktiv 360 
graders video.  

Antall besøkende til Visitnorway har økt med over 26% i 2011 til 11,9 millioner. 

Omfattende kurstilbud 
Innovasjon Norge tilbyr en rekke bedriftsrettede kurs til reiselivsnæringen. I 2011 ble det 
gjennomført 45 kurs for 699 reiselivsbedrifter over hele landet med god deltakertilfredshet.  

Verktøykasse for arrangementsturisme 
I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt med 
fokus på å initiere felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål. 
Prosjektet ble lagt til Innovasjon Norge, som har ledet en arbeidsgruppe bestående av lederne for 
destinasjonsselskapene i de seks største byene i Norge: Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, 
Tromsø og Trondheim. Arbeidsgruppen besluttet å prioritere arbeidet med å utvikle storbyene som 
arena for internasjonale idrettsarrangementer og kulturbegivenheter. Innovasjon Norge har sammen 
med Price Waterhouse Coopers og Norges seks største byer utviklet en "verktøykasse" for 
destinasjoner som ønsker å satse på arrangementsturisme.  

b. Ressursinnsats i 2011 

I 2011 var den samledede ressursinnsatsen for reiselivssatsingen på NOK 595 mill., fordelt på NOK 
336 mill. på post 71 og brukerbetaling, samt i underkant av NOK 259 mill. i tilsagn på 
finansieringstjenester.   

Regnskapsført aktivitet for 2011 er lavere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med 
nedbemanningsprosessen i 2011 som har tatt kapasitet og hvor reiselivssatsingen er nedbemannet 
med 17 årsverk på reiseliv. Dette har ført til at noen aktiviteter ikke er gjennomført som budsjettert. 
En del av de tilleggsaktiviteter som ble igangsatte høsten 2011 har først blitt igangsatt over nyttår 
2012.  

Restmidlene er overført til 2012 til bruk på markedsaktiviteter.  
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Tilsagn finansieringstjenester reiseliv 

Budsjettpost S-009 Reiseliv 

Innvilget Andel 

NHD 2421.90 Lavrisikolån 29 301 100 4% 
NHD 2421.90 Lavrisikolån     
NHD 2421.90 Lavrisikolån 3 740 000 1% 

Sum lavrisikolån 33 041 100 2% 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 4 750 000 1% 
NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 1 277 600 2% 
NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 370 000 1% 
NHD 2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv - programmer 16 888 600 18% 
NHD 2421.72 Forsknings-/utviklingskontrakter 400 000 0% 

NHD - Sum risikolån, tilskudd og programmer 23 686 200 2% 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 37 710 000 15% 
KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 104 707 

359 
17% 

KRD 551.71 Nordområdetiltak 5 400 000 100% 
KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 15 487 313 11% 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 600 000 50% 

KRD - Sum risikolån, tilskudd og programmer 163 904 
672 

16% 

LMD 1150.50 VSP mat 24 000 0% 
LMD 1150.50 BU-midler 8 576 900 2% 
LMD 1150.50 Utviklingsprogram for grønt reiseliv 15 440 000 95% 

LMD - Sum Riskolån, Tilskudd og programmer 24 040 900 4% 

FKD 2415.75 Marint verdiskapingssprogram 178 500 0% 

FKD - Sum Riskolån, Tilskudd og programmer 178 500 0% 

Sum risikolån, tilskudd og programmer 211 810 
272 

7% 

KRD 551.61 Kompens. for økt arb.g.avg. 8 564 429 9% 
LMD 1150.50 BU-midler 5 505 000 1% 

Sum andre virkemidler 14 069 429 1% 

Sum Totalt 258 920 
801 

4 % 

 

c. Cases 

BookNorway 
10. mai 2011 ble et av norsk reiselivs største 
utviklingsprosjekter lansert på Visitnorway: 
BookNorway.  Hittil er vel 400 hoteller, pensjonater, 
leilighetsanlegg og hytter m.m. lagt inn i løsningen i 
tillegg til de vel 300 kjedebedriftene fra Best Western 
Hotels Norway, De Historiske, Thon Hotels, Nordic 
Choice Hotels, Scandic Hotels, Rezidor og Rica 
Hotels.. Transport blir godt dekket i den nasjonale 
løsningen gjennom de tre fergerederiene Fjord Line, 
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Color Line og Stena Line, samt fly og leiebil. Norwegian, SAS og Widerøe er med i tillegg til de 430 
øvrige internasjonale flyselskapene i Amadeus. Det blir også mulig å søke og sammenligne tilbudene 
til de fem bilutleieselskapene Alamo, Avis, Europcar, Hertz og Sixt.  

Det reisetekniske og juridiske ansvaret for bookingene, skjer i midlertidig gjennom selskapet 
BookNorway AS som eies av reiselivsnæringen. Selv om målet er at de fleste bestillingene skal skje 
online, har BookNorway, valgt Røros Flyservice som sitt servicesenter for å bistå dem som fortsatt 
foretrekker å bestille manuelt, eller som ønsker å endre eller avbestille.  

Røros “Beste Destinasjon” i internasjonal kåring 

Røros vant under den internasjonale reiselivsmessen World 
Travel Market i London i november 2011 prisen som “Beste 
Destinasjon” fra “Virgin Holidays Responsible Tourism Award.”  

Prisutdelingen er den mest respekterte innenfor sitt område og 
ble delt ut på verdens nest største bransjemesse, World Travel Market i London. Det er 13 kjente 
fagfolk som har kåret Røros til Beste Destinasjon innenfor bærekraftig reiseliv, etter nominasjon fra 
reisende. Tidligere vinnere er New Zealand, Cape Town i Sør-Afrika og Nurture Lakeland i 
Storbritannia. Til sammen 13 vinnere innenfor ulike kategorier ble hedret sammen med Røros. 

Med denne prisen viser Norge og Røros seg helt i toppsjiktet innenfor bærekraftig reiseliv. Dette 
synligjør at arbeidet innenfor dette området blir lagt merke til internasjonalt. 
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2.4 Olje og gass 

1. Kort beskrivelse av satsingen 

Kort om leverandørindustri olje og gass 
I rapporten Et Kunnskapsbasert Norge (EKN) framkommer det at leverandørindustri olje og gass med 
om lag 2 300 selskaper og 135 000 ansatte en Norges sterkeste næring målt gjennom flere 
parametere: høy verdiskaping per arbeidsplass, sterk forsknings- og innovasjonsaktivitet, solid evne 
til å tiltrekke seg kompetent arbeidstakere grunnet høyt lønnsnivå og interessante utfordringer. 
Næringen er spesielt god til å utvikle ny kunnskap gjennom prosjekter som både har norske og 
utenlandske samarbeidspartnere. Næringen har flere solide regionale næringsklynger, for eksempel i 
Rogaland innen boring & brønn, i Hordaland innen subsea og i Agderfylkene innen boreutstyr. Det gir 
et godt fundament for økt verdiskaping i næring samt møte eventuelt framtidige nedgangstider.  

Årlige investeringer i vedlikehold og drift på norsk kontinentalsokkel på godt over 100 milliarder 
kroner gir en solid og god aktivitetsbase for store deler av næringen. Økende internasjonal aktivitet 
innen offshore olje og gass i flere internasjonale markeder, for eksempel i Brasil, hvor norske 
selskaper er sterkt representert og har god konkurransedyktighet er en styrke for næringen. Mange 
bedrifter har stor ordreinngang og lang ordrehorisont. Flere olje og gass funn på norsk sokkel i 2010 
og 2011 gir forventinger om økte investeringer på norsk sokkel i årene framover når feltene skal 
settes i produksjon, sannsynligvis om 5 til 7 år. Det forventes også i 2012 leteaktivitet på norsk sokkel 
på nivå med 2010 og 2011. Næringens største utfordring på kort sikt er kanskje å skaffe nok 
kvalifisert arbeidskraft.  

Innovasjon Norges arbeid i sektoren 
Innovasjon Norge arbeidet i 2011 i hovedsak med disse tjenestene inn mot denne sektoren : 

 Klyngeprogrammene NCE og Arena 

 Flerebedriftsprosjekter 

 Nasjonale paviljonger på internasjonale olje og gass messer 

 Delegasjonsreiser 

 Samarbeid med INTSOK, myndighetenes viktigste apparat for internasjonalisering av 

næringen 

 Finansiering av bedriftsprosjekter 

2. Rapportering for 2011 

a) Viktige resultater og hendelser 

Arbeidet gjennom de regionale klyngene ble videreført i 2011. Det gjelder følgende olje og gass 
klynger: NCE Node, NCE Subsea, Arena Beredskap og Arena Offshorefartøy (avsluttet 31.12.11). 
Klyngeprosjektene i NCE har gjennom året styrket den interne samhandlingen som omfatter NCE 
Maritime.  Jf. egen rapportering klyngeprosjektene. 

 

 Innovasjon Norge forsterket innsatsen mot Brasil i 2011: 

- I samarbeid med INTSOK ble flerbedriftsprosjektet Entry Brazil gjennomført: 16 

bedrifter deltok. Et nytt prosjekt planlegges gjennomført i 2012. 

- Navigatorprosjekt med 7 leverandørbedrifter innen olje og gass 
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- Igangsatte et bedriftsnettverksprosjekt med 4 bedrifter 

- Tilrettela for at det brasilianske oljeselskapet Petrobras fikk møte 13 SMB bedrifter 

fra Stavangerområdet. 

- Bisto bedrifter for å oppnå IFU-kontrakter med Petrobras, jf Innovasjon Norge og 

Petrobras sin MOU fra 2010 med formål å støtte opp om dette. 

 

 Nasjonale paviljonger på fire internasjonale olje og gassmesser: Offshore Europe, OTC 

Houston, OTC Brazil og Mioge i Russland. Det deltok omlag 130 bedrifter på disse 

arrangementene som er sterkt etterspurt av næringen.  

 

 To delegasjonsreiser med olje og gass deltakelse ble gjennomført i 2011 samband med 

offisielle besøk i landet fra den norske regjeringen. Næringslivsdelegasjonene som dro til 

Brasil og Australia var begge to de største som er gjennomført til de to landene noensinne. 

b)  Ressursinnsats i 2011 

Finansiell ressursinnsats 
Innovasjon Norges finansielle ressursinnsats overfor leverandørindustri olje og gass er forholdsvis 
liten, sett i forhold til sektorens størrelse. I 2011 ble det totalt gitt tilsagn om 173 millioner kroner. De 
fem største tjenestene er: 

Tjeneste fra IN Tilsagn i 2011 (mill. kroner) 

IFU tilskudd 80 

Tilskudd 50 

Innovasjonslån 25  

Tilskudd program 15 

Risikolån 3 

 

Rådgivningstjenester 

I tillegg til de finansielle tjenestene så leverte vi i 2011 rådgivertjenester til olje og gass sektoren fra 

Innovasjon Norges kontorer i Rio de Janeiro, Houston, Kuala Lumpur, Singapore, New Delhi, Hanoi og 

Toronto. 

c. Cases 

Badger Explorer ASA, Stavanger 
Utvikling av en revolusjonerende ny type borerobot ved kartlegging av hydrokarboner. I dag skjer 
boring ved bruk av borerigg montert på en plattform eller skip. Målet tiI Bagder Explorer ASA sitt 
prosjekt er å utvikle en ny type robot som skal bore seg ned i bergarten av seg selv. Borekaks 
behandles i et lukket system og pakkes sammen som en plugg over roboten etter hvert som den 
borer seg nedover. Samtidig sendes det ut data om reservoaret til overflaten. Eneste kopling til 
havoverflaten er en kabel for elektrisk energi og kabel for utsendelse av reservoardata. Når arbeidet 
er utført blir roboten stående igjen i berggrunnen. For kundene, oljeselskapene, vil dette innebære 
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en dramatisk reduksjon av letekostnadene, fordi en ikke trenger en kostbar borerigg. Denne 
teknologien forventes i tillegg å bli langt mer treffsikker enn ved tradisjonell metode med bruk av 
seismikk og tradisjonelle borerigger. Teknologien egner seg svært godt til leting etter olje og gass i 
områder med marginale forekomster hvor kostnader til leting er av spesiell betydning. Dette var 
Innovasjon Norges største IFU prosjekt i 2011 med IFU tilskudd 20 millioner kroner. 
Samarbeidspartner i prosjektet er bl.a. oljeselskapet ExxonMobil. 
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2.5 Helse 

1. Kort beskrivelse av sektoren 

Helsesektoren favner over mange produkt og tjenesteområder, inkludert medisiner, diagnostikk, 
medisinsk-teknisk utstyr og helserelatert IKT. Dette er en meget kunnskapsintensiv sektor der det 
meste av innovasjonsaktiviteten finnes konsentrert rundt kunnskapsmiljøene ved universiteter og 
universitetssykehus med utspring i forskningsprogrammer slik som FUGE, SFF og SFI i samspill med 
nøkkelbedrifter og næringsklynger støttet gjennom ARENA og NCE programmene. Noen av våre 
beste medisinske fagmiljøer og mange lovende bedrifter kan knyttes til Oslo Cancer Cluster (NCE) og 
innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network som begge setter fokus på viktige 
aldersrelaterte sydommer f.eks. kreft, slag og demens. 

Norsk helsevesen har gjennom flere tiår investert i store helseundersøkelser og biobanker. Dette gir 
særlige forutsetninger for å utvikle diagnostikk rettet mot et voksende markedet for persontilpasset 
medisin. Norge har også en sterk industritradisjon innen billedveiledet diagnostikk/intervensjon og 
sektorovergripende kompetanse innen trådløs signaloverføring. Dette gir konkurransefortrinn innen 
telemedisin og velferdsteknologiske produkter og tjenester som kan bidra til at eldre kan bo lengre i 
eget hjem. Det medisinsk-tekniske miljøet har fått sterkere synlighet og økt samhandling gjennom 
ARENA prosjektene MedITNor (Trondheim), Helseinnovasjon (Drammen) og Oslo Medtech. 

Nærmere 90% av helseprosjektene som er støttet av Innovasjon Norge gjelder innovasjoner på 
internasjonalt nivå og bransjen har sterkt fokus på eksport. Selv om Europa og USA fortsatt er de 
dominerende markedene for norsk helseteknologi, er det økende interesse for Asia, spesielt Kina, 
Japan og Korea og nye store økonomier som Brasil. Det foreligger ikke offentlig statistikk som presist 
kan anslå sektoren størrelse, men en estimat basert på Innovasjon Norges egen oversikt indikerer ca 
500 bedrifter med 10.000 ansatte og omsetning i størrelsesorden 30 mrd kroner.  

2. Rapportering for 2011 

a. Viktige resultater og aktiviteter  

I tillegg til å identifisere og støtte enkeltbedrifter med ambisjoner og vekstpotensiale er 
sektorarbeidet innrettet mot styrking av konkurransefortrinn på bransjenivå, herunder 
kunnskapsbase, innovasjonskultur, markedsorientering, internasjonalt omdømme og nettverk. Dette 
arbeidet organiseres typisk i "utviklingsprosjekter" som finansieres hovedsakelig gjennom NHD-
2421.71, gjerne i samarbeid med klynger og andre bransjeaktører. Innovasjon Norge investerte i 
2011 6,7 mill kroner i sektorens 5 helserelaterte klynger/nettverk og 2,1 mill i ulike sektoraktiviteter 
omtalt nedenfor.  

 Oslo Medtech (ARENA) har i løpet av 2011 blitt den dominerende klyngen innenfor 
medisinsk-teknisk utstyr med over 100 medlemmer. MedITNor ble ved årsskiftet 2009/2010 
avsluttet som ARENA prosjekt, men har klart å sikre videre drift gjennom lokal finansiering. 
Ulike rammevilkår har bidratt til at ambisjonen om å fusjonere de to regionale klyngene til 
ett landsdekkende nettverk er satt på vent. Samlet sett har imidlertid miljøet styrket seg og 
det er optimisme i bransjen. Begge miljøene bidrar aktivt til IN's sektorarbeid gjennom å 
rekruttere bedrifter til studieturer, organisere tematiske møter og delta i strategiske 
prosjekter, feks mobilisering innen velferdsteknologi. 

 Oslo Cancer Cluster (NCE) har fortsatt sin positive utvikling og har drøyt 60 medlemmer. De 
har oppnådd betydelig internasjonal synlighet gjennom en målrettet 
kommunikasjonsstrategi og strategiske allianser mot tilsvarende miljøer i Europa og USA. I 
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samarbeid med  Bio-Santé i Toulouse har de utviklet arrangementet ECCP, European 
Comprehensive Cancer Partnering og de er IN's hovedpartner i forbindelse med BIO 
Convention i USA og Anglo Nordic Biotech Conference i London. OCC har markert seg sterkt 
som pådriver for innovasjonsparken ved Radiumhospitalet som er under prosjektering. De 
arbeider også langsiktig for internasjonal markedsføring av norske sykehus som lokalisering 
for utprøving av ny kreftbehandling.  

 Nansen Neuroscience Network har sist år vokst fra 30 til over 40 medlemmer og favner nå så 
godt som alle norske bedrifter og fagmiljøer relatert til nevromedisin. NNN samarbeider med 
det norske IT-selskapet Induct Software for å prøve ut et nytt system for virtuell innovasjon. 
De første eksemplene omfatter henholdsvis et Innomed-ledet prosjekt der målet er 
standariserte protokoller for klinisk billeddiagnostikk (NORNI) og et verktøy for prosjekt- og 
søknadsutvikling innenfor EU programmet Joint Program for Neurodegenerative Diseases. 
NNN har ambisjon om å utvikle seg til et Europeisk innovasjonnettverk. Støtten til NNN ble i 
2011 samfinansiert av TP og distriktskontorene i Trondheim, Bergen og Oslo, men er påtenkt 
som pilot for det nye konseptet "Landsdekkende Innovasjonnettverk". 

 Kartlegging av velferdsteknologi har vært sektorarbeidets viktigste utviklingsprosjektet i 
2011. I Norge drives markedet for velferdsteknologi av økt press på eldreomsorgen og 
Samhandlingsreformen som trådte i kraft ved årskiftet 2011/12. Hagenutvalget (NOU 2011-
11: "Innovasjon i Omsorg") peker på en alvorlig markedssvikt som hovedsakelig skyldes svakt 
samspill mellom leverandører og kunder. IN's utviklingsprosjekt har tre delmål som bygger på 
hverandre: i) kartlegging av relevante bedrifter og pågående innovasjonsprosjekter i 
kommunene, ii) etablering av fysiske og virtuell møteplasser for partnersøk, iii) bruk av 
OFU/IFU til å stimulere bedriftssamarbeid. Prosjektet er pågående, men er noe forsinket som 
følge av begrensede ressurser. Utviklingsprosjektet danner basis for en eventuell økt innsats 
på dette området gjennom IN's forslag til Regjeringen om "stor ny satsing" fra 2013. 

 ARENA-klyngen Helseinnovasjon i Drammen har etter en omorganisering utviklet seg til et 
meget godt eksempel på innovasjonskonsortier knyttet til velferdsteknologi. Et unikt og 
komplementært tjenestetilbud innen rehabilitering utvikles av det nye ARENA prosjektet 
Helse i Valdres, der man kombinerer erfaringene fra reiseliv med etablerte 
helsesportsentere og helsefaglige høgskolemiljøer.  

Andre aktiviteter 

 Sektorsatsingen har gjennom midler og/eller aktiv deltagelse bidratt til følgende 
arrangementer: Biotech-Konferansen 2011 (Oslo), Bioprosp 2011 (Tromsø), AngloNordic 
Biotech Conference (London), BIO Convention (Washington), Arena Ny Omsorg (Oslo), ECCP 
(Toulouse), Health 2.0 Conference (San Francisco), Velferdsteknologikonferansen 
(Trondheim), Nordic Healthcare Conference (Oslo). Det ble også arrangert to kurs (Biobizz) i 
internasjonal forretningsutvikling i henholdsvis Oslo og Tromsø.   

 EXPO satsingen mot Kina i 2010 har blitt fulgt opp av et Navigatorprosjekt med 9 medtech 
bedrifter. Prosjektet ledes fra Oslokontoret og har god fremdrift.  

 IN's utekontorer i henholdsvis USA og Asia ble markedsført gjennom to lokale 
nettverksmøter i samarbeid med Oslo Medtech. 

 Helsesektoren har vært initiativtaker til en tverrsektoriell mobilisering innen industriell 
bioteknologi og en samarbeidsavtale med Storbritannia. Prosjektet ledes fra 
Tromsøkontoret.  
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 Vi har i samarbeid med Forskningsrådet og Perduco gjennomført en kartlegging og 
omfattende  spørreundersøkelse blant norske biotekselskaper (Norsk Biotek Indeks).  

Sektoransvarlig har i 2011 deltatt i regjeringens arbeid med nasjonal strategi for bioteknologi. 
Strategien ble publisert i desember 2011.  

 

b. Ressursinnsats  

Helsesatsingen hadde i 2011 et totalvolum i tilskudd og lån på 144 mill som er tilnærmet identisk 
med tallene for 2010; se tabellen nedenfor.  

 

Tilskudd gjennom OFU/IFU ordningen er også omtrent uforandret lik 56 mill kroner, men det er en 
tydelig trend de siste 3 årene at andelen OFU øker i forhold til IFU (fra 45% i 2009 til 74% i 2011). 
Etablererstipend er jevnt fallende.  

Variasjonen i årlige tilskudd til ARENA/ NCE klynger skyldes hovedsakelig periodisering: Bevilgningen 
til Oslo Cancer Cluster for 2011 på 5 mill kroner ble innvilget og regnskapsført i 2010. Nansen 
Neuroscience Network er ikke del av ARENA/NCE programmet og støtten er fordelt mellom UT-663 
og sekkeposten "øvrige tilskudd". 

Under finanskrisen i 2009 var det et dramatisk 
økning i etterspørselen etter både tilskudd og lån. 
Det høye lånevolumet var spesielt uvanlig og 
trolig uttrykk for et sviktende egenkapitalmarked. 
Dette har normalisert seg de siste to årene, men 
ting kan tyde på at den reduserte etterspørselen 
etter tilskudd snarere skyldes mangel på 
matchende egenkapital enn redusert behov. 

Helsesatsingen har generelt meget høye 
indikatorverdier for innovasjonshøyde og grad av 
internasjonalisering. Dette har forsterket seg 
ytterligere i 2011. Satsingen kan også vise til økt 
innsats innrettet mot kvinner og miljørelevans (se 
figur). 

Tilskudd og lån fordeler seg som forventet i stor 

AKTIVITETER OG TJENESTER 2009 2010 2011

Sektorsatsing Helse (UT-663) 3 860 7 500 2 475

Innovasjonsmiljøer (ARENA/NCE) 11 900 13 275 5 900

Rådgivningstilskudd (Internasjonal vekst) 1 247 1 910 1 195

Annet - mobilisering/nettverk/profilering 2 175 1 777 1 317

SUM Nettverk og mobilisering 19 182 24 462 10 887

Landsdekkende etablererstipend 13 306 9 030 6 200

Offentlige FoU kontrakter (OFU) 37 266 28 419 41 528

Industrielle FoU kontrakter (IFU) 46 218 28 764 14 670

SUM OFU/IFU 83 484 57 183 56 198

Øvrige tilskudd og distriktsutvikling 55 369 32 229 28 764

Risikolån og garantier 125 150 21 100 35 697

Lavrisikolån og rentestøtte 56 300 0 5 680

SUM HELSESATSINGEN 352 791 144 004 143 426
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grad på universitetsbyene (57%), men det er også et relativt stort volum i Telemark (14%) og Møre & 
Romsdal (6%). 

 

c. Cases  

Targovax AS er et spennende eksempel som illustrerer samspillet mellom Innovasjon Norges 
virkemidler og det private kapitalmarkedet. Targovax utvikler kreftvaksiner og immunterapi med 
utspring i Oslo Cancer Cluster. Targovax fikk i november 2011 et OFU tilskudd på 9 mill kroner til 
kliniske studier innen kreft i bukspyttkjertelen. Dette var ifølge selskapet utløsende for en emisjon på 
13 mill fra norske venturefond.  

 

Imatis AS i Porsgrunn er en fremgangsrik bedrift som i de 3 siste år har hatt et OFU-prosjekt i 
samarbeid med Ringerike Sykehus og Vestre Viken Helseforetak med en ramme på 5,5 mill kroner. 
Prosjektet "Monitorering i Praksis" har som mål å utvikle og implementere en fulldigitalisert løsning 
for overvåkning av prosesser og styring innenfor alle typer sykehus. Systemet monitorerer 
pasientforløp fra innskriving til utskriving i sann tid, både faglig og på administrasjonsnivå. Imatis har 
et parallelt prosjekt i Danmark som danske helsemyndigheter anser som svært vellykket. 

 

http://www.oslocancercluster.no/News/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/134/Tar

govax-secures-funding-for-cancer-vaccine.aspx 

 

http://www.oslocancercluster.no/News/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/134/Targovax-secures-funding-for-cancer-vaccine.aspx
http://www.oslocancercluster.no/News/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/134/Targovax-secures-funding-for-cancer-vaccine.aspx
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2.6 Energi og miljø 

1. Kort beskrivelse av prioritert sektor 

Noen sentrale, globale trender er et økende behov for energi, rent vann og løsninger på miljø- og 
klimautfordringer. Disse trendene åpner store muligheter for økt verdiskaping for norske 
bedrifter. Innovasjon Norge har prioritert utvikling og internasjonalisering av norske bedrifter innen 
denne sektoren. Hovedmålgruppen for dette sketorarbeidet er små og mellomstore bedrifter med 
innovativ energi- og miljøteknologi, men Innovasjon Norge samarbeider også med store bedrifter om 
støtte til bygging av pilotanlegg i Norge, internasjonalisering og nettverksbygging både nasjonalt og 
internasjonalt.  

Sektorarbeidet i Innovasjon Norge innen Energi og Miljø innebærer følgende for å skape vekst for 
enkeltbedrifter og næringsklynger: 

 Kompetansebygging om de relevante norske næringsaktørene og deres muligheter, 

utfordringer og behov 

 Mobilisering av de bedrifter innen denne sektoren med størst vekst- og 

innovasjonspotensiale for bruk av relevante tjenester fra hele porteføljen til Innovasjon 

Norge og andre offentlige virkemiddelaktører 

 Oppfølgning av regjeringens strategi, herunder etablering av et kompetansemiljø og drift av 

sekretariatet for Regjeringens programråd for miljøteknologi. 

Næringen består av ca. 2200 bedrifter som omsatte for 151 milliarder kroner i 2009. Den totale 
verdiskapingen (bruttoprodukt) var på nesten 60 milliarder, og næringen sysselsatte litt under 45000 
personer i 2009. Dette gjør næringen til den 8. største næringen i Norge målt i henhold til 
verdiskaping. 

Næringen kan kategoriseres i følgende segmenter: 

 Fornybar energi, herunder vannkraft, bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermisk energi, 

havbasert energi. 

 Miljøteknologi og tjenester, herunder rådgivning, finans, energieffektivisering, 

miljøovervåkning, utslipps- og avfallshåndtering, mm. 

 Kraftsystemer, herunder distribusjon og handel med energi 

2. Rapportering for 2011 

a. Viktige resultater og hendelser i 2011 

For å følge opp regjeringens målsetninger innen miljøteknologi og oppdrag til Innovasjon Norge, har 
følgende resultater blitt oppnådd i 2011:  

Det ble mobilisert maksimalt med pilotprosjekter under Miljøteknologiordningen 

En sentral utfordring innen sektorarbeidet i 2011 var å stimulere miljøteknologibedrifter til å 
investere i pilot- og demonstrasjonsprosjekter ved utnyttelse av den nye Miljøteknologiordningen. 
Hele rammen på kr 257 millioner ble utnyttet og investert i prosjekter innen energi- og 
miljøsektoren.  Se egen rapport om denne finansieringstjenesten for mer detaljer. 

Resultater fra diverse tjenester / prosjekter relevante for energi- og miljøsektoren: 
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 Støtte til utviklingen av Green Industry Innovation programmet under Norway Grants: 

formuleringer av programmet, seminarer, studieturer 

 Innovasjon Norge har blitt utpekt som “Donor Project Partner (DPP)” for programmet på 

“Environmental and Climate Change-related Research and Technology” for Spania 

 Mobilisert og fulgt opp tre av fem nye ARENA-program: ARENA Vannklyngen, ARENA Smart 

Water Communities og ARENA Smart Grid Services 

 Totalt tre Navigator-prosjekter i 2011: Energieffektivisering Kina, Smart Grid, Solenergi 

 Forvaltet Eco-Innovation-ordningen under EUs program for innovasjon og konkurranse (CIP)  

 Organisert eller støttet en rekke andre arrangementer i markedene:  

o Estland: Seminarene ‘Modern Eco-cities’ og ‘Modern Smart Energy and Green 

Transport’, samt et faglig seminar i fbm statsministerbesøket 

o Spania: “Norwegian-Spanish seminar on Marine Renewable energy and Marine 

Technology” 

o Vietnam: Seminar om “Norwegian Technology for Oil Spill and Coastal Surveillance” 

o Japan: Flere del-seminarer under “Nordic Green” 

o USA: Studietur på “Smart Grid” i fbm Kronprinsens og statsråd Giskes besøk til 

Science Week. Flere arrangement i fbm Global Marine Renewables-konferansen i 

Washington 

o Kina: Norsk seminar under CIEPEC, LNG-seminar i Shanghai og norsk seminar under 

“China Wind Power” 

o Polen: seminar i det polske parlamentet på reguleringer av avfallshåndtering og ‘best 

practice’, i samarbeid med Green Business Norway og KLIF. En norsk paviljong og et 

Norway Day-seminar på POLEKO. 

o Tyskland: organiserte, i samarbeid med INTPOW, en verdikjede-rapport på offshore 

vind-energi for å synliggjøre mulige partnere og kunder i Tyskland for norske 

leverandører. Arrangerte “Offshore Wind Energy”-konferanse, et frokostseminar på 

solenergi og en norsk paviljong på en solenergimesse, German Norway Energy Forum 

i Berlin, studietur om passivhus, offshore vind-seminar i samarbeid med flere 

organisasjoner og nettverk fra Midt-Norge. 

o Storbritannia: organiserte, i samarbeid med INTPOW, en verdikjede-rapport på 

offshore vind-energi for å synliggjøre mulige partnere og kunder i Storbritannia for 

norske leverandører. 

o India: India-dager med seminarer i Trondheim 

o Tyrkia: vannkraftseminar i samarbeid med INTPOW 

o Emiratene: Norsk paviljong under World Energy Future Summit 

o Nederland/EU: norsk paviljong på europas største offshore-vindmesse i samarbeid 

med flere organisasjoner; rundt 30 norske deltakende bedrifter. 

I tillegg kommer flere rådgivningsprosjekter for bedrifter i de ulike markedene. 

Innovasjon Norge har etablert et kompetansemiljø innen miljøteknologi 

Innovasjon Norge fikk i 2011 oppdraget med å etablere et kompetansemiljø innen miljøteknologi. 
Det har vært stor aktivitet i 2011, både i forhold til ytterligere samarbeid med de andre relevante 
virkemiddelaktørene og i forhold til kontakt med brukerne / bedriftene. Noen av resultatene er: 
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 Kompetansemiljøet er etablert: Rundt 50 medarbeidere i kundeporten i Norge og utlandet er 

utpekt som kjernemedlemmer i dette kompetansemiljøet. I tillegg kommer ytterligere 20 

assosierte medarbeidere. Denne etableringen av kompetansemiljøet har økt prosjektvolumet 

og ytterligere hevet sektorkompetansen i organisasjonen.  

 Rådgivning og promotering av tjenestene innen miljøteknologi er koordinert med øvrig 

virkemiddelapparat  

o Saksbehandlerseminar sammen med Enova, Forskningsrådet og Transnova, 

Eksportfinans og GIEK for kompetanseutvikling og koordinering av tjenestene 

o Etablert prosesser for mobilisering, saksbehandling og oppfølging av søknader innen 

Energi og miljø – herunder deltakelse i hverandres rådgivende panel 

o Rolleavklaringer, og praktisk samhandling i fht utarbeidelse av utlysningstekster og 

policy 

o Felles promoterings- og kommunikasjonsaktiviteter: “roadshows”, nettverksbygging, 

konferanser, messer, annonser, pressemeldinger  

o Felles prosjekter: etablering av felles grafisk profil, og av felles grafisk framstilling av 

“hvem tilbyr finansiering til hva”, kompetansetilbud knyttet til “klar for venture”, 

støtte til nettverksarenaen “Teknologisk møteplass” og nettstedet Fornybar.no 

Programrådet er operativt: 

NHD opprettet i 2011 et programråd for miljøteknologi hvor representanter fra ni virkemiddelaktører 
var invitert til delta. Innovasjon Norge leder sekretariatet for rådet. Programrådet er nå operativt og 
har gjennomført to møter i 2011. Leveranser fra rådet vil komme i 2012 og 2013 i form av innspill på 
rammene i programmet for miljøteknologi, stimulering til ytterligere koordinering av relevante 
virkemidler og innspill til videre strategi. 

b. Ressursinnsats i 2011 

Tilsagn for Energi- og miljøsatsingen i 2011, og sammenstilt med 2009 og 2010, var som illustrert i 
tabellen under: 

Virkemiddel Beløp 2009 Beløp 2010 Beløp 2011 

Risikolån 193 475 98 100 65 290  

Ordinære lån 324 530 80 200 25 955  

Garantier 500 2 000 6 000  

Tilskudd 463 683 336 232 378 713  

Lånebeløp for rentestøtte 4 500 1 052 850  

Total 986 688 517 584 476 808  

 

En vesentlig andel av tilskuddsdelen av tilsagnene for 2011 kom fra Miljøteknologiordningen som i 
2011 var på kr 257 millioner totalt.  
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Gjennomføringskostnadene i sektoren, utenom forvaltningen av de ulike finansieringsordningene 
anvendt i sektoren, gjelder hovedsakelig gjennomføringen av oppdraget på etablering og drift av et 
kompetansemiljø innen miljøteknologi. I tillegg kommer kostnader på gjennomføringen av 
sekretariatsfunksjonen for programrådet for miljøteknologi. 

c. Cases  

Vinden blåser riktig vei for OWEC Tower 
Selskapet ble etablert i 2004, og har utviklet en understell-løsning for offshore vindmøller.  Løsningen 
er markedsledende i verden for kombinasjonen stor turbin og dypt vann.  

Teknologien ble tatt i bruk første gang på Beatrice-feltet i UK i 2006. Teknologien håndterer ulike 
vanndybder, letter installasjon med tanke på vekt, og muliggjør bruk av flere ulike typer 
installasjonsfartøy. Pælene kan installeres parallelt med fabrikasjon og man sparer tid på prosjektet. 

I 2011 har OWEC Tower AS levert 30 fundamenter til Ormonde (Frankrike), og 49 fundamenter 
installeres i 2011/12 på Thornton Bank i UK.  

Med denne teknologien og markedsposisjonen ser internasjonale, industrielle investorer lyst på 
fremtiden til OWEC Tower AS. Selskapet Keppel Corporation Ltd. (Singapore) sitt heleide 
datterselskap KV Ventus har investert i 49,9 prosent av aksjene i OWEC Tower. 

 
Selskapet har siden etableringen mottatt betydelig med finansiering, rådgivning og tilrettelegging i 
internasjonale fora fra Innovasjon Norge. Daglig leder Per Bull Haugsøen uttaler: ”Innovasjons Norges 
støtte har bidratt til at vi flere ganger har kommet over vanskelige faser.  Vi ville antagelig ikke 
eksistert uten den hjelpen vi har fått.  Vi ville heller ikke hatt den IP- beskyttelsen som vi har fått.” 

 

Norsk vannkraftteknologi utvikles og internasjonaliseres 
Selskapet DynaVec AS fra Vanvikan ble etablert i 2007 og har sammen med NTNU utviklet løpehjul 
som er spesialtilpasset elver med mye slam og grus. Løpehjulene er slitesterke og effektive. 
Teknologien har de siste to årene blitt prøvd ut ved et SN Power-eid kraftverk i Peru, som årlig 
produserer 30 GWh mer energi som følge av overgangen til et Francis løpehjul fra DynaVec teknologi.  

I 2011 har selskapet satset videre internasjonalt. Sør-Amerika, Nepal og India er viktige 
satsingsområder ettersom de sliter med sedimenter i vannet. India satser mye på vannkraft 
fremover. DynaVec signerte høsten 2011 en ordre på to stykk 20MW Francis turbiner med Andritz 
Hydro, en ledende aktør på vannkraft. I mai 2012 installerer selskapet sitt første Pelton løpehjul med 
utskiftbare skovler i Nepal. 

Innovasjon Norge har investert ti millioner kroner i selskapet over flere år.  I 2011 har Innovasjon 
Norges kontor i Delhi assistert selskapet i å komme inn på det indiske markedet. Gunnar Kristian 
Gran, adm.dir i DynaVec AS, uttaler: “Støtten fra Innovasjon Norge har ført oss raskere til et marked 
som vil ha god vekst i mange år.” 

Norsk miljøteknologi vant internasjonaliseringsprisen under Skaperkraft 2011 
Selskapet Cambi AS har utviklet en termisk forbehandlingsmetode for slam, organisk avfall og annen 
biomasse som steriliserer, gir mye mer biogass og forbedrer kvaliteten på biogjødsel som et 
sluttprodukt etter anaerobe råtnetanker. 
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 Cambis teknologi er definert som Best Available Technology for avansert behandling av biomasse. 
Cambi har levert anlegg i viktige hovedsteder som Brussel, London, Dublin, Vilnius og Santiago i Chile. 
I 2011 skrev Cambi kontrakt med Washington DC, og vil levere anlegg som behandler slam fra 4.5 
millioner mennesker. Totalt har Cambi solgt anlegg med kapasitet for 23 millioner mennesker. 

 Omsetning hos Cambi var 390 mill kroner i 2011.  Selskapet har ikke mottatt finansiering fra 
Innovasjon Norge de senere år, men har fått rådgivning fra våre utekontorer.  I 2011 mottok 
selskapet Internasjonaliseringsprisen fra Innovasjon Norge under Skaperkraft. 
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2.7 Maritim 

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. 

I 2011 ble prosesser innen Maritim21 også mer framtredende for Innovasjon Norge, jf. 
oppdragsbrevet.  

2. Rapportering for 2011 

a. Viktige resultater og hendelser i 2011 

2011 var business as usual. Bruk av finansielle tjenester innen maritime satsingen var noe lavere i 
2011 enn i 2010. Hovedårsaken var den maritime tiltakspakken i 2010. 

I tillegg til ordinære finansieringstjenster trekkes spesielt følgende aktiviteter fram: 

 Maritim delegasjonsreise til Rio de Janeiro i februar – med stor næringslivsdeltakelse    

 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 2011 

Finansiell ressursinnsats 

Innovasjon Norges finansielle ressursinnsats overfor maritim næring i 2011 var på 478 millioner 
kroner, nedgang fra 2010 på 96 millioner kroner. 

De fem største finansielle tjenestene i 2011 var: 

Lavrisikolån  303 mill. kroner 
Tilskudd   80 mill. kroner 
Risikolån  46 mill. kroner 
Innovasjonslån  24 mill. kroner 
IFU tilskudd  18 mill. kroner 
 

Norsk maritim næring er Norges mest internasjonale næring. Maritime prosjekter som delfinansieres 
av innovasjon Norge derfor i hovedsak internasjonalt rettede innovasjonsprosjekter, 79 % i 2011 (62 
% i 2010). Variasjonen fra år til år skyldes i hovedsak at næringen er en stor låntaker i Innovasjon 
Norge og spesielt bruken av lavrisikolån kan variere en del fra år til år. Hovedtyngden av de 
finansielle midlene går til Vekst i bedrifter, 79 % i 2011. 
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Møre og Romsdal (45 %) og Hordaland (26 %) er de viktigste fylkene for de finansielle virkemidlene i 
2011. 

Det er utarbeidet egen rapport for det maritime tilskuddsprogrammet Maritim Utvikling. 

Rådgivende ressursinnsats 
Flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet arbeider for norsk maritim næring, Dette gjelder 
spesielt kontorene i Singapore, Shanghai, Seoul, Hanoi, New Dehli, Rio de Janeiro og Istanbul 

c. Cases 

Maritim21 Nettverksprosjekt i regi av Norsk Industri 

Maritim 21 er et nettverksprosjekt finansiert gjennom programmet Maritim Utvikling. 
Nettverksprosjektet støtter godt opp om strategien for maritim næring, Maritim21s, som har som 
målsetting å etablere en enhetlig forskings- og innovasjonsstrategi for de maritime næringene. I 
2011 gjennomførte nettverksprosjektet om lag 60 presentasjoner om Maritim21 og en rekke 
nettverksarrangementer med deltakelse fra om lag 50 maritime bedrifter. Maritim21 har stor 
oppmerksomhet i næringen, hos relevante myndigheter og hos virkemiddelapparatet som 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet. De områdene i sektor maritim som Innovasjon Norge 
prioriterer har framkommet som et resultat av arbeidet med Maritim21. 

Joint Working Group: Norge - India 
Innovasjon Norges kontor i New Delhi har i 2011 arbeidet på oppdrag med gjennomføring av 
aktiviteter i prosjektet Joint Working Group. Dette prosjektet eies av Nærings- og 
handelsdepartementet og har som målsetting å styrke kontakten på høyt nivå mellom norsk og 
indisk maritim næring for å styrke samarbeidet med konkrete prosjekter både på industrielt nivå og 
innen forsking og utvikling. 

With Inside Information 
Innovasjon Norge har i 2011 bidratt med faglig innhold ved en rekke av NCE Maritime (Ålesund) sin 
seminarserie “With Inside Information”: 

 From Vietnam 

 From China - kulturskole 

 From Canada 

 From Turkey 

 

Navigator og bedriftsnettverk til Brasil 
I 2011 gjennomførte og avsluttet Innovasjon Norge navigatorprosjektet rettet mot Brasil. Innovasjon 
Norges kontor i Møre og Romsdal bidro til at seks bedrifter. Navigatorprogrammet bidrar til å styrke 
innsatsen og samtidig redusere risikoen for bedrifter som er motivert og kvalifisert for å gå inn i 
utenlandske markeder – i dette prosjektet Brasil. 

Fire maritime bedrifter fra Møre og Romsdal deltok i et nettverksprosjekt mot Brasil. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norges kontorer i Møre og Romsdal og Rio de Janeiro. Brasil 
har et stort potensial for norske bedrifter innen maritim offshore. 
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Styrket kompetanse næringsklyngen NCE Maritime  
I 2011 har vi gjennomført et kompetanseprosjekt for 19 ansatte ved 6 maritime bedrifter i Møre og 
Romsdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de 6 bedriftene, Høgskolen i Ålesund og NCE 
Maritime. Målet er at de 19 ansatte som gjennomfører studiet skal komme opp på masternivå. 
Prosjektet bidrar til å styrke den maritime næringen i området. Prosjektet finansieres bl.a. fra den 
maritime tiltakspakken i 2010 men mye av prosjektet har vært under gjennomføring i 2011. 

Maritime nyhetsbrev 
I 2011 fortsatte Innovasjon Norge arbeidet med å tilby regelmessige maritime nyhetsbrev gjennom 
hjemhenting av kunnskap. Et felles nyhetsbrev fra Korea, Kina og Japan og et fra Russland. 
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3. INNOVASJON NORGES PROGRAMMER 2011 

3.1 Arena-programmet   

Kortversjon 

1. Prosjekter i programmet 

o Det var pr 31.12.2011 tilsammen 23 prosjekter i Arena. 

o 6 nye prosjekter ble rekruttert inn i programmet i 2011. 

o 3 prosjekter ble avsluttet i løpet av året. 

o 4 prosjekter fikk innvilget videreføring i et fjerde driftsår. 

2. Deltakere i prosjektene 

o Antall deltakende bedrifter i prosjektene var 716 i 2011 – en reduksjon fra 1396 i 2010.  

o Antall deltakende FoU-miljøer var 96 – en reduksjon fra 143 i 2010. 

o Nedgangen i antall deltakende bedrifter og FoU-miljøer skyldes antagelig endret 

sammensetning av porteføljen av prosjekter. 

o Gjennomsnittlig kvinneandel i prosjektenes styringsgrupper har gått opp fra 32 % til 37 %.  

3. Resultater 

o Det er en betydelig økning i antall igangsatte innovasjonsprosjekter og utløste midler til FoU- 

og innovasjonsprosjekter. 

o Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet er fordoblet fra 2010 til 2011. 

o Antall prosjekter med sikte på utvikling av utdanningstilbud og kompetanseheving er mer enn 

fordoblet i samme periode. 

o Antall prosjekter med formål internasjonalisering har gått noe ned, men samtlige prosjekter 

har hatt internasjonalt rettede aktiviteter i 2011.  

o Prosjektenes betydning for utvikling av deltakende bedrifters innovasjonsaktivitet og 

verdiskapning ligger på et tilfredsstillende nivå (4,0 på en skala fra 1 til 5). 

o En stadig større andel av prosjektene har en klar miljøambisjon/-profil.  

4. Samarbeid innad i Innovasjon Norge og med andre virkemiddelaktører 

o Distriktskontorenes utøvelse av kundeansvaret fungerer gjennomgående bra, men bør 

forbedres. 

o Det er behov for innsats for å knytte utekontorene tettere til den operative gjennomføringen 

av Arenaprosjektene. 

o Samarbeidet med Forskningsrådet og SIVA om eierskap til og ledelse av Arena-programmet 

fungerer godt og videreutvikles stadig. 

5. Evaluering av programmet 

o Arena realiserer hovedmålet for programmet og har høy mobiliserende effekt. Programmets 

tjenester fungerer i all hovedsak godt. 

o Forbedringspunktene er tungvinte administrative rutiner og variabel kompetanse hos INs 

distriktskontorer 
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1. Kort beskrivelse av Arena-programmet 

Arena-programmet tilbyr faglig og finansielle støtte til langsiktig utvikling av regionale 
næringsmiljøer. Miljøene kan ha karakter av næringsklynger eller representere mer umodne 
relasjoner mellom bedrifter og kunnskaps- og utviklingsaktører.  

Formålet med utviklingsprosessene er å forsterke miljøenes evne til innovasjon. Dette skal skje ved 
at det etableres et sterkere og mer dynamisk samspill mellom næringsaktører, FoU- og 
utdanningsaktører og offentlige aktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt 
verdiskaping hos de deltakende næringsaktørene. Samarbeidet skal være målrettet, langsiktig og 
bredt orientert med sikte på å forsterke bedriftenes evne til samarbeid om innovasjon, deres 
internasjonale orientering, tilgang på kompetanse, nyetableringer m.m.  

Arena-programmet støtter ordinært hovedprosjekter i en 3-års periode. Det kan gis støtte i 
ytterligere 2 år ut fra nærmere fastsatte kriterier.  

Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Nye prosjekter i 
programmet godkjennes med grunnlag i åpne årlige utlysninger, faste utvelgelseskriterier og -
prosedyrer.  

De regionale virkemiddelaktørene har et hovedansvar når det gjelder å støtte utviklingen av nye 
prosjektinitiativ gjennom forstudier, forprosjekter etc. I tillegg medvirker de regionale aktørene ved 
oppstarting og oppfølging av etablerte prosjekter i Arena.  

2. Beskrivelse av formål/mål 

Hovedmål: 

Arena skal forsterke klyngers evne til innovasjon, internasjonalisering og verdiskaping gjennom økt 
samhandling mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. 

Delmål: 

For den enkelte klynge: 

1. Samhandling i klyngen skal økes 

Indikatorer: 

 Økt dialog og samarbeid mellom bedriftene 

 Økt dialog og samarbeid mellom bedrifter og FoU- og utdanningsmiljøer 

 

2. Klyngens bedrifter skal øke sin innovasjonsevne 

Indikatorer 

 Bedre intern kompetanse i bedriftene til å innovere 

 Bedre tilgang til nødvendig ekstern kompetanse 

 Økt samarbeid med andre aktører om innovasjon 

 Økt nivå på bedriftenes innovasjonsaktivitet 

 

3. Klyngens aktører skal forsterke sin internasjonale orientering 

Indikatorer: 

 Bedriftene skal ha bedre innsikt i internasjonale trender og muligheter for egen 

konkurranseevne 
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 Klyngen skal ha en bedre forståelse av sin internasjonale posisjon 

For programmet: 

4. Arena skal gi innsikt i og positiv oppmerksomhet om klyngesamarbeid 

Indikatorer: 

 Deltakelse i programmet skal gi positiv status 

 Programmet skal bidra til å mobilisere nye klyngeinitiativ 

 Programmet skal gi ny innsikt i forutsetninger for og resultater av klyngesamarbeid 

3. Samfunnsøkonomisk begrunnelse  

Bedrifters konkurranseevne er i økende grad avhengig av evne til kontinuerlig innovasjon. Dette 
forutsetter at de i stadig større utstrekning deltar i et aktivt samarbeid med andre bedrifter, 
kunnskapsmiljøer og utviklingspartnere.  Bedrifter vil også ha en fordel av å høre til et godt utviklet 
regionalt næringsmiljø hvor det er konsentrasjon av konkurrerende bedrifter, krevende kunder, 
spesialiserte underleverandører og relevante FoU- og utdanningsinstitusjoner. Et slikt næringsmiljø 
(klynge) kan bidra til at deltakende bedrifter øker sine aktiviteter knyttet til innovasjon, kompetanse, 
kommersialisering og internasjonalisering. 

Et effektivt samarbeid kan hindres av ulike barrierer ved at viktige aktører i næringsmiljøet mangler 
tillit og ressurser til å iverksette samarbeidsprosesser, institusjonell infrastruktur for samarbeid eller 
nødvendig kompetanse. Offentlige virkemiddelaktører kan bidra til å redusere slike barrierer og 
gjennom dette utløse, forsterke og akselerere utviklingsprosesser for å fremme samarbeid mellom 
aktørene. 

4. Målgruppe 

Samarbeidsgrupperinger 

Programmet retter seg mot grupperinger av bedrifter, relevante kunnskapsmiljøer og offentlige 
aktører. Hovedtyngden av aktørene vil vanligvis  

 befinne seg innenfor et geografisk avgrenset miljø, 

 ha felles tilhørighet til en næringssektor, en verdikjede, et kompetanseområde eller et 

markedsområde, 

 ha identifisert felles interesser som gir grunnlag for økt samspill og samarbeid. 

Deltakende bedrifter vil være den viktigste drivkraften i miljøets utvikling. Deres interesser skal 
derfor være utgangspunkt for samarbeidet. De øvrige aktørene vil være støttespillere i 
utviklingsprosessene.  

Samarbeidsgrunnlag 

Næringsklyngen eller næringsmiljøet må ha etablert et fundament for samarbeidet som definerer 
samarbeidsområde og ambisjoner. Samarbeidsgrupperingen må være åpen for de aktører som 
passer inn i det strategiske fundamentet, og som er villig til å forplikte seg i forhold til de 
betingelsene som gjelder for deltakelse. 

Arena kan støtte  

 næringsmiljøer i en tidlig utviklingsfase og  
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 mer modne klynger 

Programmet er åpent for prosjektinitiativ i alle regioner og sektorer, herunder nye 
samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og regioner.  

5. Kundebehov 

Programmet retter seg mot konkrete initiativ til samarbeid om krevende utviklingsoppgaver som vil 
styrke miljøets innovasjonsevne. Det skal gjennomføres utviklingsprosesser som 

 har bred deltakelse av aktører i miljøet 

 tar utgangspunkt i deltakernes felles interesser 

 har et strategisk og langsiktig fokus 

 har tilstrekkelig tyngde og framdrift 

 er orientert mot å skape best mulige resultater 

Det bør være betydelig bredde og åpenhet i de strategiske perspektivene og konkrete tiltak i 
prosjektet. Dette gjør det ønskelig med mangfold med hensyn til hvilke personer som medvirker når 
det gjelder alder, bakgrunn, arbeidserfaring og kjønn. Økt deltakelse av kvinner skal gis særskilt 
oppmerksomhet. 

Programmets støtte orienteres mot målgruppens behov for: 

 god ledelse og fasilitering  

 arbeidsmodeller og verktøy for utviklingsprosesser i klynger 

 bistand til å initiere og utvikle ideer til nye prosjekter 

 koplinger til relevante aktører utenfor prosjektpartnerskapet 

 langsiktig og strategisk endringsperspektiv  

6. Innhold 

Arena-programmet kan tilby finansiell og kompetanserettet støtte. 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. Den finansielle 
støtten kan gå til følgende formål: 

 Prosessledelse  

 Nettverksbygging og møteplasser  

 Analyse- og strategiprosesser 

 Kommunikasjon  

 Læringsaktiviteter 

 Tidligfase ide- og prosjektutvikling   

Norske programmer for støtte til klynger, herunder Arena-programmet, ble ved brev av 26. januar 
2011 formelt godkjent av EFTAs Surveillance Authority (ESA). 
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7. Rapportering for 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse  

Porteføljeutvikling 
Tabell 1. Igangværende prosjekter i Arenaprogrammet pr. 31.12.11: 

Prosjekter Næringsgruppering/Region Tidshorisont 

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. 12 
Innvilget videreføring  
1 år) 

Innovative Opplevelser Opplevelsesprodusenter innenfor 
reiselivsnæringen i Nordland 

aug. 08 - juli 12 
(innvilget videreføring 1 
år) 

Arena Beredskap 
 

Bedrifter i Lofoten og Vesterålen som 
satser innenfor beredskap 

sept. 08 - aug. 12 
Innvilget videreføring  
1 år) 

Teknologi AkvARENA Teknologiprodusenter innenfor marin 
sektor i Trøndelag 

sept. 08 - okt. 12 (innvilget 
videreføring 1 år) 

Omegaland Foredling av marine oljer til humant 
konsum – Nord-Vestlandet 

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  

mars 09 – des. 12 

Arena Eyde Utvikler industrielle løsninger for miljø- 
og klimautfordringer på Sørlandet 

des. 09 – des. 12 

Arena Vindenergi Leverandørindustri innen offshore vind i 
Midt-Norge 

des. 09 – des. 12 

Arena NOW (Norwegian 
Offshore Wind) 

Selger norsk havvindteknologi og 
offshore vindkraftproduksjon fra 
Hordaland og Rogaland  

des. 09 – des. 12 

Oslo Medtech Utvikler produkter og tjenester innen 
medisinsk teknologi i Oslo-området.  

des. 09 – des. 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 – des. 13 

Helse i Valdres Helse- og reiselivsbedrifter – nye 
markeder og produkter innen 
behandling, rehabilitering og 
helseturisme 

sept. 10 – des. 13 

Arena Magica Aktører innen musikk og scene, film og 
medier skal utvikle en audiovisuell 
kulturnæring i Østfold 

sept 10 – des. 13 

Arena Frukt og Bær Økt samhandling mellom aktører i Sogn okt. 10 – des. 13 
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og Fjordane for kompetansebygging, 
markedsretting og produktutvikling 

Maritime CleanTech West Utvikling av miljøvennlige løsninger for 
maritime aktiviteter i Sunnhordland 

aug. 11 – des. 14 

Vannklyngen Videreutvikling av eksisterende og ny 
teknologi for vannbehandling i 
Vestfold/Telemark 

sept. 11 – des. 14 

Smart Water 
Communication Cluster 

Utvikling av systemer for gjenvinning og 
gjenbruk av vann i Trøndelag 

sept. 11 – des. 14 

Arena Smart Grid Services Utvikling av nye og smarte løsninger 
innenfor energisektoren 

sept. 11 – des. 14 

Arena Lønnsomme 
vinteropplevelser 

Utvikling av attraktive vinteropplevelser i 
Troms og Nordland 

sept 11 – des. 14 

Arena Ocean of 
Opportunities 

Bidra til vekst i havbruksnæringen på 
Sør-Vestlandet 

okt. 11 – des. 14 

 

Tre prosjekter ble avsluttet i 2011: IKT Grenland, Arena Offshorefartøy og Omegaland 

Det kom inn til sammen 18 søknader etter utlysningen i 2011 mot 7 i 2009.   

Pr. 31.12.2011 var det til sammen 23 prosjekter i Arenas portefølje.  Fire prosjekter, Innovative 
Opplevelser, Arena Beredskap, akvArena og Arena Helseinnovasjon er blitt innvilget videreføring i år 
4 ut 2012.  To prosjekter, Arena Offshorefartøy og Omegaland søkte om videreføring, men fikk ikke 
innvilget dette.  

Tabell 2: Nøkkeltall fra Arena-prosjektenes årsrapporter 

  2010 2011 

Antall Arena-prosjekter pr. 31.12 19 17 

Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket 699 521 

Antall øvrige bedrifter som deltar i prosjektets aktiviteter  1391 716 

Antall FoU-/Kunnskapsmiljøer 143 96 

Antall offentlige utviklingsaktører 106 76 

Antall deltakere i prosjektets styringsgruppe (eks. 
observatører)  

134 125 

Antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 95 86 

Antall kvinner i styringsgruppen 43 45 

Prosentandel kvinner i styringsgruppen 32 37  

Faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 133 117 

Innovasjonsprosjekter iverksatt som et resultat av Arena 86 142 

Bedrifter som deltar i disse innovasjonsprosjektene 221 318 

Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 61  118 

Prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling 109 53 

Prosjekter med sikte på utvikling av 
utdanning/kompetanseheving 

34  
79 

Medie/presseoppslag 317 423 

Prosjektets egen vurdering av betydning for utløsning av 
innovasjonsaktivitet og verdiskaping  1 = ingen betydning og 5 
= stor betydning  

4,1 4,0 

 

Kommentarer: 
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Tallene i tabellen ovenfor viser aggregerte tall fra årsrapportene til igangværende prosjekter i 2010 
og 2011. Fordi sammensetningen av programporteføljen endres fra det ene året til det andre, er 
tallene ikke nødvendigvis sammenlignbare, og de kan gir i mange tilfeller gi liten forklaringskraft. 
Videre er 2011-tallene er basert på 79 prosjekter mot 19 prosjekter 2010, dvs 2 færre prosjekter. 

Ad 1) For 2010 ble det oppgitt totalt antall bedrifter (521) som engasjerte seg aktivt i klyngen.  Dette 
representerer en viss nedgang fra 2010. Dette har antagelig sammenheng med en endret 
sammensetning av programmets portefølje bla ved at de prosjektene som ble tatt opp i 2010, 
gjennomgående har færre deltakere enn de prosjektene som forlot programmet ved utgangen av 
2010. 

Den samme forklaringen antas å gjelde mht redusert antall deltakende FoU- og kunnskapsmiljøer i 
prosjektene fra 201 til 2011.  

Innovasjonsaktiviteten i Arena-prosjektene har gått betydelig opp fra 2010 til 2011. Det har også 
antall bedrifter som deltar i disse aktivitetene gjort. Tilsvarende har det skjedd nær en fordobling av 
antall millioner kroner utløste FoU/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet.  

Antall prosjekter med sikte på utvikling av utdanningstilbud og kompetanseheving er også mer enn 
fordoblet fra 2010 til 2011.  

Antall prosjekter med formål internasjonalisering er derimot redusert fra 2010 til 2011. Dette gir 
grunn til å forsterke bestrebelsene på å stimulere klyngeprosjektenes internasjonale orientering.   

Faglig støtte gjennom Arenaprogrammet 
Programmet gir prosjektene faglig støtte som bidrar til målrettede og effektive utviklingsprosesser. 
Viktige aktiviteter i 2011 har vært: 

Prosjektsamlinger: Det ble gjennomført 2 prosjektledersamlinger, herav en kombinert med studietur 
til Milano. De temaene som ble tatt opp var blant annet følgende: 

 Internasjonalisering 

 FoU 

 Innovasjon 

Dialoger med prosjektstyrene om organisering og ledelse av klyngeprosjekter. Særlig prioritet gis til 
nye prosjekter i programmet. 

Prosjektrådgivning gis til et utvalg av prosjektene i programmet. Dette gjelder primært nystartede 
prosjekter og prosjekter med særskilt behov for rådgivning. 

Profilering og kommunikasjon:  

 Programmets web-side holder et for lavt nivå og vil bli forbedret i 2012.  

 Ny program-brosjyre ble laget i 2011 med oversikt over og omtale av løpende Arena-

prosjekter  

 Næringsklynger – for fremtidens næringsliv (Popularisert årsrapport 2010 for NCE- og Arena-

programmene) 

Programmets målrealisering 

Ref. pkt 2 foran. 
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Styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping: Arena-prosjektene 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 ligger nå stabilt på ca 4,0 (på 
skalaen 1 – 5).  

Økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige: Aktørene i Arena-
prosjektene deltar aktivt både på møteplasser og i ulike fora som opprettes i prosjektene. De går 
også inn i tverrgående og klyngebyggende utviklingsprosjekter basert på deltakelse fra flere 
bedriftsaktører.   

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. 
Jf også økingen i antall prosjekter med sikte på utvikling av utdanningstilbud og kompetanseheving. 

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.  

Økt kompetanse og engasjement fra policy- og virkemiddelaktører: Klyngeutvikling inntar en stadig 
viktigere rolle i myndighetenes overordnede politikk for innovasjon og næringsutvikling. 
Klyngeutvikling synes også å bli stadig viktigere i de regionale utviklingsstrategiene for nærings- og 
bedriftsutvikling.  

7.2 Ressursbruk 

Tabell 3: Programmets rammer, bevilgninger og regnskap i 2010 – 2011.  

Finansiering (i mill. kroner) Ramme 2010 Ramme 2011 

Bevilgningsramme fra KRD 18,0 15,4 

Bevilgningsramme fra NHD 14,0 16,6 

Overførte midler KRD 3,8 5,0 

Annullerte tilsagn fra tidligere  år 3,0  

Sum ramme  38 800 000 37 000 000 

 

Regnskap ( i mill. kroner) Regnskap 2010 Regnskap 2011 

Finansiering av Arenaprosjekter 36,3 36,1 

Direkte kundeaktiviteter 1) 1,8 1,4 

Sum forbruk 38,1 37,5 

 

 Regnskap 2010 Budsjett 2011 

Personalkostnader (i mill. kroner)2 8,4 8,0 

1) Direkte kundeaktiviteter omfatter lærings- og utviklingstiltak samt evaluering, analyse og 
kommunikasjon.  

2) Omfatter personalutgifter til administrasjon og drift av programmet.  
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7.3  Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Nesten samtlige løpende prosjekter har hatt internasjonale aktiviteter i 2011. Dette innebærer at 
programmets internasjonale profil er blitt vesentlig opptrappet og forsterket i løpet av de siste 
årene. Noen eksempler fra porteføljen i 2011: 

 Arena Fritidsbåt: Hjemhenting av kunnskap om utenlandske markeder  

 I Windcluster Mid-Norway er det etablert et felles prosjekt med deltakelse av aktører fra UK 

for å drøfte felles utfordringer og identifiserer mulige samarbeidspartnere. Arena NOW er 

invitert inn som likeverdig samarbeidspartner i prosjektet. 

 Innen Arena Usus er det etablert nettverk av bedrifter med sikte på markedskommunikasjon 

for nærmarkedene Skandinavia, Tyskland og Benelux. 

 

7.4 Kvinnedeltagelse 

Kvinneandelen i styringsgruppene har gått opp fra 32 % til 37 %.  Dette tyder på at programmets 
klart kommuniserte krav om økt deltakelse av kvinner, herunder minst 30 % andel av begge kjønn i 
prosjektenes styringsgrupper, begynner å gi god effekt. 

7.5 Miljørettede prosjekter og bærekraftig utvikling 

Et betydelig og stadig økende antall av Arena-prosjektene har miljøhensyn som en klart uttalt 
ambisjon/mål: 

 Windcluster Mid-Norway 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. 

 Maritime CleanTech West skal utvikle miljøvennlige løsninger for maritime aktiviteter. 

 Vannklyngen skal videreutvikle eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi for 

vannbehandling. 

 Smart Water Communities Cluster skal utvikle systemer for gjenvinning og gjenbruk av vann. 

 Arena Smart Grid Services skal utvikle nye og smarte løsninger innenfor energisektoren. 

 

7.5 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritiske faktorer for god gjennomføring og måloppnåelse i programmet: 

 Prosjektenes forankring hos de deltakende kjernebedriftene 

 Prosjektenes utviklingspotensial  

 Prosjektleders nettverk, erfaringsgrunnlag og personlige egenskaper  

 Programmet faglige støttetilbud  

7.7  Samarbeid internt i Innovasjon Norge og med andre virkemiddelaktører  

Innovasjon Norges distriktskontorer har ordinært kundeansvar for løpende Arena-prosjekter og 
ansvar for regional medfinansiering av forprosjekter. Dette fungerer gjennomgående bra. Men den 
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eksterne evalueringen fra Menon/NIFU pekte på at variabel kompetanse hos distriktskontorene er 
en kritisk faktor for gjennomføringen av programmet.  

Det har også i 2011 vært arbeidet for å få til tettere koplinger mellom Arena-prosjektene og 
Innovasjon Norges ulike sektorsatsinger.  

Det er en utfordring å knytte Innovasjon Norges uteapparat tettere til den operative 
gjennomføringen av Arena-prosjektene. Utekontorene kan blant annet bidra med hjemhenting av 
kunnskap/informasjon og tilrettelegging for samarbeid/koplinger til mulige samarbeidspartnere i 
vedkommende land/region.  

Divisjon Norge har en egen stilling med ansvar å bistå distriktskontorene i deres arbeid med 
innovasjonsmiljøer og spesielt i forhold til tidlige initiativ og mulige søknader til Arenaprogrammet. I 
2011 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 er blitt videreutviklet. 
Det er blitt arbeidet videre med et felles prosjekt med sikte på å forsterke NCE- og Arena-klyngenes 
satsing på forskning, utvikling og innovasjon. Prosjektet vil bli sluttført i 2012. 

For en rekke Arena-prosjekter er det en tett kopling til satsinger og arbeid i Forskningsrådets VRI-
program. Det er i flere tilfeller stort sammenfall mellom Arenaprosjekter og de innsatsområdene 
som regionene har valgt.  

7.8  Eksterne sluttevalueringer   

Det er i 2010 levert sluttevalueringer for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt Utført av 

Arena Offshorefartøy Oxford Research 

Integrerte operasjoner iPAX AS 

Arena Brønnteknologi iPAX AS 

IKT Grenland Oxford Research 

 

7.9  Programutviklingsaktiviteter i 2010 

I oktober 2011 ble det lagt fram en ekstern evaluering av programmet utført av Menon/NIFU. 
Evalueringen konkluderer med at  

 programmet har lykkes med å realisere hovedmålet, og at målrealiseringen har økt over tid, 

 programmet har en høy mobiliserende effekt, og 

 programmets tjenester fungerer i all hovedsak godt  

 forbedringspunktene er særlig tungvinte administrative rutiner og variabel kompetanse hos 

distriktskontorene. 
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 Rapporten utgjør et viktig underlag for en oppfølgende strategisk gjennomgang av programmets 
innretning og gjennomføringsmåte. Utkast til ny programbeskrivelse for Arena vil bli lagt fram på 
møte 29. februar 2012 i eierstyret for NCE og Arena. 

 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 2. februar 2012. I tillegg kjenner programledelsen til en rekke ytterligere initiativ. Dette 
vil formodentlig resultere i et betydelig antall søkere til programmet også i 2012. Programmets gode 
status tilsier at programmet bør videreføres som et nasjonalt program. 
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3.2 Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) 

3.3 NCE-programmet 

Kortversjon årsrapport - NCE 2011  

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. 
Fra 2011 har vi for første gang en årsrapport med alle 12 NCEéne inkludert. 

Aggregerte nøkkeltall: 

 Totalt har NCE`ene 1 441 partnere/medlemmer (2010:1188)  

 Det er iverksatt 220 innovasjonsprosjekter (2010:187). Av disse er 154 i samarbeid med 

FoU-miljøer og 62 er i samarbeid med internasjonale partnere 

 Innovasjonsprosjektene har utløst 265 mill. kroner i FoU-/innovasjonsmidler fra 

virkemiddelapparatet og 13 mill. kroner fra EU 

 Det er iverksatt 126 prosjekter (2010:91) for internasjonal forretningsutvikling og 193 

(2010:160) prosjekter for utvikling av utdanning/kompetanseheving. 

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.  

Målrealisering 

Econ Pöyrys evaluering av NCE-programmet i 2011 sier at NCE-programmet har bidratt til god 
målrealisering innenfor økt/bedre samarbeid, kompetansemobilsering, infrastruktur og synliggjøring. 
NCE-programmet underbygger en høy innovasjonsaktivitet i klyngene. Evaluator peker på 
utfordringene med å måle effekter av denne aktiviteten. I sum god målrealisering. 

Risikofaktorer/utfordringer 

NCE-prosjektene initierer et høyt antall addisjonelle innovasjonsprosjekter. Samtidig melder et 
økende antall NCE-prosjekter at det er tungvint og vanskelig å få delfinansiert 
samarbeidsprosjektene, særlig i en konseptualiseringsfase. Når bedriftene investerer medarbeideres 
tid og bedriftens kapital i samarbeidsprosjekter, er det en forventning om at virkemiddelapparatet 
bidrar til risikodeling.  

Konklusjon 

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. Evalueringen av NCE-programmet konkluderer også med at bedriftene 
opplever det som nyttig og relevant å delta i prosjektene.  

 

Det anbefales at NCE-programmet videreføres og videreutvikles i 2012.  
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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 målrette privat og offentlig innsats 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 

 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. 
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 Ny forretningsvirksomhet knyttet til klyngens kjernevirksomhet. 

Sekundær målgruppe: Aktører som direkte bidrar til å utvikle klyngen: 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 2011  

7.1  Grad av måloppnåelse i forhold til måltall  

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. 31.12.2011: 

Prosjekter Næringsgruppering/ 
region 

Tidshorisont/ 
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 
undervannsinnstallasjoner 
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, styringssystemer 
Horten/ Vestfold 

2006-2016 
01.01.2010 – 31.12.2012 

NCE Systems Engineering 
Kongsberg 
 

Systems Engineering, automasjon og 
styringssystemer 
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 Kreftdiagnostikk, 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 
plattformoperasjoner 
Sørlandet 

2009-2019 
01.10.2009 – 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 med fokus på energistyring 
(Smart Grid) og systemer for energihandel 
Halden, Østfold 

2009-2019 
1.10.2009 – 31.03.2013 
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Prosjektenes utvikling - nøkkeltall 

Tallene fra 2009 er basert på tall fra de første 9 NCE-prosjektene klyngene.  Tallene fra 2010 og 2011 
inkluderer tall fra alle 12 NCE-prosjektene.  

 

Kvantitative indikatorer 

  2009 2010 2011 

Deltakere:     

Kjerne-/partnerbedrifter 317 546 587 

Øvrige bedriftsdeltakere 213 398 528 

FoU-/kunnskapsmiljø 69 103 113 

Øvrige utviklingspartnere 210 231 213 

Antall deltakere i styringsgruppene/styrene 76 113 115 

Kvinneandel i styringsgruppene/styrene 28 % 26 % 30 % 

Antall deltakere i ledelsesposisjoner  230 183 

Kvinneandel i ledelsesposisjoner  34 % 40 % 

Faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 142 217 240 

Deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk 4235 7792 7977 

Utenlandske deltakere 80 125 106 

     

Aktiviteter og resultater    

Iverksatte innovasjonsprosjekter totalt 152 187 220 

-  herav i samarbeid med FoU-miljøer 100 121 154 

-  herav i samarbeid med internasjonale partnere 47 54 62 

-  felles søknader om støttemidler 75 107 137 

-  utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 
(mill kr)  221 250 265 

-  utløste midler fra EU (mill kr) 10 74 13 

Prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling 63 91 126 

Prosjekter med sikte på utvikling av 
utdanning/kompetanseheving 84 160 193 

    

Profileringsaktiviteter:    

Medie/presseoppslag 524 1264 1245 

 

Tallene i tabellen ovenfor viser aggregerte tall fra årsrapportene til igangværende prosjekter i 2009, 
2010 og 2011. De absolutte tallene i seg selv gir gode indikasjoner på så vel deltagelse/involvering, 
aktiviteter og resultater. Fra 2011 har vi for første gang en aggregert års sammenligning med alle 12 
NCE`ene inkludert.  

Totalt har NCE`ene 1 441 partnere/medlemmer som er en økning fra 1188 i 2010.  

Antall engasjerte bedrifter, kunnskaps- og FoU-aktører samt aktivitetsnivået anses totalt sett som bra. 

Dette er en indikasjon på at NCE-prosjektene er relevante og at det gir nytteverdi å delta. For hver 
arbeidsdag i 2011 har det i gjennomsnitt vært ett organisert NCE forum/arrangement.  

NCE prosjektene initierer et betydelig antall innovasjonsprosjekter (220) og øker i antall fra 2010 

(187). Videre rapporterer også flere av klyngene at andel større innovasjonsprosjekter øker i antall. 
Utløste FoU midler (265 mill) har også totalt sett en økning fra 2010. En observasjon er at det er en 
relativ stor intern variasjon mellom NCE`ene. 
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Prosjektene har en høy profileringsaktivitet. Med over 1200 medie/presseoppslag i 2011, peker det 
på at aktiviteter og prosjekter i NCE-klyngene har stor samfunnsmessig aktualitet. 

Kompetansegapet mellom næringslivets behov og tilfang av relevant kompetanse har stor 
samfunnsmessig fokus. Klyngene har en aktiv rolle i å bidra til å redusere dette gapet. I 2011 ble det 
igangsatt/gjennomført 261 prosjekter med fokus på kompetanseheving og utdanningstilbud 

(2010:160). 

De regionale høgskolene og universitetene er særdeles viktige partnere i dette arbeidet. NCE-
prosjektene er ett viktig bidrag for å løfte bedriftenes kompetanse og fokus på internasjonalisering. I 
2011 ble det igangsatt/gjennomført 126 internasjonaliserings-prosjekter (2010:91). 

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.  

Programmets faglige støtte 

Et av NCE-programmets tilbud er å gi prosjektene en faglig støtte som bidrar til målrettede og 
effektive utviklingsprosesser. I 2011 ble det gjennomført prosjektledersamlinger i Ålesund og Rio de 
Janeiro, Brasil. Det ble satt fokus på innovasjon i klynger, klyngesatsing og infrastruktur, 
vertskapsattraktivitet samt oppfølging av erfaringsbaserte case for internasjonaliseringsarbeid i 
Brasil.  

Utviklingsprosjekter: Viktigste prosjekt igangsatt i 2011 har utgangspunkt i ambisjon om ytterligere 
mobilisering av FoUI i klynger. Kundene (NCE- og Arena-klyngene) har kommet med innspill om 
hvordan dette kan oppnås. Innspillene er blitt avstemt med programledere/ansvarlige hos 
Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Prosjektet går inn i 2012, og vil presentere de 

viktigste utfordringer med forslag til tiltak for Eierstyret i første kvartal 2012. 

Programmets målrealisering 

(ref mål gjengitt i pkt. 2 foran) 

1. interesse og engasjement for utvikling av klynger med vekstpotensial:  

1. Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt 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.  

 

2. Utløse effekter i de deltakende klyngene: 

2. NCE-prosjektene har en høy og økende aktivitet, og frambringer i økende grad konkrete 

resultater som bygger opp under klyngepartnernes konkurranseevne.  

 

3. Bidra med innsikt om samarbeidsbaserte utviklingsprosesser i regionale klynger: 

3. Prosjektet ”Ett kunnskapsbasert Norge” benyttet klyngene generelt og NCE`ene spesielt som 

en sentral målgruppe så vel for innhenting av data som i analysearbeidet. Det er også en 
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betydelig interesse fra utenlandske myndigheter og innovasjonsaktører i forhold til 

programmets gjennomføringsmodell og erfaringer.  
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Økonomi og ressursbruk 

Bevilgninger (mill. kr) 
Innovasjon Norge 
 

Regnskap 
2011 

Budsjett  
2012 

Kunderettet   

Finansiering av 12 NCE-prosjekter1 53,0 70,0 

Sum kunderettet 53,0 70,0 

Gjennomføring: Læring og utvikling   

Utviklings- og læringstiltak 2 0 

3,9 Evaluering, analyse, kommunikasjon 1,6 

Gjennomføring: Personell   

Time-/reisekostnader Innovasjon Norge 5,5 5,4  

Sum gjennomføring 7,1 9,3 

Sum (Innovasjon Norge) 63,1  79,3 

 

Finansiering (mill. kr) 
Innovasjon Norge 

 Ramme  
2011 

Ramme 
2012 

Ramme KRD  37,5   37,5 

Ramme KRD – overføringer  5,0 14,5 
Ramme NHD  27,5  27,5 

Ramme NHD - overføringer 10,0 11,3 

Sum bevilgningsramme Kunderettet 80,0 90,8 
Ramme gjennomføringskostnader 5,9 5,9 

Sum rammer 85,9 96,7 
1 Økning periodisering og ikke økning i absolutte kroner  
2
 Finansiert av bevilgning gjort i 2010 

 

7. 3 Programmets bidrag til internasjonalisering 

Alle NCE-klyngene har internasjonalt orienterte deltakere og har utviklet strategier og iverksatt tiltak 
for å forsterke klyngenes internasjonale posisjoner og nettverk.  

Det er naturlig å særlig nevne Innovasjon Norges program Navigator og Bedriftsnettverk som basis for 
ulike internasjonale initiativ. Det er særlig SMB som går inn i disse mer langsiktige prosjektene med 
sikte på økt kultur- og markedsforståelse, med etterfølgende konkrete matchmaking-initiativ i ett gitt 
marked. I mai 2011 ble NCE Maritime ”Europamester” ved at de vant NGP Cluster Excellence Award 
2011, innen konkret klyngeutvikling med utgangspunkt i sitt In2 program (Navigator-støtte) for økt 
internasjonalisering av SMB.  

7.4 Kvinnesatsing 

Mange av klyngene i NCE er i utgangspunktet svært mannsdominerte. Det er en langsiktig oppgave å 
forsterke kvinners rekruttering til og deltakelse i bedriftene og i klyngens utviklingsprosesser.  

Eksempler er mobilisering av kvinner til teknologitunge miljøer som NCE Maritime, Raufoss, NODE og 
Kongsberg. Det er også iverksatt flere kvinnenettverk i klyngene, som tar opp ulike tema gjennom 
året. De aggregerte tallene fra NCE-prosjektene gir 30 % kvinner i NCE-styrene og 40% kvinner i 
ledende posisjoner som prosjektledere og lignende. 
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7.5 Miljørettede prosjekter 

”Ett Kunnskapsbasert Norge” som peker på miljøretting som en viktig fremtidig konkurransefaktor. 

Eksempler på NCE klyngenes fokus:  

 NCE Instrumentation har mål for utvikling av havbruksinstrumentering som vil redusere 

negativ miljøpåvirkning fra oppdrettsindustrien. 

 NCE Raufoss har opprettet egen avdeling/team innen bærekraftig produktutvikling og 

produksjon. 

 NCE Aquaculture har i sitt styre og sitt Scientific Advisory Board lagt en overordnet føring at 

alle prosjekter skal evalueres i forhold til bidrag for bærekraftig utvikling.  

 NCE Tourism har utarbeidet håndbok for bærekraft i reiselivet. Bygger på forskningsprosjekt 

med næringspiloter. Følges opp med konkrete prosjekter. 

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, særlig i en konseptualiseringsfase. Når bedriftene investerer i 
medarbeideres tid og bedriftens kapital i samarbeidsprosjekter, er det en forventning om at 
virkemiddelapparatet bidrar til risikodeling. Noen av de større innovasjonsprosjektene er nå i en 
kritisk fase, hvor de samarbeidende bedriftene vurderer å trekke seg ut av prosjektene. 

7.7 Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører  

I 2010 ble eierskapet og eiernes hovedroller spisset og endret: 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. (Endret: skal forsterkes).  SIVA har 
hovedansvaret for utvikling av programmets engasjement for forsterket nyskapingsinnsats, særlig 
gjennom inkubasjonstjenester. (Endret: fra generell prosjektoppfølging til spesialisert rådgivning med 
basis i SIVAs kjerneaktivitet)  

Hovedrollene er blitt ytterligere forsterket  gjennom det praktiske arbeidet i 2011, og bidrar blant 
annet til bedre å kunne koble klyngenes forskningsaktiviteter mot Forskningsrådets 
programaktiviteter generelt og til VRI-aktiviteter spesielt. VRI bidrar med klyngeunderstøttende 
verktøy som kompetansemegling, mobilitetsordninger, dialogkonferanser og foresight. 

7.8  Gjennomført NCE programevaluering  

Sommeren 2011 ble det gjennomført en evaluering av NCE-programmet. Evalueringen ble 
gjennomført av Econ Pöyry og presentert i en rapport.  

Hovedkonklusjonene er at NCE-programmet er godt forankret i klyngeteori og internasjonale 
erfaringer. Videre gir programmet nødvendig fleksibilitet til de enkelte NCE-klyngene. Evaluator 
stiller spørsmålstegn ved utvelgelsesprosessen. I sum relevant. 

NCE-programmet har bidratt til god målrealisering innenfor økt/bedre samarbeid, 
kompetansemobilsering, infrastruktur og synliggjøring. NCE-programmet underbygger en høy 
innovasjonsaktivitet i klyngene. Evaluator peker på utfordringene med å måle effekter av denne 
aktiviteten. I sum god målrealisering. 
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NCE-programmet viser god evne til utvikling og behovstilpasning. Evaluator peker på uklare 
relasjoner til Arena-programmet, og at det er for lite dynamikk mellom disse prosjektene. 

Evaluators hovedanbefalinger er: 

 NCE-programmet bør gis en tydeligere innovasjonsprofil 

 NCE-prosjekter som ikke innfrir bør avvikles 

 Behov for nye/endrede virkemidler for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter 

 Arena- og NCE-programmet bør kobles tettere sammen 

7.9  Programutviklingsaktiviteter i 2010  

Det vises til programmets faglige støtte, samt punkt 7.7 og 7.8 

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. Evalueringen av NCE-programmet konkluderer også med at bedriftene 
opplever det som nyttig og relevant å delta i prosjektene.  

Det anbefales at NCE-programmet videreføres og videreutvikles i 2012.  
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3.4 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. 
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. 

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. 
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6. Innhold 

Innovasjon Norge er kvalitetssikrer, rådgiver 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, Startkurs for nye omstillingskommuner, 
Lederutviklingsprogram for omstillingsstyret, Kvalitetssikringshåndbok, Ideutvikleren, PLP-
kompetanse, SMB-Utvikling, Forankre kvinne og unge, Programstatusvurdering, Omdømmebygging, 
Næringsvennlig kommune, Kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter, Mal sluttrapport, 
Videreføring av omstillingsarbeidet  

7. Rapportering for 2011   

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

Innovasjon Norge har i 2011 hatt ansvaret for oppfølging og kvalitetssikring av 24 
kommuner/regioner på vegne av fylkeskommunen. Totalt er det bevilget 61 mill. kroner fra kap. 552 
post 72, tilskudd til fylkeskommunen for regional utvikling. I tillegg bidrar enkelte kommuner med 
inntil 25 % i egenfinansiering. 

Innovasjon Norge har initiert og medfinansiert 17 utviklingsprosjekter i omstillingskommuner.  Målet 
var 25 utviklingsprosjekter. Disse prosjektene er i hovedsak bruk av våre verktøy/tjenester. I tillegg er 
det gjennomført 6 utviklingsprosjekter for videreutvikling av arbeidsmodellen med nye 
tjenester/verktøy. Her var måltallet 10 utviklingsprosjekter. Bakgrunnen for at måltallene ikke ble 
oppfylt skyldes redusert kapasitet i 2. halvår av 2011. 

Følgende utviklingsprosjekter ble gjennomført i 2011: 

1. Læringsarena –enkelttiltak ble gjennomført fortløpende 

2. Bevistgjøringsseminar for styret for hvorfor kvinner/unge er viktig målgruppe i 

omstillingsarbeidet 

3. Videreutvikle nasjonalt kompetansesenter for Regional omstilling (fortløpende) 

4. Utvikle kompetanseprogram for små handels- og servicebedrifter 

5. Felles forstudie Næringsvennlig kommune, Omdømmebygging, Strategisk utviklingsanalyse 

og SMB-utvikling. Piloter: Bø/Øksnes og Berlevåg 

6. Startkurs for nye omstillingskommuner  

For kompetansedeling ble det gjennomført omstillingskonferanse i Haugesund. Det var ca. 60 
deltagere på konferansen. Hovedtemaer på konferansen var næringsutvikling og attraktivitet, 
prosjektlederrollen i omstillingsprogram samt speed-meeting med temaer, hvordan forankre kvinner 
og unge i omstillingsarbeidet. Hvordan profilere seg som en god bo- og servicekommune og 
innovasjon i tjenestesektoren. Det ble også arrangert en konferanse for alle fylkeskommuner i 
samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet med hovedtemaer: Hvilken rolle og betydning 
bør det Regionale partnerskapet ha i samarbeid med sårbare kommuner og rolleavklaring mellom 
Innovasjon Norge og fylkeskommunen. 

7.2. Ressursbruk 

Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling. Regional omstilling. 
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 Tilsagn i mill. kroner 

Prosjektfinansiering av prosjektrådgivere 9,2 

Nye utviklingsprosjekter for å videreutvikle 
arbeidsmodellen 

0,4 

Kvalitetssikring, programstatusvurdering, PLP-
opplæring, nettverkskonferanse  

0,6 

Egen initierte utviklingsprosjekter i 
omstillingskommuner  

3,2 

Sum 13,4 

 

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 2011 brukt 
6,5 årsverk på oppfølging og kvalitetssikring av omstillingskommuner. 

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 2011 er 25 % av frie omstillingsmidler til egen 
initierte utviklingsprosjekter i omstillingskommuner gått til kvinneprosjekter. 

7.5. Miljørettede prosjekter 

Vågsøy kommune, Kvam kommune og Meråker kommune har egen miljørettet satsing i 
omstillingsprogrammet 

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. 
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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. 

Regional omstilling har inngått samarbeid med Distriktssentret og Husbanken. 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (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 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Porsanger (2009-
2012) 

3 2 3 2 2 - 3+ 2+ 1 1 4 3- 

Gamvik (2007-2012) 4- 2 4- 4- 4 2+ 4 2 3+ 3 4- 3 

Lebesby (2007-2012) 4 4 3- 3- 4 4 3 3 2 2 3 3 

Loppa (2007-2012) 5- 2+ 5 5 4- 4 3- 4 3 3- 4 4 

Berlevåg (2009-2012) 3- - - - - - 2+ - - - 2+ - 

Bø/Øksnes (2007-
2012) 

4 3.5 3,5 3 1 2 3,5 5 1 1 3 5 

Ytre Namdal (2010-
2015) 

2 - 3- - - - 3- - 1 - 4- - 

Meråker (2007-2012) - 2+ 4 5 - 3- 3 3 3- 3- 4- 4 

Vanylven (2005-2013) 4- 3- 4- 3 3 3 4 2+ 3 4 4 3 

Nesset (2009-2012) 1+ - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 

Askvoll (32011-2012) 2 - 2 - - - 3- - - - 2+ - 

Hyllestad (2010-2015) 3 2+ 3 2 3 - 3- 2 3 2 4 3- 

Karmøy (2010-2016) 4- - - - - - 2+ - - - 4- - 
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Prosessindikatorene 

Kommune/område Etabl. Profil Org. Porte- 
følje 

Oppfølg. 
Læring 
erfaring 

Planer 
videre- 
føring 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Porsanger (2009-
2012) 

- 4 3 3 4 4- 3- 3- 3 3 2 - 

Gamvik (2007-2012) - 4 24 3+ 4 4 3- 3- 4- 2+ 4- 3 

Lebesby (2007-2012) - 4 4 4- 4 4 4 4- 25- 3- - - 

Loppa (2007-2012) - 4 4- 2- 5- 3 3 3- 3 2+ 2 - 

Berelvåg (2009-2012) 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - - - 

Bø/Øksnes (2007-
2012) 

- - 4 5 3,5 4 4 3.5 3.5 3.5 2 2 

Ytre Namdal (2010-
2015) 

2 - 3 - 4 - 3- - 3 - - - 

Meråker /2007-2012) - - 3 3 3+ 5- 3 5 4 4+ 3- 2 

Vanylven (2005-2013) 3+ 5 4 3+ 4- 3+ 4- 3 3- 3- 3 3 

Nesset (2009-2012) 4 - 3 - 3 - 3- - 3 - 2 - 

Askvoll (2011-2012) 3- - 3 - 3+ - 2 - 4 - - - 

Hyllestad (2010-2011) - 4 4 3 4 4 3 3 4- 3 3+  

Karmøy (2010-20016) 5- - 3+ - 4- - 4 - 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. 

Gjennomgående gjøres det et målrettet og godt arbeid i omstillingskommunene. 

Båtsfjord kommune har gjennomført egen evaluering utført av NORUT, Tromsø. Evalueringen 
konkluderer med at kommunen gjør en god jobb. De initierer prosjekter i tråd med vedtatte 
prioriteringer og retningslinjer og driver næringsarbeidet særlig rettet mot mindre virksomheter og 
nyetableringer. Omstillingsarbeidet er godt gjennomført i forhold til mandat. 

Følgende omstillingsprosjekter ble startet opp i 2011: Flakstad kommune, Fedje kommune og 
Vaksdal kommune. I 2011 ble følgende omstillingsprosjekter avsluttet: Kvam kommune, Vågsøy 
kommune og Høyanger kommune. 

Det er gjennomført sluttevaluering av omstillingsarbeidet i Kvam kommune. Sluttevalueringen av 
omstillingsarbeidet i Høyanger kommune og Vågsøy kommune vil bli gjennomført i løpet av første 
halvår i 2012. 

7.9. Programaktiviteter i 2011 

Det er ikke foretatt endringer i programmets innhold og innretning i 2011. Det foretas fortløpende 
utvikling av programmet. 
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7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Tidligere var hovedtyngden av omstillingsprosjekter 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 
har derfor tilpasset arbeidsmodellen, tjenester og verktøy til denne type kommuner og små 
omstillingsprosjekter (kystkommuner i Nord-Norge). 

7.11. Eksempel case 

Reiselivssatsing i Lebesby kommune (Visit Nordkyn) 
Omstillingsprogrammet LIV i Lebesby kommune har spilt en aktiv rolle i utviklingen av 
reiselivsnæringen i kommunen. 

Hotel Nordkyn AS som eies og drives av Maria Sørbø har gjennom sine 10 år som leder for hotellet 
vist en unik evne til samarbeid med de øvrige reiselivsaktørene i Kjøllefjord og på Nordkyn. 

I tillegg til Hotellet, har Kjøllefjord: 

 Foldalbruket Kystkultursenter. Et levende museum med overnatting, museum, søndagskafé i 

bestyrerboligen, konserter og festival, lokaler for store og små selskaper etc.  

 Arctic Coast. Opplevelser i samarbeid med Hurtigruten ASA,  samisk leir på sommeren, 

scooterturer om vinteren 

 Imagine Nordkyn, Kjell Sørbø driver utvikling av opplevelser for Hurtigruten ASA. Han har  

vært foregangsperson for belysningen av Finnkirka, Han går om bord i hurtigruten ute i 

Kjøllefjorden  med  levende kongekrabber og gir turistene ute på dekk mange gode historier. 

Han har også utviklet et nytt produkt for våren, med sløying og henging av fisk om bord på 

hurtigruten. 

 Striptind/Kjøllefjord Brygge har salg av fisketurer med speedsjarker. De gir kveitegaranti, og 

satser fra dette året på fisketurister som skal ut på egen hånd i mindre båter og de tilbyr 

overnatting på brygga. 

 Finnkirka AS, eid av lokale aktører, Lebesby kommune og Hurtigruten ASA. Driver 

belysningsanlegget på Finnkirka som daglig kan oppleves av hurtigruteturister mellom 

Nordkapp og Kjøllefjord i vintersesongen. 

Det er et tett samarbeid mellom disse aktørene.  Omstillingsprogrammet LIV har helt siden starten i 
2007 vært en aktiv medspiller i prosessen bl. annet gjennom etablering av Visit Nordkyn. 
Ovennevnte prosjekter har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. 
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3.5 Kompetanseprogrammet 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Kompetanseprogrammet besto i 2011 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 Innovasjon Norges distriktskontorer. 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 gründere i en del av 
prosjektene. 

5. Kundebehov 

Vårt erfaringsgrunnlag tyder på at gründere og etablerte bedrifter med vekstpotensial 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 2011 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

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 2011 (ca. antall)  

Tjeneste Antall prosjekter Antall deltakere Antall bedrifter 

FRAM  21 400 230 

NAVIGATOR 2 42 21 

Sum 23 442 251 

 

I tillegg til de 23 prosjekter bevilget i 2011 var også 22 prosjekter med oppstart i 2010 fremdeles i 
ulike faser av prosjektgjennomføringen. Med totalt 45 løpende prosjekter, ca. 500 bedrifter og 
nesten 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 2012. Det er 
prosjektaktivitet i alle landets fylker ved utgangen av 2011.  

7.2. Ressursbruk 

Kompetanseprogrammet har i 2011 bestått av 2 årsverk. Følgende bevilgninger er gjort i 2011 for å 
finansiere tjenesteutviklingen, dokumentasjonen og kompetansepåfyll for våre eksterne 
bedriftsrådgivere: 

KRD, kap. 552, post 72  Kr. 2,54 mill. kroner 

NHD, kap. 2421, post 71   0,4 mill. kroner 

I tillegg har Innovasjon Norges distriktskontorer finansiert de nye prosjektene fra en lang rekke ulike 
virkemidler for til sammen ca 28 mill. kroner.  

7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

NAVIGATOR er Innovasjon Norges internasjonaliseringstjeneste innenfor kompetanse, og 
tilbakemeldingene fra deltagerbedriftene er meget gode. Samtlige deltagere i Navigator får grundig 
briefing fra et kompetent rådgiverkorps hjemme, før relevant internasjonal kompetanse og konkret 
rådgivning i regi av Innovasjon Norges kontorer i utlandet overtar stafettpinnen.  

Fagtema internasjonalisering bearbeides løpende også i samtlige FRAM prosjekter, og unisone 
tilbakemeldinger fra vår kontorer i utlandet peker på at veien til internasjonal suksess ofte er kortere 
for bedrifter som gjennom FRAM er drillet i bruk av forretningsplan og i strategisk ledelse. 
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7.4. Kvinnesatsing 

En fireårsperiode er over og vi rekrutterte inn nye prosjektledere til FRAM og NAVIGATOR på tampen 
av 2011. Etter en grundig innsats med konkurransegrunnlaget endte vi opp med et meget godt 
resultat. Ikke bare tiltrakk vi oss et yngre og kompetansemessig mer variert prosjektledersjikt. 
Kvinneandelen steg fra 5 % til 35 %, så 7 av 20 eksterne prosjektledere er nå kvinner. 

På deltagersiden er kvinneandel uforandret på litt under 40 %. Vi forventer at utviklingen beskrevet i 
avsnittet over på litt sikt vil føre til en bedre kvinneandel også på deltakersiden. 

7.5. Miljørettede prosjekter 

En CSR-modul er integrert i kompetanseprogrammene, og leveres i samtlige prosjekter av en 
representant fra Innovasjon Norge. Resultater fra gjennomføringen måles fra situasjonsanalyse til 
sluttrapport. Modulen blir fortløpende tilpasset avhengig av hvilke typer bedrifter som deltar i 
tjenestene.  

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 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eller planlagt eksterne evalueringer av FRAM og/eller NAVIGATOR i 2011. 

Tidligere evalueringer, for eksempel Telemarksforskings Evaluering av FRAM og iVEL 1997 -2005 fra 
2007 (ISSN 0802-3662), viser at en kompetansetjeneste som FRAM 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.  

7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Tilpasning og videreutvikling av Kompetanseprogrammets eksisterende tjenester er en kontinuerlig 
prosess. I 2011 har våre prioriterte oppgaver bestått av: 

 Å sikre at markedsorienteringsprinsipper f.o.m. januar 2011 gjennomsyrer alle våre 

tjenesteleveranser, og legge til rette for at vårt nettverk av interne designrådgivere nå er en 

naturlig leverandør av disse prinsippene. 

 I 2011 finansierte Kompetanseprogrammet en studie for å utvide kunnskapen om hva som 

kjennetegner høyvekstforetak som er under 5 år gamle, og hvilke virkemidler vi kan bruke 

for å stimulere til fremvekst av flere slike foretak. Studien, NIFU-rapport 36 ble publisert 

senhøstes 2011 og har allerede ført til endringer i måten Innovasjon Norge jobber med 

potensielle høyvekstforetak.  
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 Å utrede behovet for et forenklet skjemavelde  –  Fra situasjonsanalyse til sluttrapport. 

Arbeidet sluttføres og resultatene implementeres våren 2012. 

 Å engasjere det eksterne prosjektlederkorpset i større deler av driften av tjenestene. 

Fremtvunget av nedbemanningsprosessen i Innovasjon Norge. 

 Å se på mulige "stordriftsfordeler" og økt kundetilfredshet gjennom en sterkere 

harmonisering mellom FRAM/NAVIGATOR og andre av Innovasjon Norges tilbud – Særlig 

Bedriftsnettverk, Mentortjenesten for gründere og våre internasjonale rådgivningstjenester. 

 Forberedelser til et tredelt FRAM. FRAM Strategisk ledelse, FRAM Market (nåværende 

NAVIGATOR) og FRAM Innovasjon. Følg med i 2012! 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Det har i de siste årene blitt gjennomført omfattende revitaliseringsgrep for å bedre treffsikkerheten 
på FRAM og NAVIGATOR. Innovasjon, design/markedsorientering, internasjonalisering og CSR er nå 
de eneste obligatoriske leveranser i tjenesten. Det er også innført en helt annen fleksibilitet i 
leveransemodellen enn tidligere, og kundens behov dikterer nå store deler av tjenestenes innhold.  

Våre kompetansetjenester har til en hver tid ca 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 våre 
distrikts- og utekontorer.  

Med stadig fokus på videreutvikling, markedsorientering i fokus og stadig mer fleksible 
gjennomføringsmodeller bør Kompetanseprogrammet videreføres til glede og nytte for små og 
mellomstore bedrifter over hele landet. 

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Det tar ofte litt tid fra bedrifter deltar i FRAM til de konkrete resultatene materialiserer seg, derfor 
presenterer vi  en bedrift som avsluttet sin deltagelse i 2009:  

INVIS AS (http://invis.no/) 
Bjørn Wiggo Eriksen var ansatt som ingeniør hos Hydro Produksjonspartner AS i Glomfjord. Han så 
muligheter for effektivisering av vedlikeholdsarbeidet i prosessanlegget til YARA gjennom bruk av ny 
teknologi. Slik fødtes ideen om egen bedrift, og etter å ha deltatt på etablererkurs startet han sin 
bedrift i 2006. 

Bedriftens basis er å kombinere kjent teknologi innen lasermåling, scanning og 3D-modulering til nye 
måter å måle, planlegge, konstruere og bygge tekniske installasjoner med den høyeste nøyaktighet 
basert på omgivelsenes faktiske utforming.  

Dette er nytt og ingen vi kjenner har en komplett leveranse innen dette feltet på det nivå som INVIS 
leverer. INVIS sine løsninger gir store innsparinger for kundene. 

Bedriften hadde først en rask økonomisk vekst, men fikk et tilbakefall under finanskrisen. Nå er INVIS 
på en sterkt stigende kurve. Omsetning i 2011 var på vel 6 mill. og budsjettet for 2012 er på 9 mill. 
Bedriften har 7 ansatte og flere kommer. 

Bransjene det arbeides mot er prosessindustri, oljeindustri og vannkraft, og det satses både 
nasjonalt og internasjonalt. 

http://invis.no/
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INVIS deltok kort etter oppstart i FRAM. I følge Daglig leder Bjørn Wiggo Eriksen ( mailto:bjorn-

wiggo@invis.no ) bidro deltakelsen til: 

 Å skape et strategisk grunnlag for framtidig satsing 

 Markedsorientering av virksomheten i alle ledd 

 Fokusering på innovasjon  

 Praktisk kunnskap innen ledelse, organisering og kompetanseutvikling 

 Tilgang til verktøy og metodikk i praktisk drift. 
 

Bjørn Wiggo Eriksen er tydelig på at FRAM var viktig for den utvikling vi ser i dag. 

Bedriften arbeider nå med utvikling av nye konsepter som har potensial for flere 10-talls ansatte.  

 

mailto:bjorn-wiggo@invis.no
mailto:bjorn-wiggo@invis.no
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3.6 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”. 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. Gründere mangler både kapital i 
dødens dal og kompetanse i forretningsutvikling og markedsorientering til å realisere og 
gjennomføre veksten (Rambøl 2011, Heltnes 2009).  

En studie gjennomført av NIFU/NTNU (2011) viser at økt fokus på internasjonalisering fra bedriftens 
tidligste faser bidrar til økt overlevelse og vekst blant bedriftene.   

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. 
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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 

 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 

De internasjonale markedsrådgivningstjenestene som Innovasjon Norges utekontorer tilbyr bedrifter 
med internasjonale ambisjoner, er nå satt sammen til  tre tjenestepakker : 

1) Forbered deg for internasjonal suksess  
       - få en vurdering av din bedrifts muligheter of forutsetninger for å lykkes internasjonalt  

Målgruppe: 
Bedrifter som vurderer å satse internasjonal for første gang, eller gå inn i nye markeder. 
Leveranse:  
En kort oppsummering av muligheter og forslag til fremdrift, basert på grundig dialog mellom 
bedriften og rådgivere på bedriftens distriktskontor og fra relevant utekontor. 

        

2) Avklar dine internasjonale muligheter 
      – få bistand til å identifisere og evaluere din bedrifts muligheter og potensiale i relevante           
 internasjonale markeder 
      Målgruppe: 
      Bedrifter med internasjonale ambisjoner som konkret vurderer å satse i ett eller flere markeder. 
      Leveranse fra utekontoret:  
      Relevant markedsinformasjon, et besøksprogram i ett geografisk marked for å møte potensielle      
      kunder og partnere, samt tilgang til relevant kontakter og nettverk i dette markedet. 
 
3) Få vekst i internasjonale markeder   

-få bistand til å oppnå lønnsom vekst i internasjonale markeder  
Målgruppe; 
Bedrifter som har besluttet å satse i et geografisk marked. 
Leveranse fra utekontoret: 
Partner- eller kundesøk, praktisk assistanse, kobling til lokal ekspertise og nettverk, tilgang til 
våre rådgivere som kan bistå bedriften løpende, bistand til effektiv etablering. 

 
Tjenestepakke 2 og 3 er tjenester med brukerbetaling og SMB betaler en egenandel på 50 % av 
utekontorenes timer og prosjektkostnader, mens programmet dekker resten. Tjenestepakke 1 
dekkes av offentlige midler til det som kalles mobilisering/kundedialog (post 70-midler). (Bedrifter og 
organisasjoner som ikke er SMB  betaler 100 % i egenandel og får ingen andel finansiert av 
programmet). 
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7. Rapportering for 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011  
Det er registrert 219 internasjonale rådgivningsoppdrag til SMB-bedrifter, levert fra utekontorene og 
som er del-finansiert gjennom Internasjonal Vekst-programmet. I tillegg kommer ca. 75 mindre 
rådgivningsprosjekter, som også inkluderer Markedssjekker  på inntil 15 timer pr prosjekt (sistnevnte 
finansieres i sin helhet av programmet). Det var ikke satt spesifikke måltall for antallet, som ligger 
noe under fjorårets. 
 
Nedgangen i antall igangsatte og gjennomførte prosjekter er ikke et resultat av mindre etterspørsel, 
men en konsekvens av omstillingsprosessen og reduksjon i årsverk og dermed leveringskapasitet 
(gjelder spesielt  kontorene i region Vest-Europa) . 
 
Også i 2011 har det vært fokus på å gjøre de internasjonale rådgivningstjenestene lettere 
tilgjengelige for oppstarts-bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. (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 2 tabeller, sortert på hhv.: 

 hvilket geografisk marked (region) oppdraget er utført i 

 hvilken sektor bedriften tilhører 
 
 
 
 

Region 
Offentlig inntekt 
(mill. kroner) 

Brukerbetaling 
(mill. kroner) 

Sum  
(mill. kroner) 

Prosent 

Amerikas 3,4 3,4 6,9 28 % 

Baltikum og Sentral-Europa 1,1 1,0 2,1 9 % 

Nord-Øst asia 1,7 1,2 2,8 12 % 

Russland 0,6 0,5 1,1 4 % 

Sør og Sør-Øst Asia 0,9 1,2 2,0 8 % 

Operativ drift i Norge1 1,9 0,025 1,9 8 % 

Vest-Europa 4,7 2,8 7,5 31 % 

Grand Total 14,3 10,1 24,3 100 % 
 

  

                                                           

1 Inklusive Handelteknisk avdeling 
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Sektor 
Offentlig inntekt 
(mill. kroner) 

Brukerbetaling 
(mill. kroner) 

Sum 
(mill. kroner) 

Prosent 

Energi og miljø 1,2 1,2 2,3 10 % 

Helse 1,0 0, 2,0 8 % 

IKT 0,9 0,8 1,8 7 % 

Kultur og 
opplevelse 

0,07 0,02 0,09 0 % 

Landbruk 0,2 0,2 0,4 1 % 

Marin 0,7 0,5 1,2 5 % 

Maritim 0,4 0,5 0,9 4 % 

Olje og gass 1,0 0,8 1,9 8 % 

Multi2 5,1 4,0 9,1 37 % 

Annen sektor 3,7 1,1 4,7 19 % 

Grand total 14,3 10,1 24,3 100 % 

 
b. Effekter av programmet 
Internasjonale rådgivningstjenester er med i Kundeeffektundersøkelsene (KEU) for tredje gang. De 
mest interessante funnene fra før-undersøkelsen som er gjennomført blant bedrifter som inngikk 
avtale om oppdrag i 2010 (publisert i KEU 2011 “plattform for videre vekst”) er som følger: 

Innovasjon Norge har vært noe mindre utløsende (addisjonalitet) for realisering av 
internasjonalisering (internasjonale rådgivingstjenester) i 2010 i motsetning til året før. IN utløste i 
2010 86% av prosjektene, mot 91% i 2009. 

Prosjekter innen internasjonalisering fører til økt samarbeid med nye aktører. I gjennomsnitt 
forventes internasjonaliseringsprosjektene å føre til økt samarbeid med 2,9 nye aktører (3,8 året 
før). Det er mao en nedgang i antallet aktører som prosjektet fører til samarbeid med. Dette er en 
generell trend for alle Innovasjon Norges tjenester. 

Prosjektet har ført til økt kompetanse i stor grad på i gjennomsnitt 3,9 områder – også en nedgang 
fra året før hvor nivået var 5,2. Dette er også en generell trend, selv om nedgangen her er noe større. 

Antallet områder med innovasjon har sunket betydelig til et snitt på 3,2 mot 5,1 året før. Det er også 
på denne myke indikatoren en nedadgående trend for INs tjenester sett samlet.  

På samtlige økonomiske indikatorer har det vært en nedgang på overlevelse, lønnsomhet og 
konkurranseevne, mens det har vært en økning på omsetningen fra 78 til 92% og status quo eller en 
svak økning fra 87 til 88% på eksporten.  

Noen resultater fra den siste etterundersøkelsen av dem som mottok en 
internasjonaliseringstjeneste i 2007 er referert under3.  

 Innovasjon Norge var - sett i ettertid - utløsende for færre prosjekter i 2007 enn i 2006, en 

nedgang fra 97% 84%.  

                                                           

2 Under “Multi” er det samlet oppdrag som dekker alle prioriterte sektorer, leveranser av Markedssjekker og 
mindre oppdrag, leveranser fra Handelsteknisk avdeling samt timer i Norge til operativ drift av programmet. 
3 Resultatene i etterundersøkelsen må ikke sammenlignes direkte med resultatene i før-undersøkelsen på de 
samme indikatorene. ”Bedriftsårgangen” - eller året det er søkt i - må tas i betraktning. 
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 De etablerte samarbeid med i gjennomsnitt 2,9 (2,5 året før) nye samarbeidspartnere, altså 

en positiv økning for de prosjektene som har vært i funksjon fra 2007-2011 kontra de i 2006 

til 2010. 

 75% (65 % året før) av bedriftene har i stor grad økt sin kompetanse, dette er også en positiv 

økning.  

 Bidraget til innovasjon har økt igjen – til 67% - som også er positivt siden det var en nedgang 

forrige gang. 

 I størrelsesorden 70 % av bedriftene mener prosjektet har vært svært viktig for 

konkurranseevnen og lønnsomhetsutviklingen, mens 64% mener det har vært viktig for 

overlevelsen. Scoren på de økonomiske indikatorene er i denne årgangen høyere, og nå på 

nivå med snittet for Innovasjon Norges øvrige tjenester. 

 Det har vært en generell trend de siste par årene at Innovasjon Norge betyr mer for den 

økonomiske bærekraften. 

 

7.2 Ressursbruk 

Programmet finansierer i all hovedsak timer som Innovasjon Norges marked- og business-rådgivere i 
uteapparatet bruker på å levere rådgivningstjenesten Internasjonal Business til SMB med 
internasjonalt vekstpotensial. Bedriftene betaler en egenandel for denne tjenesten og Internasjonal 
Vekst-programmet dekker den offentlige andelen. 

Det ble brukt 15 mill. kroner i timekostnader til gjennomføring og operativ drift av programmet4, 
dvs. utekontorenes arbeid med SMB med internasjonalt vekstpotensial, samt programutvikling og 
drift. Dette er noe under nivået fra 2010 og skyldes lavere kapasitet som følge av nedbemanningen. 
Den interne budsjetterte rammen var på 17 mill. kroner, som finansieres av NHD kap. 2421 post 71 
(Nettverk). 

Den største andelen av de 15 mill. er : 

 12,8  mill. kroner til finansiering av utekontorenes arbeidstimer inkl. direkte 

prosjektkostnader til å levere markedsrådgivningstjenester til SMB. Bedriftene har betalt en 

egenandel på noe under samme beløp. 

1,8 mill. kroner er timer rådgiverne på distriktskontorenes har brukte med de samme bedriftene ift. 
deres internasjonaliseringsprosess, i samspill med utekontorene. Herav 0,8 mill. brukt primært i 
Handelsteknisk avdeling for praktisk bistand til SMB ift. internasjonalt handelsregelverk. 

 0,4 mill. kroner er timer til drift og utvikling av programmet  

7.3 Programmets bidrag til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene 

Økt internasjonal fokus er selve kjernen i programmet. 

                                                           

4 Internasjonal Vekst-programmet har fått redusert kostnadene med 0,7 mill. kroner til omstillingskompetanse, 
slik at den reelle belastningene er 14,3 mill. kroner og ikke 15 mill. kroner. 
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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 tilrettelegg enda 
bedre for bruk av  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 er på vei til å bli en  viktigere oppgave for distriktskontorene 
framover, og vi ser at vi her fortsatt har en kompetanse- og kapasitetsutfordring.   

Det er gjennomført gode kompetansehevingstiltak i hele kundeporten i 2011, med  trening i god 
kundedialog for å få frem bedriftens behov og ambisjoner, og trening i å se på bedriftenes 
forretningsmodel som grunnlag for vekst.  Dette er med på å gjøre Innovasjon Norges rådgivere til 
bedre sparringspartnere for bedrifter med potensiale for vekst og internasjonalisering. Det er viktig 
at tilføres kontinuerlig kompetanse på dette feltet for at Innvoasjon norge skal være en kompetent 
og relevant pådriver for bedriftene. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Samarbeidet internt, mellom kundeansvarlig på distriktskontor og leveranseansvarlig ved utekontor 
fungerer stadig bedre, spesielt innen de prioriterte sektorene. Det sikrer at stadig flere oppstarts-
bedrifter og 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 nye 
felles verktøy i kundedialogen, bla. Osterwalders  forretningsmodel , Bedriftsprofil-skjema og “7 
spørsmål for å sikre markedsorientering”. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av Internasjonal Vekst-programmet i 2011.  

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Programmets innhold og innretning er ikke endret i 2011. Derimot har det vært gjort en spissing og 
forenkling  av de internasjonale rådgivningstjenestene som utekontorene leverer og som 
Internasjonal  Vekst-programmet med-finansierer for SMB.   
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Hensikten har først og fremst vært å var å gjøre det lettere bedrifter i målgruppen å se hvordan 
tjenestene kan  skaperverdi  for dem. Men det var også viktig å øke i kompetanse om ute-apparatets 
tjenester internt i Innovasjon Norge, for at alle bedre kunne yte hjelp til norsk næringsliv, å gi 
bedrifter tilgang til kompetanse og nettverk ute i utlandet. 

Det ble gjort et grundig arbeid for å definere hvilke tjenester og leveranser utekontorene skulle 
fokusere på for å bli tydeligere på hva som er deres kjernevirksomhet, og som skulle være enkle å 
kommunisere og som skulle gi økt kommersiell verdi for kunder og partnere. 

Innenfor tjenestetypen Rådgivning, tilbyr Innovasjon Norge nå tre attraktive tjenestepakker for 
bedrifter med internasjonale ambisjoner (se programbeskrivelse foran, under punkt 6 Innhold). 

 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Programmet videreføres i 2012.   

7.11 Case 

Aquafence :  

Norwegian Flood Defence helps protect industrial investment in the flood-ridden country 

AquaFence AS, a company from Tønsberg producing patented flood protection walls have arrived in 
Thailand. One of Nestlé’s factories outside Bangkok is now safe from flood thanks to AquaFence. 
Fred Dahl and Helge Krøgenes are working on the next factory north of Bangkok which is already 
under water. Axel Blom at the Bangkok office has been involved to help with strategies for Thailand 
and to facilitate installations. Dagens Næringsliv carried a two-page feature article on 1 November 
2011.. The company is evaluating local assembly in Thailand and to use Bangkok as a distribution hub 
for the Asia-Pacific region in the future. 

Innovasjon Norges kontorer I Thailand og Newy York har bistått Aquafence i 2011. 

Thinfilm:   

Innovasjon Norge assisterer elektronikkrevolusjon på verdensbasis! 

Thin Film Electronics («Thinfilm») har utviklet en unik teknologi der elektroniske minner så tynne 
som hårstrå kan produseres billig i store volumer med tradisjonelle trykketeknikker. Det trykte 
minnet er best egnet for billigere applikasjoner, men behøves i svært store volumer.  

Memory EverywhereTM delivers ubiquitous traceability for smart packaging, item-level authenticity 
identification, and unique personalized toys, interactive games, and online-enabled stored-valued 
game cards. 

ThinFilm ble introdusert til Palo Alto Research Center (PARC) via IN London i mars 2010. PARC er et 
datterselskap av Xerox Corporation, som driver banebrytende tverrfaglig forskning på innen 
hardware og software. Seks måneder senere lykkes selskapet med å få på plass en strategisk 
samarbeidsavtale med PARC for utvikling av neste generasjon adresserbare trykte minner. Neste 
generasjon minne som ble lansert med Næringsministeren til stede 24. oktober inkluderer trykt 
logikk som gjør at andre elektroniske komponenter kan kombineres med minnet. Dette åpner blant 
annet for trykt RFID og sensor-systemer eller for NFC (NFC = Near Field Communciation).   
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Thinfilm står foran en kommersiell ekspansjon, støttet av Innovasjon Norge. IN har spilt en 
nøkkelrolle i Thinfilms satsing ute i verden - både i form av den strategisk viktige samarbeidsavtalen 
med PARC og ved å muliggjøre verdens første storskala produksjonslinje for trykte minner i 
samarbeid med InkTec i Korea.  

Innovasjon Norges kontorer i Storbritannia, USA og japan har hittil vært involvert med selskapet. 
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3.7 Bedrift i EU/Enterprise Europe Network 

Innovasjon Norge er av Europakommisjonen utpekt som nasjonalt kontor for EEN i Norge. Innovasjon 
Norge skal sette bedrifter bedre i stand til å utnytte mulighetene i det indre marked ved å gi råd og 
veiledning i EØS- og EF-rett, EU-programmer, tilby kurs og seminarer og ha en oppdatert og vel 
utviklet informasjonstjeneste som bl.a. nettsider (www.bedriftieu.no). Midlene skal bidra til 
problemløsning for bedrifter i EØS og promotering av SOLVIT. Innovasjon Norge skal bistå 
Brønnøysundregistrene med ”Ditt Europa”, og sørge for at tjenesteytere og -mottakere får praktisk 
hjelp og informasjon om krav i andre EØS-stater. 

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 
InnovationRelay 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. 
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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 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:  

 Rådgivning og veiledning om markedstilpasning i forhold til EU-regelverk.  

 Kurs og seminarer og siste utvikling i EU/EØS av interesse for SMB.  

 Partnersøk og tilrettelegging for bedriftssamarbeid gjennom europeiske bedriftsmøteplasser 

samarrangert med andre deler av Enterprise Europe Network fra andre land.  

 Råd og veiledning om EU-programmer og mulighetene for prosjekt og samarbeid gjennom 

EUs større og mindre bedriftsrelevante programmer. 

 Teknologioverføring mellom bedrifter, stimulere til økt innovasjonskapasitet i bedrifter og 

økt internasjonalisering.  
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7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011:  
Aktiviteten under programmet også i år vært høy. Man har arbeidet videre med innarbeidingen av 
nettverket, og antall henvendelser fra bedrifter har vært økende også gjennom 2011. De regionale 
programrådgiverne blir stadig bedre kjent i sine regioner, samtidig som de integreres tettere i andre 
aktiviteter innenfor IN.  

Det er også bygget et nært og godt samarbeid mellom EEN nettverket og de nasjonale 
kontaktpunktene for EUs rammeprogram for forskning (FP7), Eurostars og regionale aktører.  

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. 
Disse punktene viser seg stabile gjennom lengre tid.  Nettsiden har fått ca. 150 000 treff og flere som 
gjenvendende brukere, som dermed bruker nettsiden som et oppslagsverk (f.eks. i forhold til EØS-
regelverk). Nettverket har nådd over 1300 bedrifter gjennom lokale arrangementer rundt i landet. 
Om lag 400 individuelle møter med bedrifter er gjennomført i 2011. Nettverket har i hatt med nesten 
200 norske bedrifter gjennom matchmakingaktiviteter og company missions.  

Nettverket har fått på plass over 16 avtaler (teknologi, kommersielle eller forskningsavtaler) mellom 
norske og utenlandske bedrifter i 2011 og et tilsvarende antall ligger til godkjenning hos 
Kommisjonen. Nesten 100 bedrifter har fått rådgivning om hvordan delta i EU-programmer.   

Graden av måloppnåelse for 2011 har vært bra eller over forventet på de klart fleste av 
måleindikatorene for tjenesten. På rådgiving om indre marked og de mulighetene EØS-avtalen gir, 
kommer våre tjenester for eksemplet høyt opp på de mest brukte søkemotorene slik at norske 
bedrifter kan få enkel tilgang til rask problemløsning. Imidlertid har tjenesten en vei å gå når det 
gjelder måloppnåelse på såkalte Partnership Agreements, skriftlige avtaler på at det er inngått 
samarbeid mellom aktører ved hjelp av nettverket. Dette er en relativt ny måte for oss å jobbe på og 
skriftlig dokumentere denne type resultater og vi jobber aktivt med å bedre måloppnåelse på dette 
området. Vi har gjennomført opplæringsaktiviteter og har fokus på dette hos prosjektledelsen. 

I løpet av 2011 er det gjennomført en rekke læringsaktiviteter. Programmet har hatt 4 
konsortiemøter og rådgivermøter hvor alle programpartnerne har møttes for å diskutere 
måloppnåelse, nye aktiviteter og gjennomført opplæring. Det har vært gjennomført opplæring om 
merverdiavgift, CE-merking, opplæring i IT systemer, arbeidsmetodikk for teknologioverføring. 
Rådgiverne har også deltatt på opplæring i regi av Enterprise Europe Network som 
nykommeropplæring i Brussel og kurs i offentlige anskaffelser. Vi har også erfaringsutveksling på 
telefonmøter annenhver uke.  

7.2 Ressursbruk 

Tjenesten får en stor andel av sin finansiering fra Europakommisjonen som del av Enterprise Europe 
Network. I tillegg får tjenesten nasjonal kofinansiering fra Norges Forskningsråd foruten fra NHD. 
Tjenesten er derfor godt tilpasset basiskostmodellen.  

Tjenesten har en øremerking i oppdragsbrevet til Innovasjon Norge på 2,45 millioner fra post 70 og 
disse ressursene er forbrukt i 2011. I tillegg bruker tjenesten 3 millioner fra post 71 som går til de 
andre partnernes kofiansiering for deltakelse i Enterprise Europe Network. Disse midlene er også 
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allokert for 2011 og forventes utbetalt i første kvartal etter anmodning og rapportering fra partnerne 
i prosjektet.  

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. Nesten norske bedrifter har i løpet av 2010 deltatt 
på slike arrangementer.  

7.4. Kvinnesatsing 

Gjennom Enterprise Europe Network var Innovasjon Norge deltaker i EU-prosjektet 
FemaleEntrepreneurship in the Nordic Region. Prosjektet skulle 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. Det er i etterkant av prosjektets 
avslutning i 2011 opprettet et kontaktnettverk internt i EEN for å bistå profiler med kvinnelige ledere 
spesielt.  

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 også i 2011 stor fokus på å hjelpe bedrifter som var aktuelle søkere av midler til 
miljøinnovasjonsprosjekter under CIP-programmet; Eco Innovation.Våren 2011 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 35 bedrifter 
hvorav noen ble identifisert som spesielt interessante. I løpet av våren og forsommeren 2010, ble det 
gjennomført et søknadsskrivekurs der ca. 15 bedrifter deltok. Til slutt søkte 7 bedrifter om støtte fra 
EUs miljøinnovasjonsprogram.  

Man har også fått på plass en forprosjektstøtteordning for å stimulere potensielle norske søkere til å 
delta. 4 bedrifter fikk innvilget støtte fra denne ordningen i 2011. 

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. Det har i 2011 vært forhandlinger om hvilke land som velger dette 
programmet, og disse vil fortsette i 2012.  

Programmet er med i Enterprise Europe Networks europeiske sektorgrupper på Miljø og Fornybar 
Energi. Disse sektorgruppene sikrer tilgang til europeisk nettverk innenfor energi og miljøsektoren. 
Gruppen arrangerer også en rekke bedriftsmøteplasser for sektoren på ledene messer som for 
eksempel Offshore 2011 i Amsterdam. Gruppene fungerer også som nettverk for teknologioverføring 
innen området energi og miljø.  
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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.  

En utfordring i 2012 er imidlertid at det skal skrives nytt arbeidsprogram og vi må sikre kofinansiering 
av norsk deltakelse for perioden 2013-2014 da programmet utvides med 1 år for å koble gapet 
mellom denne programperioden og Horizon 2020 og COSME.   

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 og 
begynner å gi resultatet som f.eks. felles pakker under norsk messedeltakelse.  

Programmet har også som mål å bidra til internasjonal profilering av ulike norske virkemidler.  

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 fortsatt forbedringspotensial i forhold til denne samhandlingen, og det vil det 
bli jobbet videre med også i 2012 

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 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Bedrift i EU er ikke evaluert i Norge i 2011. CIP programmet ble evaluert på europeisk nivå og 
Enterprise Europe Network, som er en vesentlig del av tjenesten Bedrift i EU, fikk gjennomgående 
gode evalueringer.  
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9. Programutviklingsaktiviteteri 2011 

De viktigste endringene som har skjedd i programmet i 2011 er at tjenesten er knyttet enda sterke til 
Innovasjon Norges andre tjenester med det formål at Innovasjon Norge fremstår som en helhetlig 
aktør overfor sine kunder.  

Videreutviklingen av den norske delen av Enterprise Europe Network samt implementeringen av 
arbeidsprogrammet 2011 - 2012 har stått sentralt i utviklingsarbeidet i 2011. 

Nettverket har også oppgradert sitt informasjonsmateriale og har helt nye nettsider som er tilpasset 
brukeropplevelsen.  

Nettverket har også, i samarbeid med Forskningsrådet, videreutviklet 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.  

Vi har 2011 utviklet et konsept for å kjøre nasjonale informasjonskampanjer rundt temaet som er 
viktige for norsk næringsliv. I 2011 samarbeidet vi med Europakommisjonen og Arbeidstilsynet om 
en kampanje rundt CE-merking rettet mot maskinforskriften. Denne høstet svært gode 
tilbakemeldinger og trakk nesten 200 bedrifter som tilhørere.  

7.10 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 
Europakommisjonen om å drifte nettverket i Norge. Et nytt arbeidsprogram ble utarbeidet i 2010, og 
bleimplementert 1.1.2011. Innovasjon Norges samarbeidspartnere i prosjektet er Nofima, Iris og 
Norut. Sintef gikk ut som partner fra 1.1.2011. I 2012 skal det utarbeides nytt arbeidsprogram for 
perioden 2013-2014.   

Rammene for en videreføring av programmet er således på plass, og erfaringene fra de tidligere 
programperiodene vil bli brukt til å gjøre tjenestene enda mer målrettede og relevant for bedriftene. 
Vi går også i en retning hvor vi følger Innovasjon Norges mer for færre og bredde for flere tankegang. 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Offshore 2011 Amsterdam. 
Programmet leverte sammen med prioriterte sektorer, Messer og Delegasjoner, Divisjon Utland og 
Divisjon Norge et helhetlig opplegg for norsk næringsliv under den høyest prioriterte messen for 
offshore vindkraft i 2011. Tjenesten leverte bedriftsmøteplass og studietur i samarbeid med våre 
samarbeidspartnere gjennom Enterprise Europe Network i Nederland. På denne måten gir 
Innovasjon Norge et bredere tilbud under denne typen arrangementer. Vi følger nå opp møtene som 
skjedde under messen for å måle om noen av de norske aktørene som deltok fikk konkrete resultater 
av møtene.  
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3.8 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. 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 



Profilering av norsk reiseliv 

 94 

7. Rapportering for 2011  

Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
En oversikt over aktiviteter og tjenester fordelt på satsingsområde og markedsland 

innenfor programmet finnes på www.innovasjonnorge.no/reiseliv. 

Totalt ble det gjennomført over 149 aktiviteter fordelt på over 1162 kunder i 2011. Antall 

internasjonale turoperatører/reisebyråer som selger norske reiselivsprodukter er 1937. 

 

Marked 
Antall 
kunder 

Antall 
prosjekt 

Antall 
turoperatører som 
selger Norge 

Tourism International 125 13  

Sweden 41 12 200 

Denmark 58 10 55 

Great Britain 65 12 128 

Germany 129 17 500 

BeNeLux 68 12 7 

France 29 11 65 

Spain 36 9 58 

Italy 49 8 97 

USA/Canada 24 7 145 

Russia 69 10 372 

Poland 33 3 37 

India* 
  

28 

Japan* 
  

71 

Korea* 
  

52 

Norway 414 24 43 

China 22 1 49 

Sum 1162 149 1907 
* Prosjektene i India, Japan og Korea blir gjennomført av Scandinavian Tourist Board 

Pressearbeid 

I 2011 er det registrert 8016 artikler i trykte media om Norge som reisemål, og ga en samlet 
annonseverdi på nesten 581 millioner kroner. I tillegg kommer utbytte av 74 TV-programmer og 58 
radioprogrammer som det ikke er beregnet presseverdi for.  

Nytt av året er at vi har differensiert ut annonseverdi som direkte resultat av presseturer. Mye av 
vårt arbeid består i å bistå journalister på andre måter som også resulterer i presseomtale om Norge. 
I 2011 arrangerte vi presseturer for 924 journalister som så langt har gitt 3057 artikler i trykt media. 
Dette utgjør en presseverdi på nesten NOK 384 mill. 

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.  

http://www.innovasjonnorge.no/reiseliv
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Nøkkeltall 2011: 

 11.9 millioner besøk (+26 %) 

 8.9 millioner unike (+ 27 %) 

 42 millioner sidevisninger (+ 7 %) 

 3.53 sider per besøk i gj.snitt (-15 %) 

 

Blå = 2011 
Grå = 2010 

Norwegian Travel Workshop 

Norwegian Travel Workshop 2011 (NTW) ble arrangert i Haugesund 4. til 7. april. I løpet av tre 
hektiske dager avholdt 8000 salgsmøter mellom 305 representanter fra utenlandske turoperatører 
fra 25 land og 326 norske tilbydere av reiselivsopplevelser om priser og betingelser foran neste års 
turistsesong. Evalueringen viser at 96,2% av de norske selgerne og 100% av de utenlandske selgerne 
var meget eller ganske fornøyd med NTW totalt sett. 

Norske selgere: 

 

 

Utenlandske selgere: 

 

Skala 1-5 hvor 1 er meget fornøyd og 5 er meget misfornøyd. Antall respondenter: 159 norske 
selgere, 145 utenlandske kjøpere 

 

Neste års workshop vil bli lagt til Fredrikstad/Sarpsborg. 

Internasjonale arrangementer i Norge 

I 2011 var SkiVM det største enkeltarrangementet som 
reiselivssatsingen var involvert i. I samarbeid med VisitOSLO var 
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Innovasjon Norge tilstede på pressesenteret i Holmenkollen før og under mesterskapet. Oppgaven 
vår var å gjøre jobben for de vel 2000 journalistene litt enklere, og selvfølgelig få de til å skrive, 
blogge eller kringkaste nyheter og stoff om Norge og Oslo som ikke er sportsrelatert. Vår erfaring fra 
bla. Eurovision Song Contest viser at det er stor interesse for stoff som ikke er direkte relatert til 
arrangementet, enten som “krydder” til sportssendingene eller som selvstendige innslag. Pressekit, 
fotobanker, presseturer, konkurranser, brosjyremateriell er aktiviteter som har blitt gjennomført. I 
tillegg kommer et matprosjekt for å sette norsk på mat på menyen under arrangementet for 
tilskuere, media og utøvere. 

På oppdrag fra VisitOSLO og Innovasjon Norge gjennomførte Menon Business Economics AS en 
kartlegging av nærings- og sysselsettingseffektene som er skapt av VM-gjestenes opphold 

og forbruk i Oslo og Norge, samt rapporterer publikums tilfredshet med arrangementet 

generelt og Oslo som vertskapsby. Hovedresultatene er: 

 Blant utlendingene ønsker hele 93 prosent å komme tilbake til Oslo. Dette kan tyde på at 

arrangementet også kan gi en langsiktig turismeeffekt. 

 Gjennomsnittsforbruk for en utenlandsk tilreisende var kr 2.164,- per døgn (inkl billett), 

hvorav 35 prosent gikk til overnatting og 23 prosent til restaurantbesøk.  

 Norske tilreisende overnattingsgjester la igjen kr 2.543,- per døgn, hvorav 42 prosent gikk til 

overnatting og 15 prosent gikk til restaurantbesøk.  

Hele 95 prosent av publikum er enten svært godt eller ganske godt fornøyd med arrangementet, og 
93 prosent svarer det samme om Oslo som vertskapsby. 

Den totale omsetningen for arrangementet var 420 millioner kroner, og at VM i Oslo førte til 101.000 
kommersielle gjestedøgn i og rundt hovedstaden. 

Arrangementet hadde en samlet sysselsettingseffekt på rundt 330 årsverk, og bidro til at offentlige 
inntekter ble økt med rundt 45 millioner kroner. I tillegg utgjorde budsjettet i ski-VM 180 millioner 
kroner. 

b. Effekter av programmet 
Overnattingsstatistikk 

Det var 29,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder5 i 2011. Dette er en økning 
på 2 prosent fra 2010. Det var 21,2 millioner norske (+ 3 %) og 7,8 millioner utenlandske gjestedøgn 
som er det samme som i 2010. 73 prosent av alle overnattinger var norske. I 2010 var andelen 
norske 72 prosent.  

  

                                                           

5 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. 
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Figur  : Prosentvis endring i antall gjestedøgn fra 2010-2011. De månedene det ikke er en synlig strek 
betyr nullvekst, Kilde: SSB 
 
Det var en jevn stagnasjon fra utlandet gjennom hele 2011. I vintersesongen (januar-april) gikk antall 
utenlandske kommersielle gjestedøgn ned med 2 prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn i 
sommersesongen (mai-august) holdt seg på det samme nivået som i 2010.  Antall norske 
kommersielle gjestedøgn økte derimot gjennom hele 2011. Det var 3 prosent flere norske 
overnattinger både i vinter- og sommersesongen.   

Selv om antall utenlandske gjestedøgn er uendret fra 2010, er det en liten endring i 
sammensetningen. Kort oppsummert kom veksten fra mindre markeder rent volummessig, mens det 
var en tilbakegang fra de tradisjonelle store utenlandsmarkedene.  

Vinnerne i 2011 var; Storbritannia (+1 %), Spania (+3 %), Asia ellers (+18 %), Russland (+8 %), Kina 
(+35 %) og Sør-Korea (+19 %) og sekkeposten “Europa ellers” (+6 %). 

 

Kilde: SSB 

Tyskland, som også i 2011 er det største utenlandsmarkedet med en andel på 20 prosent av alle 
utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 2 prosent fra 2010. Sverige, som er det neste største med 
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en andel på 11 prosent går tilbake med 3 prosent. Deretter følger Danmark (-8 %) og Nederland (-7 
%). Det positive er at antall overnattinger fra Storbritannia øker med 1 prosent mot 2010.  

Sekkeposten “Europa ellers” øker med 6 prosent, og utgjør en andel av alle utenlandske 
overnattinger på 14 prosent i 2011. Året startet så bra med en jevn vekst fra USA, men for året 
samlet er antall amerikanske gjestedøgn på det samme nivået som i 2010.  

Fra Sør-Europa er det kun Spania som kommer positivt ut av 2011 med en økning på 3 prosent. 
Antall gjestedøgn fra Frankrike går tilbake med 2 prosent og fra Italia er nedgangen på 10 prosent. 
Antall kommersielle gjestedøgn fra Polen gikk ned med 1 prosent, mens antall russiske økte med 8 
prosent. 

Fra Asia er det stort sett gode tall for 2011. Sekkeposten “Asia ellers” øker med 18 prosent, Kina med 
35 prosent og Sør-Korea med 19 prosent. Antall gjestedøgn fra Japan gikk derimot ned med 3 
prosent sammenlignet med 2010.  

Kommunikasjonsmålinger 
Innovasjon Norge har de siste 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 
grad reklamen har bidratt til å styrke merkevareverdien for de ulike ferieopplevelsene. 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 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 2011 gjennomførte vi kommunikasjonstester i Danmark, Nederland, Russland, 
Storbritannia, Sverige og Tyskland, mens vi sommeren 2011 gjennomførte tester i Danmark, 
Frankrike, Nederland, Norge, Russland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. 

Resultater fra vinteren 2011 

Undersøkelsene er gjennomført i januar 2011, og det er cirka 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 kun alpint, skal de være 
interessert i langrenn, alpint eller vinteropplevelser uten ski. 

I Sverige, Danmark, Russland, Storbritannia og Tyskland delte vi utvalget i to. Det betyr at halvparten 
av respondentene ble eksponert for en reklame, mens den andre halvparten ble eksponert for en 
annen. 
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Alpint 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for alpint vinteren 2011. Den 
opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest i Nederland og Danmark. Når den opprinnelige 
merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge merkestyrke (EI). Dette kan forklare hvorfor EI 
er noe høyere for Russland, som har lavere AE. Den russiske filmen er den eneste reklamen som gir 
en EI over 1, og dette betyr at dette er den eneste reklamen som gir en langsiktig positiv effekt på 
merkevarestyrken. For alle andre 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 før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har opprettholdt den nøytrale eller negative 
holdningen som var til alpint før reklamen (Nøytrale/negative), andel som har blitt mer positive til 
alpint etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som har blitt mer nøytrale/negative til alpint 
etter å ha sett reklamen (Mer negativ).  

I Russland og Sverige finner vi de største andelene som har blitt mer positive til alpint etter å ha sett 
reklamen, og i Sverige finner vi også den største andelen som har blitt mer nøytrale eller negative til 
alpint etter å ha sett reklamen. I Danmark finner vi de høyeste andelene av de som er like positive til 
alpint etter reklamen som de var før reklamen, det vil si den gruppen som ikke endrer holdning til 
alpint i Norge etter å ha sett reklamen.  
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 Positive Negative/ 

nøytrale 

Mer 
positiv 

Mer 
negativ 

Nederland - film 77 4 10 9 

Danmark – film 82 4 8 6 

Danmark - banner 83 2 8 7 

Sverige – web 68 9 13 10 

Sverige - katalog 64 8 15 13 

Russland – film 67 6 23 4 

Russland - banner 66 10 19 5 

 

Andre ferieopplevelser om vinteren 
I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for tre ulike ferieopplevelser 
vinteren 2011. I hvert land ble det vist to reklamer, begge fra Nord-Norge. Den ene reklamen viste 
nordlyset, den andre hundesledekjøring. For begge reklamer testet vi endring i merkevarestyrken for 
følgende tre ferieopplevelser: Landskap og naturfenomen, Rekreasjon og avslapning i naturen og 
Aktive opplevelser i naturen.  

Den opprinnelige merkevarestyrken (AE) er høyest for ferieopplevelsene Landskap og naturfenomen 
og Rekreasjon og avslapning i både Tyskland og Storbritannia, for begge reklamer. Når den 
opprinnelige merkevarestyrken er høy, er det vanskeligere å bygge merkestyrke (EI). Dette kan 
forklare hvorfor ferieopplevelsen Aktive opplevelser i naturen, som har relativt lav AE, har høy EI.  

For begge marked og alle ferieopplevelser er EI over 1,0, som betyr at reklamene har en langsiktig 
positiv effekt på merkevarestyrken for disse tre ferieopplevelsene.    
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Tabellen under viser prosentvis andel hvor reklamen har opprettholdt den gode holdningen som var 
til ferieopplevelsen før reklamen (Positive), andel hvor reklamen har oppretthold den nøytrale eller 
negative holdningen som var til ferieopplevelsen før reklamen (Nøytrale/negative), andel som har 
blitt mer positive til ferieopplevelsen etter å ha sett reklamen (Mer positiv) og andel som har blitt 
mer nøytrale/negative til ferieopplevelsen etter å ha sett reklamen (Mer negativ).  

Blant Aktive opplevelser i naturen i hundesledereklamen i Storbritannia og Landskap og 
naturfenomen i nordlysreklamen i Tyskland finner vi de største andelene som har blitt mer positive 
til ferieopplevelsene etter å ha sett reklamen. Blant Rekreasjon og avslapning i naturen i 
hundesledereklamen i Storbritannia og Aktive opplevelser i naturen i nordlysreklamen i Tyskland 
finner vi de største andelene som faktisk har blitt mer nøytrale eller negative til ferieopplevelsene 
etter å ha sett reklamen. Blant Rekreasjon og avslapning i naturen i hundesledereklamen i Tyskland, 
og Landskap og naturfenomen i begge reklamene i Storbritannia finner vi de høyeste andelene av de 
som er like positive til ferieopplevelsene etter reklamen som de var før reklamen. 

 Positive Negative/
nøytrale 

Mer 
positiv 

Mer 
negativ 

Tyskland-Hundeslede: Aktive opplevelser i naturen 33 12 42 13 

Tyskland-Hundeslede: Landskap og naturfenomen 35 11 42 12 

Tyskland-Hundeslede: Rekreasjon og avslapning i 
naturen 

47 8 29 16 

Tyskland-Nordlys: Aktive opplevelser i naturen 32 17 31 19 

Tyskland-Nordlys: Landskap og naturfenomen 26 12 52 9 

Tyskland-Nordlys: Rekreasjon og avslapning i naturen 37 30 17 16 

UK-Hundeslede: Aktive opplevelser i naturen 21 14 57 8 

UK-Hundeslede: Landskap og naturfenomen 45 8 39 8 

UK-Hundeslede: Rekreasjon og avslapning i naturen 29 11 42 19 

UK-Nordlys: Aktive opplevelser i naturen 28 17 42 13 

UK-Nordlys: Landskap og naturfenomen 46 7 38 8 

UK-Nordlys: Rekreasjon og avslapning i naturen 32 15 41 12 

 

Sommeren 2011 

Undersøkelsene er gjennomført på våren 2011, og det er cirka 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. 
Vi gjennomførte undersøkelsen i Tyskland først, og der brukte vi to ulike spørreskjema. Når vi 
gjennomførte undersøkelsen i de andre landene etterpå, valgte vi det skjemaet vi syntes fungerte 
metodisk best i Tyskland. 
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I hvert av landene ble utvalget delt i to, og man testet to ulike reklamer (med unntak av i Danmark, 
Nederland og USA). For hver av reklamene testet vi merkestyrken til inntil tre ulike ferieopplevelser. 
Dette gir totalt 40 ulike scores. 

I grafen under ser vi Attitudinal Equity (AE) og Equity Impact (EI) for de ulike ferieopplevelsene 
sommeren 2011. Vi ser at ferieopplevelsen Rekreasjon og avslapning har en høy AE på tvers av 
marked, og at EI ligger på eller under 1,0. Dette betyr at våre reklamer først og fremst bidrar til å 
vedlikeholde en allerede høy merkevarestyrke for denne ferieopplevelsen. Andre spørsmål i 
undersøkelsen tyder på at respondentene tenker på annet enn ferie i Norge når det gjelder 
Rekreasjon og avslapning, det er først og fremst sol og varme som assosieres til denne opplevelsen. 

EI er jevnt over høyest for Fotturer, Landskap og naturfenomen og Aktive opplevelser i naturen. Det 
betyr at de aktuelle reklamene har en langsiktig positiv effekt på merkevarestyrken for disse 
ferieopplevelsene.    

 

  

En såkalt viktig-dyktighetsmatrise, hvor man kan se på hva som er viktig for respondenten og hva 
reklamen er god på, kan vi se at det er viktig for respondenten at reklamen vekker interesse og at 
den appellerer, og dette lykkes disse reklamene nesten alltid med. Det er også viktig for 
respondentene at reklamen kommer med nyttig informasjon, dette leverer de målte reklamene bare 
delvis på. Det oppfattes sjelden som viktig for respondentene at reklamen er troverdig, dette er til 
gjengjeld våre reklamer gode på.  

Under er et eksempel på en viktig-dyktighetsmatrise for en av reklamene vi testet i Norge sommeren 
2011. Det er viktig for respondentene at reklamen appellerer, at den vekker interesse og at den 
samsvarer med respondentens oppfatning av Norge, og dette klarer også reklamen å levere på. Det 
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er også viktig at reklamen inneholder nyttig informasjon, dette leverer den ikke like godt på. Det er 
ikke like viktig for respondenten at reklamen er troverdig, men også her leverer reklamen godt.  

 

 

 

7.2 Ressursbruk 

Forbruket for Reiseliv er regnskapsførte poster som knytter seg til 2011-bevilgningen fra post 71. 

Når vi nå trekker konklusjonene for aktivitetene i 2011, kan vi meddele et totalt forbruk i underkant 
av 336 mill. kroner. Vel 102 mill. kroner (30 %) av regnskapsførte poster i 2011 er finansiert med 
brukerbetaling fra reiselivsnæringen, 234 mill. er dekket NHDs post 71 (70 %)  

Regnskapsført aktivitet for 2011 er lavere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med 
nedbemanningsprosessen i 2011 som har tatt kapasitet og hvor reiselivssatsingen er nedbemannet 
med 17 årsverk på reiseliv. Dette har ført til at noen aktiviteter ikke er gjennomført som budsjettert. 
En del av de tilleggsaktiviteter som ble igangsatte høsten 2011 har først blitt igangsatt over nyttår 
2012. Dette er internettsider for turistinformasjon, presse og tema, samt en ekstra mediekampanje i 
Danmark for å bøte på svak booking for vinteren 2012. Vi ser også at det har vært begrenset med 
midler innenfor deler av reiselivsnæringen til å delta i våre kampanjer, som igjen har medført 
redusert omfang av aktivitetene. 

Restmidlene er overført til 2012 til bruk på markedsaktiviteter.  

Tabellen under viser totalaktiviteten for 2011 (Post 71), samt midler fra LMD: 
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Prosjektype 

Sum 
kostnader 
i mill. kr 

Off. 
Andel 
mill. kr 

Off. 
andel i 
% 

301 Reiseliv 2,4   2,4  100 % 

302 Reiseliv - Norgeskampanjen 95,1  55,7  59 % 

303 Reiseliv - Vinterkampanje langrenn 1,1   1,0  86 % 

304 Reiseliv - Vinterkampanje med ski 36,1  20,9  58 % 

305 Reiseliv - Vinterkampanje uten ski 5,0  3,7  74 % 

306 Reiseliv - Norgeskatalog 7,6  1,9  24 % 

307 Reiseliv - Presse 16,3  15,6  96 % 

308 Reiseliv - Brosjyredistribusjon 3,0  1,6  54 % 

309 Reiseliv - Workshops og NTW 12,6  4,2  33 % 

310 Reiseliv - Bransjebearbeidelse 7,3  6,8  94 % 

311 Reiseliv - Turistinformasjon 1,3  1,3  100 % 

312 Reiseliv - Visitnorway.com 29,0  25,5  88 % 

313 Reiseliv - Sosiale media 2,8  2,7  95 % 

314 Reiseliv - Tema-prosjekter 16,0  12,6  78 % 

315 Reiseliv - Meetings (MICEE) 10,1  8,2  81 % 

316 Reiseliv - Messer 5,8  2,0  35 % 

317 Reiseliv -  Nord-Norge 8,2  5,6  68 % 

360 Reiseliv Norge 42,0  33,8  81 % 

370 Reiseliv Utland 13,2  7,2  54 % 

380 Reiseliv utvikling 21,9  21,8  100 % 

Grand Total 336,6   234,4  70 % 

 

Inntekter/finansiering: 

NHD 2421.71 reiseliv  
+ midler fra LMD 

     Finansiering TOTALT 2011 mill. kr   

Næring Offentlig Sum Budsjett 2011 

Internasjonal turisme             5,1              8,8            13,9            49,9  

Stockholm              5,2            14,5            19,7            13,1  

København           11,7            18,4            30,2              8,4  

Hamburg           13,6            25,5            39,1            29,1  

Haag             7,6            14,2            21,8            11,6  

London             7,5            17,5            25,0            17,4  

Paris             1,6              8,3              9,9              8,0  

Madrid             2,0              4,5              6,5              3,6  

Milano             2,8              4,4              7,2              4,5  

Warszawa             0,5              2,3              2,8              2,3  

Moskva             6,4            10,3            16,8              6,7  

New York           13,3              9,4            22,7              9,9  

Shanghai             6,0              6,1            12,2            10,2  

Norge           19,0            90,0         109,0         110,8  

Totalt        102,3         234,4         336,6         285,6  
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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 2011: 

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. 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er ikke en særskilt prioritert målgruppe for programmet i 2011. 

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 2011 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. 

Videre samarbeider programmet med de nordiske søsterorganisasjonene VisitDenmark og 
VisitSweden om blant annet markedsføringen på de oversjøiske markedene. I 2011 trakk 
VisitSweden seg ut at av selskapet Scandinavian Tourist Board i Asia. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2011.  

 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

BookNorway 
10. mai 2011 ble et av norsk reiselivs største 
utviklingsprosjekter lansert på Visitnorway: 
BookNorway.  Hittil er vel 400 hoteller, pensjonater, 
leilighetsanlegg og hytter m.m. lagt inn i løsningen i 
tillegg til de vel 300 kjedebedriftene fra Best Western 
Hotels Norway, De Historiske, Thon Hotels, Nordic 
Choice Hotels, Scandic Hotels, Rezidor og Rica 
Hotels.. Transport blir godt dekket i den nasjonale 
løsningen gjennom de tre fergerederiene Fjord Line, 
Color Line og Stena Line, samt fly og leiebil. Norwegian, 
SAS og Widerøe er med i tillegg til de 430 øvrige 

internasjonale flyselskapene i Amadeus. Det blir også mulig å søke og sammenligne tilbudene til de 
fem bilutleieselskapene Alamo, Avis, Europcar, Hertz og Sixt.  

Det reisetekniske og juridiske ansvaret for bookingene, skjer i midlertidig gjennom selskapet 
BookNorway AS som eies av reiselivsnæringen. Selv om målet er at de fleste bestillingene skal skje 
online, har BookNorway, valgt Røros Flyservice som sitt servicesenter for å bistå dem som fortsatt 
foretrekker å bestille manuelt, eller som ønsker å endre eller avbestille.  

  

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 begynnelsen av 2012. 
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3.9 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 to ARENA-prosjekter innen reiseliv, Innovative 

opplevelser og Lønnsomme vinteropplevelser 

 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! 
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 Kurs i pakking, salg og distribusjon 

 Produksjon av opplevelser 

 Internasjonal markedsføring 

 Bruk av lokal mat 

 NTW-skolen 
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7. Rapportering for 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011:  
Rådgiving 

BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program (BIT) for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon Norge, 
NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen VIRKE. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser 
gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling 
i bedriftene.  

Siste fase av BIT Reiseliv-programmet har vært viet i hovedsak til utviklingen av Nasjonal Booking 
Switch. BIT Reiseliv overtok sommeren 2009 ansvaret for den videre fremdriften i prosjektet 
Nasjonal Booking, og har siden da inngått avtale med Visit Technology Group som skal utvikle 
switchen. I januar 2011 skiftet selskapet BIT Reiseliv AS navn til BookNorway AS og det ble 
gjennomført en emisjon. Dette selskapets formål har primært vært gjennomføringen av BIT Reiseliv-
prosjektet.  

En egen avtale med Innovasjon Norge som inkluderer booking på Visitnorway.com er utarbeidet og 
implementert. I tillegg har selskapet kontakt med mange av destinasjonene som har egne 
bookingløsinger (med store og små reiselivsprodukter) og store nasjonale aktører som hotellkjedene, 
transportselskaper og andre i forhold til å kunne tilby et stort produktsortiment da løsningen ble 
soft-lansert i mai 2011. Den offisielle åpningen ble foretatt på Innovasjon Norges årlige kick-off 8. 
september 2011. 

Innen reisemålsutvikling har man i 2011 fokusert på å utdanne flere eksterne rådgivere i hvordan 
man skal gjennomføre reisemålsutviklingsprosesser i henhold til Hvitebok for reisemålsutvikling. Per 
31.12.2011 er det 31 rådgivere innen reisemålsutvikling. 

Innovasjon Norge har sammen med Price Waterhouse Coopers og Norges seks største byer utviklet 
en "verktøykasse" for destinasjoner som ønsker å satse på arrangementsturisme.  

I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt med 
fokus på å initiere felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål. 
Prosjektet ble lagt til Innovasjon Norge, som har ledet en arbeidsgruppe bestående av lederne for 
destinasjonsselskapene i de seks største byene i Norge: Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, 
Tromsø og Trondheim. Arbeidsgruppen besluttet å prioritere arbeidet med å utvikle storbyene som 
arena for internasjonale idrettsarrangementer og kulturbegivenheter 

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. 

http://www.bitreiseliv.no/nasjonal-booking-switch-tiden-er-moden.4656635-130522.html
http://www.bitreiseliv.no/nasjonal-booking-switch-tiden-er-moden.4656635-130522.html
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I juni 2011 ble det utnevnt et Arenaprosjekt innen reiseliv: Lønnsomme vinteropplevelser. Det er 
identifisert potensial for vekst i vintersesongen og 42 bedrifter i Troms/Nordland vil realisere 
potensialet gjennom klyngebygging og med fokus på innovasjonsprosesser, internasjonalisering, 
kunnskapsutvikling og forsterket samhandling. Målet er å doble omsetningen i vintersesongen på 
fem år og tilføre området 30 000 nye vintergjester. Kjernebedrifter er VinterTroms AS, Polar Zoo AS, 
Stiftelsen Polaria, Hamn i Senja/Senja Reiseliv AS, Grand Nordic Hotell AS, Arctic Bilutleie AS, Sør-
Troms Museum, Tromsø Villmarkssenter AS, Arctic Travel Guide AS og Visit Tromsø-Region AS. 

Tjenesten Bedriftsnettverk hjelper små og mellomstore bedrifter til å etablere forpliktende 
samarbeid med andre bedrifter. Tjenesten baseres på konkrete og kommersielt rettede prosjekter. 
Tjenesten er godt tilpasset reiselivsnæringens behov. 

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. En spisset finansieringspolicy for reiselivssatsingen ble 

videreført i 2011. 

Kompetanse 
I Regjeringens reiselivsstrategi fikk Innovasjon Norge ansvar for utvikling og implementering av en 
rekke kompetansekurs til reiselivsnæringen. I 2011 ble det gjennomført 45 kurs for 699 
reiselivsbedrifter over hele landet med god deltakertilfredshet.  

Kurs 2011 Antall 
kurs 

Antall 
bedrifter 

Snitt 
tilfredshet 
per kurs 

Skala 

Bærekraft 2 
3 

23 
41 

4,4 
5,2 

1 til 5 
1 til 7 

Vertskap 5 
2 

60 
51 

5,6 
6,1 

1 til 6 
1 til 7 

Opplevelsesproduksjon 11 
2 

183 
42 

4,2 
6,0 

1 til 5 
1 til 7 

Pakking, salg og distribusjon 5 
4 

83 
63 

4,6 
6,3 

1 til 5 
1 til 7 

IKT-For reiselivsnæringen 6 
5 

76 
77 

4,0                          
6,0  

1 til 5 
1 til 7 

Sum 45 699   

 

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 20 mill. kroner, særskilte midler for reiselivsnæringen. Tilskuddsrammen ble i 2011 
hovedsakelig brukt til gjennomføring av tiltak i programmet, som for eksempel gjennomføring av 
kompetansetilbudene, kommersielle bedriftsnettverk, samt til større utviklingsprosjekter som en 
oppfølging av regjeringens reiselivsstrategi. Eksempler her er ”Bærekraftig reiseliv 2015”, 
Fellesgodefinansiering og Nasjonal booking. 
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I tillegg har reiselivsnæringen benyttet seg av de fleste finansielle tjenester som tilbys av Innovasjon 
Norge. Det er gjort bevilgningstilsagn på 259 mill. kroner i lån og tilskudd til reiselivsnæringen i 2011, 
fordelt på alle departementer og poster. Dette er en nedgang på 5 mill. kr i forhold til 2010. 

Budsjettpost S-009 Reiseliv 

Innvilget Andel 

NHD 2421.90 Lavrisikolån 29 301 100 4% 

NHD 2421.90 Lavrisikolån     

NHD 2421.90 Lavrisikolån 3 740 000 1% 

Sum lavrisikolån 33 041 100 2% 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 4 750 000 1% 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 1 277 600 2% 

NHD 2421.50 Innovasjon prosjekter 370 000 1% 

NHD 2421.71 Nettverk, profilering og reiseliv - programmer 16 888 600 18% 

NHD 2421.72 Forsknings-/utviklingskontrakter 400 000 0% 

NHD - Sum risikolån, tilskudd og programmer 23 686 200 2% 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 37 710 000 15% 

KRD 551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 104 707 359 17% 

KRD 551.71 Nordområdetiltak 5 400 000 100% 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 15 487 313 11% 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 600 000 50% 

KRD - Sum risikolån, tilskudd og programmer 163 904 672 16% 

LMD 1150.50 VSP mat 24 000 0% 

LMD 1150.50 BU-midler 8 576 900 2% 

LMD 1150.50 Utviklingsprogram for grønt reiseliv 15 440 000 95% 

LMD - Sum Riskolån, Tilskudd og programmer 24 040 900 4% 

FKD 2415.75 Marint verdiskapingssprogram 178 500 0% 

FKD - Sum Riskolån, Tilskudd og programmer 178 500 0% 

Sum risikolån, tilskudd og programmer 211 810 272 7% 

KRD 551.61 Kompens. for økt arb.g.avg. 8 564 429 9% 

LMD 1150.50 BU-midler 5 505 000 1% 

Sum andre virkemidler 14 069 429 1% 

Sum Totalt 258 920 801 4 % 
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Innenfor arbeidsområder så øker entreprenørskap (+6 prosentpoeng) og innovasjonsmiljøer (+5 
prosentpoeng) i forhold til 2010. Dette er i tråd med målene i oppdragsbrevet. I 2011 ble 
innovasjonsnivået hevet til flere prosjekter med innovasjon på regionalt og nasjonalt nivå enn 
tidligere. Reiselivssatsingen omfatter hovedsakelig produkt- og tjenesteinnovasjon.  

Andre indikatorer: 

 59% kvinnerettet 

 60% internasjonalt rettet 

 21% miljørettet 

 9% FoU-basert 

 9% unge 18-35 år 

 

20 % 

63 % 

17 % 

Arbeidsområder (EVI) 

Entreprenørskap

Vekst i bedrifter

Innovasjonsmiljøer

26 % 

40 % 

24 % 

10 % 

Innovasjonsnivå 

Innovasjon på
bedriftsnivå

Innovasjon på
regionalt nivå

Innovasjon på
nasjonalt nivå

Innovasjon på
internasjonalt nivå

82 % 

4 % 

6 % 
8 % 

Innovasjonstype 

Produkt-
/tjenesteinnovasjon

Prosessinnovasjon

Organisatorisk
innovasjon

Markedsmessig
innovasjon

1 % 1 % 

1 % 

35 % 

1 % 

2 % 5 % 

27 % 

14 % 

9 % 

4 % 

Bransjer Jordbruk/skogbruk

Industri

Transport og lagring

Overnattings- og
serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Omsetning og drift av fast
eiendom

Faglig, vitenskapelig og teknisk
tjenesteyting

Forretningsmessig tjenesteyting

Kulturell virksomhet,
underholdning og fritidsaktiviteter

Uspesifisert

Annet
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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. 60 % av prosjektene som har fått tilbud om finansieringstjenester er 
internasjonalt rettet og 10 % av prosjektportefølgen går til innovasjon på internasjonalt nivå. 

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 2011 gikk 59 % av tilsagnene til reiselivsnæringen til kvinner. Dette er en økning på 12 % i forhold til 
2010. Andelen kvinnerettede prosjekter er tilfredsstillende. 

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 har 21% et miljøfokus, en sterk oppgang fra 2010.  

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 

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. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2011. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Programmet har i 2011 utviklet et nytt kompetansetilbud: Internasjonal markedsføring. Videre har 
man utviklet en nettbasert kalender for kurs som tilbys reiselivsnæringen. Kalenderen inkluderer 
Innovasjon Norges egne kurs, men også kurs som tilbys reiselivsnæringen av andre aktører. 
Kalenderen er inndelt fylkesvis og nasjonalt slik at man enkelt kan finne frem til kurstilbud i sitt 
område. 

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 2011 og reiselivsnæringen viser stor interesse. 
Innovasjon Norges erfaring er at man klarer å sette fokuset på behovet for økt innovasjon i 
reiselivsnæringen. 

En ny reiselivsstrategi er varslet lagt frem i 2012. 
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3.10 Omdømmeprogrammet 

Innovasjon Norge skal gjøre Norge og norsk næringsliv kjent i utlandet. 

Globalisering gir norsk næringsliv muligheter på nye, internasjonale markeder. Samtidig øker 
konkurransen om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.  

Et godt og tydelig omdømme gir sterkere internasjonal konkurranseevne. Et lands omdømme er en 
viktig konkurranseparameter for landets næringsliv i konkurranse med utlandet. Samtidig bygges et 
lands omdømme gjennom bl.a. kjente merkevarer og bedrifter, kulturpersonligheter og store 
evenementer. 

Et godt nasjonalt omdømme gjør at det blir lettere å velge nasjonen som reisemål, å velge nasjonens 
produkter, å gjøre forretninger med nasjonens bedrifter og å vurdere å bli ansatt i nasjonens 
bedrifter. Norges bedriftsstruktur gjør det nyttig å bygge klyngeomdømme som kan brukes som 
referansepunkt for små bedrifters egen posisjonering, og sist, men ikke minst: Sterke merkevarer 
bygger nasjonalt omdømme, og som nevnt, markedsorienterte bedrifter med attraktive posisjoner 
øker sin konkurransekraft.     

Innovasjon Norge er en pådriver  

Innovasjon Norge skal være en pådriver for at norsk næringsliv utvikler strategiske 
omdømmeposisjoner i viktige markeder. Regjeringen har gitt Innovasjon Norge hovedansvaret for 
gjennomføring av profilering av Norge. Videre har Innovasjon Norge en sentral plass i Regjeringens 
arbeid med omdømmebygging. Det innebærer at Innovasjon Norge skal være en pådriver ovenfor 
norsk næringsliv for å utvikle et godt omdømme i viktige markeder.   

Innovasjon Norge har tre målgrupper i sitt arbeid og ser disse i en helhetlig sammenheng: 

 Norge som nasjon 

 Sektorer og klynger 

 Enkeltbedrifter 

Norge har valgt en nasjonal omdømmeposisjon - Resourceful, Committed and Reliable Partner. 
Konsekvensene av denne er konkretisert ytterligere i en egen håndbok og ligger til grunn for det 
nasjonale omdømmearbeidet (gjennom DU, ambassader, mv). 

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). 

Klynge/sektor 

Norsk næringsliv består av mange små og mellomstore bedrifter. Det kan være hensiktsmessig at 
disse arbeider sammen under en felles omdømmeposisjon i det internasjonale arbeidet. Innovasjon 
Norge ønsker å bidra til utvikling og implementering av slike posisjoner, mest kjent er vår satsing for 
Reiseliv. I 2011 har vi arbeidet videre med andre sektorer og nettverk. Noen eksempler: 

Maritim Omdømmestrategi har vært fulgt opp på to nivåer: 
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Bransjemessig gjennom etableringen av et eget grafisk program for næringen, og en utnyttelse av 
prioriterte maritime arenaer til profilering av Norge (Norgesprofilen) 

På bedriftsnivå har vi fokusert på økt kompetanse om fremmede kulturer, økt bevissthet om 
Omdømmebygging og strategisk merkevareledelse. 

Olje/Gass næringen (v/ tilknyttede NCE-er og Arena-er) har fulgt opp resultatene av 
omdømmeanalyser med å utvikle en kommunikasjonsplattform og startet arbeidet med 
implementering. 

IKT Norge har gjennomført en omdømmeanalyse for bransjen, og vurderer en oppfølging av denne. 

Gjennom lokale samordninger mellom nasjonal profilering og bransjesatsinger (omdømmepilot) har 
vi høstet gode resultater som har gitt læring til det videre arbeidet. Som eksempel kan nevnes Marin 
næring, med prosjekter i Tyrkia sammen med EFF og Møbelnæringen i Japan, gjennom et initiativ 
fokusert på norsk livsstil (møbel og interiør;); - “Style Norway”.  

Nye prosjekter er startet innen Energi/Miljø,- vi kan nevne en forstudie om omdømmesatsing for 
våre to vannklynger. 

VI har gjennomført en Pilotering på 7 bransjemesser for Norgesprofilen 

Enkeltbedrifter  

En forutsetning for omdømmebygging og strategisk posisjonering er at bedriftene er 
Markedsorienterte (evner å skaffe seg kunnskap om markeder, evner å utnytte denne til 
innovasjoner i verdikjeden, og evner å ta en attraktiv og tydelig posisjon). 

En undersøkelse gjennomført for IN av Damvad hevder at kun 1 av 7 bedrifter i Norge er 
markedsorientert, at de fleste er produktorientert at og at norsk næringsliv er mindre fokusert på å 
ta strategiske posisjoner gjennom merkevarebygging enn andre nordiske bedrifter. 

Markedsorientering er derfor fokusert i vår Masterplan, og vi har gjennomført /gjennomfører 
kompetanseheving på våre ansatte. 

Vår verktøykasse er forsterket på flere områder: 

 Håndbøker i omdømmebygging 

 Norgesprofilen 

 Kurs i merkevareledelse og Omdømmebygging 

 Mulighet til egen diagnose (www.unibedrift.no) 

 Eget temanummer i Innsats 

 Egne sider på Intranett for Markedsorientering og Omdømmebygging 

Vi har også gjennomført mange foredrag og arrangert seminarer og konferanser for våre kunder.  

Omdømmeprogrammet åpnes også for prosjekter for enkeltbedrifter, administrert av våre 
designrådgivere på distriktskontorene. I denne forbindelse vil programmet endre navn til: 
Markedsorientering og Strategisk posisjonering. 

http://www.unibedrift.no/
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Nasjonalt nivå 

I oppfølgingen av UDs omdømmeforum er det i årene 2009-2011 gjennomført en omdømmepilot der 
enkelte markeder fått prioriterte ressurser (Storbritannia og Polen). Pilotprosjektene har til formål å 
gi en realistisk og systematisk gjennomgang av begrensninger og muligheter i omdømmearbeidet; - 
teste metoder, virkemidler og tiltak for å bidra til læring og utvikling – etterstrebe overføringsverdi til 
omdømmearbeidet i andre land.   

Omdømmestrategien og piloten er evaluert, og demonstrerer et mulighetsrom for styrket 
omdømmebygging som implementeres i UDs og Innovasjon Norges forretningsplaner.  

Forbedringstiltak som prioriteres i 2012: 

 Sektorarbeidet skal være en pådriver for at norsk næringsliv utvikler strategiske 
omdømmeposisjoner i viktige markeder. Gjennom en formell dialog mellom IN, relevante 
aktører og bedrifter skal sektorenes sektorspesifikke ambisjoner, mål og strategier 
(INbusiness) forankres. Sektorenes årsplaner skal beskrive viktige messer, delegasjoner og 
andre målrettede utviklingsaktiviteter /-prosjekter. TP skal utvikle og vedlikeholde en 
verktøykasse som linjene kan bruke i gjennomføring av lokale aktiviteter. 

 Utekontorene skal ha dialog med ambassader/konsulater(Team Norway) for å mobilisere for 
felles tiltak i årsplaner, og for prioriterte sektorer beskrive aktiviteter relatert til optimal 
utnyttelse av omdømme milepæler, så som kunnskapsformidling, nettverksbygging, PR og 
profilering.(før – under- etter). 

 Distriktskontorene skal, i tett dialog med klynger og bransjeaktører, mobilisere lokale kunder 
til å utvikle strategier for strategisk posisjonering, og till å utnytte/delta på prioriterte 
milepæler innenfor sektoren. 

 Norges omdømme, og arbeidet med å styrke dette gjennom deltakelse på 
næringslivsrelaterte arenaer, skal være et naturlig tema i alle møter mellom UD og IN, så 
som strategiforum og dialogforum, og det etableres en plan for faste koordineringsmøter på 
operativt nivå. 
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3.11 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. 
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Programmet er også åpent for konsortier på både leverandør- og kundeside.  

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 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 mfl. 

7. Rapportering for 2011  

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
Følgende føringer for IFU/OFU ble gitt i oppdragsbrevet for 2011: 

Fokusert satsing på større enkeltprosjekter og prosjekter innenfor næringer hvor Norge har særlige 
forutsetninger for å lykkes. - 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 et spesifikt fokus på næringsområder hvor Norge har særlige forutsetninger for å 
lykkes, eksempelvis maritime og marine næringer, miljø og energi. Satsingen på miljøvennlige 
teknologiløsninger skal sees i sammenheng med miljøteknologiordningen. 

Internasjonalisering. - Innovasjon Norge skal arbeide aktivt på distrikts- og utekontorene for å få 
fram lovende samarbeidsprosjekter som bidrar til å internasjonalisere norsk næringsliv. Satsingen på 
å få fram IFU/OFU-kontrakter med internasjonalt potensial skal sees i sammenheng med Innovasjon 
Norges øvrige internasjonaliseringsaktiviteter. Innovasjon Norge skal videreføre samarbeidet om 
mulige koblinger mellom IFU/OFU-kontrakter og Forskningsrådets programmer.  

Satsing på prosjekter med offentlig kundepartner. - Innovasjon Norge skal arbeide for å videreføre 
andelen OFU-kontrakter med offentlige kundepartnere. Det er et potensielt virkemiddel innen tunge 
offentlige investeringsområder som veianlegg, byggevirksomhet, jernbane og IKT-investeringer i 
tillegg til helsesektoren og forsvar. 

Næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. - En samarbeidsavtale om behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren 2007 - 2011 mellom Helsedirektoratet, de regionale 
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helseforetakene, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge ble inngått i 2008. InnoMed (Nasjonalt 
nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren) sammen med deltagerne i samarbeidsavtalen 
er viktige aktører i Regjeringens fem-årige nasjonale satsing. De prioriterte hovedsatsingsområdene 
er utvikling av medisinsk teknisk utstyr og utvikling av nye IKT-løsninger. OFU- kontrakter er et 
sentralt virkemiddel i satsingen. I St.meld. nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” 
sies det at satsingen vil bli forlenget til 10 år og utvidet til forskningsdrevet innovasjon, forutsatt en 
positiv halvveisevaluering. 

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 for å få frem flere IFU/OFU-kontrakter i tilknytning til satsingen på forsvars- og 
gjenkjøpsområdet. 

Resultatoppnåelse: 

Resultatoppnåelse i forhold til føringer og særskilte rapporteringskrav gitt av Næringsdepartementet, 
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 har vært en jevn pågang av prosjekter gjennom året. I alt er det håndtert søknader for et samlet 
søknadsbeløp på 774,1 mill. kroner i 2011 som er 243 mill. kroner lavere enn i 2010. Søknadene 
fordelte seg med 171 mill. kroner til OFU og 603 mill. kroner til IFU. De 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 64 % innvilget, 29 % trukket eller 
returnert, 6 % avslått og 16 % var ikke besluttet. De ikke ferdigbehandlete søknadene representerte 
et brutto søknadsbeløp på 128 mill. kroner, fordelt med 35 mill. kroner på OFU og 93 mill. kroner på 
IFU. 

Samlet bevilgning i 2011 på post 72, forsknings- og utviklingskontrakter utgjorde 285 mill. kroner. I 
tillegg ble tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner videreført. Dette ga et totalbudsjett til disposisjon i 
2011 på 336,5 mill. kroner. Dette er summen av bevilgningen, ubenyttet tilsagnsfullmakt i 2010 på 
27,4 mill. kroner og annulleringer på 24,1 mill. kroner i løpet av 2011 av tidligere års tildelinger. 

I alt ble det bevilget tilskudd til 207 nye forsknings- og utviklingsprosjekter med et samlet beløp på 
289,5 mill. kroner i 2011. Dette fordelte seg på 53 OFU-kontrakter med tilsagn på til sammen 70,3 
mill. kroner og 154 IFU-kontrakter med tilsagn på i alt 219,2 mill. kroner. Dette utløste et totalt 
prosjektomfang på 1,7 mrd. kroner. Tildelingen både til OFU- og IFU-prosjekter ligger på omtrent 
samme nivå som i 2010. Det er en liten økning for OFU og en liten reduksjon på IFU, mens utløst 
totalt prosjektomfang er 6 % høyere. Til programdrift ble det satt av 31,8 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. Samlet tildeling til prosjekter og programadministrasjon utgjorde derfor 
321,3 mill. kroner. Status ved årsskiftet var at hele bevilgningsrammen var disponert, og i tillegg 84,8 
mill. kroner av tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner. 

Ikke utbetalte tilsagn pr. 31.12.2010 var 433,9 mill. kroner. Med tilsagn og programdrift på 321,3 
mill. kroner, utbetalinger på 234,7 mill. kroner og annulleringer på 24,1 mill. kroner, utgjorde ikke 
utbetalte tilsagn pr. 31.12.2011 i alt 496,4 mill. kroner. Det vil bli fokusert på å redusere størrelsen 
på ikke utbetalte tilsagn i 2012. 

En samlet oversikt over innvilgede OFU og IFU prosjekter i 2011 er vist i tabell I. Gjennomsnittlig 
tilskudd pr. kontrakt er 1,33 mill. kroner for OFU og 1,42 mill. kroner for IFU. Gjennomsnitt for alle 
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prosjektene er 1,40 mill. kroner. Støtteandel per kontrakt representerer tilskudd fra IFU/OFU-
programmet og omfatter ikke all offentlig støtte.  

Tabell I: Hovedtall IFU/OFU 2011. Beløp i mill. kroner 

Virke- 
middel 

Antall  
innvilgede 
kontrakter 

Innvilget 
totalbeløp 

Gj.snittlig 
tilskudd pr 
kontrakt 

Egenfinans Totalt 
prosjektbeløp 

Støtteandel 
pr. kontrakt 

OFU 536 70,36 1,33 144,0 368,7 19,1 % 

IFU 154 219,27 1,42 484,5 1343,1 16,3 % 

Sum 207 289,5 1,40 628,5 1711,8 16,9 % 

 

Ca. 29 % av prosjektene er forprosjekter. De har en samlet bevilgning på 5,1 % av totalbeløpet. 
Trekkes disse ut, blir gjennomsnittlig prosjektbevilgning pr. hovedprosjekt 1,9 mill. kroner. Dette er 
noe høyere enn i 2010 hvor gjennomsnittet var 1,7 mill. kroner. Av IFU/OFU hovedprosjektene er 28 
oppfølging av tidligere forprosjekt. 

Noen IFU/OFU-prosjekter har støtte fra flere virkemidler i Innovasjon Norge. Det viktigste er 
risikolån, men det er også noe samfinansiering med distriktstilskudd. I 2011 utgjorde det siste ca. 35 
mill. kroner slik at den samlete støtten fra Innovasjon Norge beløp seg til 324,5 mill. kroner. 

Det er krav at alle OFU/IFU-prosjekter også søker Skattefunn dersom de ikke allerede har utnyttet 
Skattefunn i en annen sammenheng. Det er anslått at ca. 106 IFU/OFU-hovedprosjekter har mottatt 
støtte fra Skattefunn i 2011 for et samlet beløp på 163 mill. kroner. Dette medfører en avlasting av 
IFU/OFU-budsjettet, men på den annen side påvirker det likviditeten i utviklingsbedriftene. Krevende 
kundes innsats i IFU/OFU prosjektene er 551 mill. kroner. Av prosjektene representerte 165 nye 
samarbeidsrelasjoner (75 med ukjent bedrift og 90 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 2011 var det 7 
IFU- og 3 OFU-prosjekter over 4 mill. kroner. 

Samlet IFU/OFU-tilskudd til helse og omsorg i 2011 er på 54,6 mill. kroner. Dette er omtrent samme 
nivå som i 2010. OFU er opp med ca. 10 mill. kroner, mens IFU er ned med et tilsvarende beløp. I 
2009, hvor IFU/OFU hadde en utvidet ramme, var samlet tilskudd 82,6 mill. kroner og i 2008 38,8 
mill. kroner. Tildelingen til forsvarsmarkedet i 2011 utgjorde 11,2 mill. kroner. 

I tre OFU-prosjekter innen helse er det gitt støtte til krevende kunde, som alle var helseforetak. 
Samlet dreier det seg om et tilskudd på i alt 3,1 mill. kroner til krevende kunder. Det har ikke vært 
gitt tilskudd til krevende kundebedrifter i IFU-prosjekter. 

 

  

                                                           

6 Antall og beløp for OFU avviker fra det som er rapport i hovedrapport og statistikkvedlegg fordi 3 prosjekter 
til krevende kunder og 1 prosjekt som er bevilgning til drift av programmet er holdt utenom. 
7 Avviker fra beløp i hovedrapport og statistikkvedlegg fordi midler til drift av programmet er tatt ut. 
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a.1 Hovedtall OFU-prosjekter  

I 2011 ble det innvilget 70,3 mill. kroner til 53 prosjekter. OFU-bevilgningene utgjorde 24 % av 
samlete IFU/OFU-bevilgninger. I 2010 var andelen 23 %. Denne andelen har vært relativt uforandret 
de siste årene og har ligget på ca. 25 % bortsett fra i 2005 hvor den bare utgjorde 10 %. Flere 
offentlige etater har 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 juridisk notat som er distribuert til relevante 
miljøer.  

 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. Det største prosjektet mottok et 
tilskudd på 9 mill. kroner. Det var til et biomed prosjekt (kreftvaksine) innen helse og omsorg.  

Tabell II: Historisk utvikling 

Nøkkelparametere 
(Løpende mill. 
kroner)  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tildelingsramme 40 38 60 63       

Bevilgete OFU-
midler 

45 36 18 17 41 70 61 86 67,2 70,3 

Antall prosjekter 44 33 28 19 35 44 53 62 56 53 

Gj.snittlig bevilget 
beløp 

1,0 1,1 0,7 0,9 1,2 1,6 1,2 1,4 1,2 1,3 

Totalt 
prosjektomfang 

172 154 80 61 151 239 219 370 290 369 

           

%-vis fordeling:           

Bedrift 44 43 37 45 41 43 43 42 39 39 

Etat 33 18 27 28 20 15 22 22 18 31 

OFU-tilskudd 23 23 23 27 23 29 28 24 23 19 

Annen off. 
finansiering 

 16 27  16 13 7 12 20 11 

 

 

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. 
Departementene har en viktig rolle i å stimulere etatene til å fokusere sterkere på innovative 
anskaffelser. Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har allerede tatt initiativ. 
Det er viktig at også Samferdsels-, Miljøvern- og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
også engasjerer seg. Et OFU-prosjekt i forkant av en innovativ anskaffelse kan bidra til å avklare 
behovene og redusere risikoen i selve anskaffelsen til et akseptabelt nivå. 

Tabell III viser hvilke offentlige kunder som har vist størst interesse for OFU-ordningen i 2011 fordelt 
på forsvar, helseforetak, Vegvesenet/Statsbygg/Jernbaneverket, annen statlig virksomhet, og 
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fylkeskommunal/kommunal virksomhet. Den største kundegruppen er helseforetak som har økt fra 
25 miill. kroner i 2010 til 36,5 mill. kroner i 2011. Kommunal sektor er til en viss grad overlappende 
med helse- og omsorg. Av de 11 kommunale prosjektene var 7 innen helse- og omsorg.  

Tabell III: Offentlig bruker. Beløp er i mill. kroner. 

Offentlig krevende kunde 
Antall 
prosjekter 

Innvilget 
(mill. 
kroner)  

% av 
beløp 

Gj.snittlig pr. 
kontrakt (mill. 
kroner)  

Forsvar 4 8,4 11,9 2,1 

Helseforetak 23 36,5 52,0 1,6 

Vegvesenet/Statsbygg/Jernbaneverket 4 10,2 14,5 2,5 

Annen statlig 11 6,1 8,7 0,6 

Fylkeskommunal/kommunal 11 9,1 12,9 0,8 

SUM 53 70,3 100 1,3 

 

Fordelingen av OFU-kontrakter på bransje/forretningsområde fremgår av tabell IV: 

Tabell IV: Fordeling på bransje/forretningsområde 

Bransje/forretningsområd
e 

Antall prosjekter Innvilget  
(mill. kroner)  

% av innvilget beløp 

Informasjonsteknologi 5 2,6 3,8 

Miljøteknologi 7 4,2 5,9 

Helse/omsorg 28 41,5 59,1 

Forsvar 4 8,4 11,9 

Bygg og anlegg 3 10,0 14,2 

Marin 1 1,4 2,0 

Landbruk 1 0,1 0,2 

Øvrige 4 2,1 2,9 

SUM TOTAL 53 70,3 100 

 

Det klart tyngste området er helse/omsorg. Bygg og anlegg er nummer to. Informasjonsteknologi 
med kun 2,6 mill. kroner, har gått tilbake fra 10,1 mill. kroner i 2010, men mange av helse/omsorg og 
bygg og anlegg prosjektene utnytter 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 2005–2011. 

Tabell V: Helse og omsorg, historisk utvikling: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Innvilget (mill. kroner) 8,5 26,9 30,8 17,6 31 32 41,5 

% av totalt bevilgete 
OFU-midler 

51,3 65,0 44,1 28,7 35,9 47,7 59,1 

Antall prosjekter 7 19 19 28 32 29 28 

 

Bevilgningene i 2011 har økt noe i forhold til 2010. Den relative andelen av OFU-tildelingene er også 
høyere. Helse- og omsorgssatsingen har over halvparten av prosjektene. InnoMed har bidratt til 3 
OFU-hovedprosjekter i 2011 og i tillegg 13 OFU- forprosjekter. InnoMed har vært medarrangør av 
«Velferdsteknologikonferansen 2011» med ca. 300 deltagere, bidratt til å arrangere en workshop 
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«Gjør det selv! Fra institusjon til rehabilitering» på «Arendal-konferansen» hvor KS spilte en viktig 
rolle, og de har gjennomført 4 nasjonale møteplasser mellom helsepersonell, FoU-miljøer, bedrifter 
og virkemiddelapparatet. Møteplassene tok opp følgende temaer: Pasientflyt og klinisk 
beslutningsstøtte, Simulering og visualisering for bedre beredskap, Felles protokoller for 
hjerneavbildning, og Data fra den akuttmedisinske kjeden.  De har også arrangert en årlig 
innovasjonskonferanse med 450 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) 29,4 6,0 0,3 0,3 

Antall prosjekter 13 5 1 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 60 % av prosjektmidlene og 49 % 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 26 2 2 3 6 0 1 9 2 0 2 53 

Innvilget 
(mill. kr) 42,1 0,5 2,7 4,7 7,3 0 1,0 9,4 2,3 0 0,3 70,3 

 

OFU- og IFU-ordningene retter seg primært mot mindre leverandørbedrifter. Av OFU-prosjektene går 
36 % til bedrifter med inntil 10 ansatte, 19 % til bedrifter med 11-50 ansatte. 26 % representerer 
forprosjekter innen helse. En detaljert fordeling på bedriftsstørrelse og tilskuddsbeløp er vist i tabell 
VIII. 

Tabell VIII: Leverandørbedriftens størrelse 

Bedriftsstørrelse Antall prosjekter Innvilget 
totalbeløp (mill. 
kroner) 

Gj.snittlig tilskudd pr. 
kontrakt (mill. 
kroner) 

< 5 ansatte 14 27,5 2,0 

5 - 10 ansatte 5 10,6 2,1 

11 – 50 ansatte 10 11,2 1,1 

51 - 250 ansatte 4 9,9 2,5 

> 250 ansatte 6 7,5 1,3 

Forprosjekter helse 14 3.6 0,3 

SUM 53 70,3 1,2 
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a.2 Hovedtall IFU-prosjekter 

 

I 2011 ble det bevilget 219,2 mill. kroner til 154 prosjekter. Gjennomsnittlig støtteandel per prosjekt 
var 16,3 %. Det utløste et totalt prosjektomfang på 1343,1 mill. kroner. Gjennomsnittlig bevilget 
beløp per prosjekt var 1,42 mill. kroner.  

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 var på 20 mill. kroner til Badger Explorer ASA som utvikler en ubemannet 

fjernstyrt boreenhet, som skal brukes til undersøkelse og verifisering av olje- og gassforekomster. 

I alt 7 prosjekter mottok en bevilgning på 4 mill. kroner eller mer.  

Tabell IX: Historisk utvikling 

Nøkkelparametere  
(Løpende mill. kroner) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tildelingsramme 60 57 89 94        

Bevilgete IFU-midler 62 60 127 165 138 180 225 283 224,7 219,2 

Antall prosjekter 67 60 101 76 120 152 168 214 164 154 

Gj.snitt bevilget beløp 0,9 1,0 1,3 2,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

Total prosjektramme 285  535 686 517 735 901 1185 1316 1343 
           

%-vis fordeling:           

Leverandørbedrift 39 46 43 51 42 43 45 45 41 37 

Kundebedrift 39 27 26 19 25 25 24 23 29 34 

IFU-tilskudd 22 18 24 24 28 24 25 24 17 16 

Annen offentlig 
finansiering 

 9 7 6 5 8 6 8 13 13 

 

Fordelingen av IFU-kontrakter på bransje/forretningsområde fremgår av tabell X: 

Tabell X: Fordeling på bransje/forretningsområde 

Bransje/forretningsområde Antall prosjekter Innvilget  
(mill.kroner)  

% av innvilget 
beløp 

Informasjonsteknologi 31 55,7 25,4 

Forsvar 2 2,8 1,3 

Olje/gass 45 81,4 37,1 

Reiseliv 1 0,4 0,2 

Helseteknologi 14 13,1 6,0 

Miljøteknologi 7 2,9 1,3 

Ny og fornybar energi 9 7,3 3,3 

Maritim 8 18,2 8,3 

Marint 14 17,3 7,9 

Landbruk 3 3,2 1,5 

Bygg og anlegg 4 3,4 1,6 

Kultur og opplevelser 2 0,5 0,2 

Øvrige 14 13,0 5,9 

SUM TOTAL 154 219,2 100 
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IFU-prosjektene er fordelt på mange bransjer. De viktigste er olje/gass og informasjonsteknologi. 
Marin, maritim og helse har også en rimelig andel selv om de to siste er noe redusert i forhold til 
2010. Vi hadde da verftspakken som innebar en forsterket innsats innen maritim sektor. 

Hovedtyngden av IFU-prosjektene gikk til Østlandsområdet, som mottok 28 % av prosjektmidlene og 
26 % av prosjektene. Andelen er noe lavere enn i 2010 hvor 42 % av prosjektmidlene gikk til 
Østlandsområdet. 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 40 2 18 32 17 6 5 26 3 1 4 0 154 

Innvilget 
mill kr 

61,7 3,9 24,8 46,9 21,1 5,6 5,7 42,0 4,7 1,1 1,7 
 

0 219,2 

 

Alle fylker, bortsett fra Finnmark, 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. 77 % av prosjektene og 62 % av 
IFU-bevilgningene gikk til leverandørbedrifter med 10 eller færre ansatte. Dette er en økning fra 
2010 hvor de tilsvarende andelene var 64 % og 52 %. 

Tabell XII: Leverandørbedriftens størrelse 

Bedriftsstørrelse Antall 
prosjekter 

Innvilget 
totalbeløp (mill. 
kroner) 

Gj.snittlig tilskudd pr. 
kontrakt (kr 1 000) 

< 5 ansatte 92 101,4 1,1 

5-10 ansatte 26 33,8 1,3 

11-50 ansatte 31 69,9 2,3 

51-250 ansatte 5 14,1 2,8 

> 250 ansatte 0 0 0 

SUM 154 219,2 1,4 

 

a.3 Forsvarsanskaffelser og gjenkjøp 

Aktivitetene har vært knyttet til rådgivning om IFU/OFU-tjenesten overfor forsvarsindustrien samt 
generell markedsføring av tjenesten. 

Som i tidligere år, har det vært gjennomført flere initiativ for å øke forsvarsindustriens bruk av 
IFU/OFU tjenesten. Det har omfattet: 

 Oppfølging og rådgivning overfor saksbehandlerne om de nye saksbehandlingsregler for 
søknader fra forsvarsindustrien (innført i 2010). 

 Koordinering av OFU-søknader med Forsvarsdepartementet for å sikre at omsøkte 
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 prosjekter er i samsvar med Forsvarets anskaffelsesplaner. 

 Tiltak for internasjonalisering av IFU via gjenkjøp.  

 Deltakelse i FDs F-35 Industriforum. 

 Deltakelse i FDs støttegrupper for forsvarsindustrien. 

 

NHD utga en rapport våren 2011 fra en møteserie i 2010 (organisert av NHD) om forsvarsindustrien 
og virkemiddelapparatet. Oppfølgingen av rapporten har vært knyttet til tiltak for å styrke 
saksbehandlingen av IFU/OFU søknader fra forsvarsindustrien.  

 

a.4 Kompetanseformidling og nettverksbygging 

IFU/OFU-teamet holder jevnlig foredrag om IFU/OFU-ordningen både for næringsliv og offentlige 
virksomheter. De mest aktive distriktskontorene holder også 5-10 eksterne foredrag i løpet av 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. 

Det planlegges en ny runde i 2012 til større etater som ikke har sett hvilket potensiale OFU-
ordningen har til å legge til rette for innovative anskaffelser.  

Innen helse og omsorg er det et tett samarbeid med InnoMed og deres innovasjonsrådgivere. 
Innovasjon Norge deltar i styringsgruppen for InnoMed. InnoMeds innovasjonsrådgivere er i kontakt 
med 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 mer enn 2 milliarder i helseforetakene, mens det settes av lite 
ressurser til innovasjonsprosjekter. Det er derfor satt i gang to prosjekter i samarbeid med InnoMed i 
2011. 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. 

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 en tiltaksplan som nå er 
vedtatt. 

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene ber HOD om en rapportering på antall 
innovasjons-prosjekter. Dette har vært avgjørende for å få fokus på innovasjon i helseforetakene. 
Disse har i fellesskap utarbeidet en rapport “Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser”. Denne peker bl.a. på OFU som et viktig 
verktøy for å redusere risikoen i en innovativ anskaffelse.  Helseforetakene arbeider også med en 
felles IT-strategi som bør kunne danne grunnlag for viktige OFU-prosjekter med bred forankring i 
helsesektoren. 

Innovasjon Norge deltar også aktivt i styringen av leverandørutviklingsprogrammet til NHO og KS og 
bidrar med delfinansiering. Programmet støttes av i alt 5 departementer (NHD, FAD, HOD, KRD og 
Framtidens byer/MD), 3 kommuner (Oslo, Bergen og Stavanger), 7 statlige etater (Statsbygg, 
Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen, NAV, Difi og Helsedirektoratet), Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge. Programmet har som mål å øke omfanget av innovative offentlige anskaffelser. 
Det prioriterer energi/miljø og folkehelse/omsorg, men jobber også på andre områder. Et av 
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delmålene er å iverksette minst 20 innovasjoner/utviklingsinitiativ (OFU, ev. også 
FoU/forbedringsinitiativ) i løpet av programperioden.  

Samarbeidet med Gambit er videreført i 2011. 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 også etablert en 
egen Facebook-side. I 2011 er det laget en video som beskriver et av prosjektene. Denne er lagt ut på 
Facebook og YouTube. Det er videre laget 4 nye suksessark slik at det nå ligger i alt 27 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 2010 rapporter 74 % om høy addisjonalitet, 67 % mener tjenesten 
i stor grad er tilpasset bedriftens behov og 75 % mener tjenesten i stor grad utløser annen 
finansiering. Tjenesten skårer høyt på indikatorer som samarbeid, adferdsendring, innovasjon, 
konkurranseevne og forventet omsetning. Etterundersøkelsen i 2011 av IFU/OFU-bedrifter som 
mottok tilskudd i 2007 sier at 59 % av prosjektene har ført til økt omsetning og 41 % til økt eksport, 
mens snittet for alle INs kunder er på hhv 65 % og 14 %. 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. 

7.2. Ressursbruk 

Disponibelt budsjett for IFU/OFU-programmet i 2011 var på 336,5 mill. kroner. Hele beløpet ble 
disponert bortsett fra 15,2 mill. kroner av tilsagnsfullmakten. 

Programadministrasjonen finansieres av ordningen. Regnskapet viser en samlet utgift på 17,7 mill. 
kroner i 2011. Totalt timeforbruk var 21849 timer fordelt på distriktskontorene, utenlandskontorene 
og utviklingsdivisjonen. Timetallet er en reduksjon fra 2010, hvor det lå på 26344, til tross for at det i 
2010 ble det satt stopp i løpende bevilgninger i juni 2010 og resten av budsjettet ble disponert 
samlet i to prioriteringsrunder høsten 2010.  

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonal fokus i bedriftene? 

IFU/OFU-ordningen bidrar til utvikling av produkter og tjenester med eksportpotensial. 86 % av alle 
IFU/OFU-prosjektene hadde som formål innovasjon på internasjonalt nivå. Av 154 IFU-prosjekter var 
141 (92 %) internasjonalt rettet.  40 (26 %) prosjekter var med internasjonale kundebedrifter i 22 
forskjellige land. De viktigste landene med antall prosjekter i parentes var USA (6), Sverige (3), 
Danmark (3), Tyskland (3), England (3), og Japan (3). Av 53 OFU-prosjekter var 33 (62 %) 
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.  
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7.4. Kvinnesatsing 

Prosjekter merket ”kvinnerettet” mottok 34,2 % av tildelte midler. Disse gikk til 30,4 % av 
prosjektene. Dette er en økning fra 2010. 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 14 prosjekter med et samlet tilskudd på 7,1 mill. kroner, har miljøteknologi som 
bransje/forretningsområde. 9 prosjekter retter seg mot ny og fornybar energi og har et tilskudd på 7 
mill. kroner. Samlet tilskudd er noe lavere enn i 2010. Det skyldes utvilsomt den nye 
miljøteknologiordningen som finansierer noen av de større demonstrasjonsprosjektene. Av den 
totale prosjektporteføljen rapporterer 40,6 % (84 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. PwC har 
nylig i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en omfattende nasjonal 
undersøkelse av modenheten innenfor innkjøp i offentlig sektor. På spørsmål om hvilke formål som 
var inkludert i innkjøpsstrategien svarte 100 % av virksomhetene etterlevelse av lov og forskrift, 
mens innovasjon hadde liten fokus på litt over 5 %. Her er det viktig å påvirke kulturen og hvordan 
virksomhetene organiserer seg. Det er nødvendig med en tettere dialog mellom de som sitter med 
ansvar på innkjøpssiden og de som har faglig ansvar for å definere brukerbehovene. Innkjøpssiden 
har behov for styrket kompetanse på innovative innkjøp. Det er også nødvendig med en tydelig 
strategisk forankring hos ledelsen i de offentlige virksomhetene. Det bør utarbeides langsiktige 
utviklingsplaner, som publiseres eksternt, slik at industrien får tid og anledning til å posisjonere seg 
og presentere innovative forslag til løsninger. OFU er et viktig verktøy for å fremme ideer til 
innovative anskaffelser og kan bidra til å redusere risikoen i selve anskaffelsen. 

Samferdsel, bygg/anlegg og IKT er viktige områder som bearbeides i tillegg til forsvar, helse og 
omsorg, hvor det bør være et betydelig 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, RHFene, 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. 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 omsorgssektoren. InnoMed arrangerer møteplasser mellom næringslivet og helsesektoren og tar 
initiativ til forprosjekter som skal lede til OFU-hovedprosjekter. 
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IFU/OFU-ordningen er organisert under Divisjon tjenester og programmer, avdeling for 
Entreprenørskap og Internasjonal Forretningsutvikling. Selve saksbehandlingen av nye og oppfølging 
av løpende saker er desentralisert til distriktskontorene. 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 om å øke antall 
OFU-posjekter. 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. 40 % av IFU/OFU-prosjektene har sin opprinnelse i andre programmer i Innovasjon Norge eller 
Forskningsrådet. Dette fordeler seg på Etablererstipend 43, Inkubatorstipend 7, FORNY 2, Arena 4, 
NCE 5, Bedriftsnettverk 3, Internasjonal rådgivingstjeneste 5 og Forskningsrådsprosjekt 15. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 

IFU/OFU-ordningen evalueres i gjennomsnitt hvert femte år. Den ble sist evaluert i 2006 med meget 
positivt resultat. Det legges opp til en ny evaluering i 2012 for perioden 2007-2011. 
Evalueringsoppdraget er gitt til Oxford Research. 

Satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, som er et samarbeid 
mellom NHD og HOD, ble opprinnelig iverksatt som et 5-årig program i perioden 2007-2011. I 
henhold til St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge ble det besluttet å 
forlenge satsingen til ti år, forutsatt en positiv halvveisevaluering, og å utvide denne til også å 
omfatte forskningsbasert innovasjon. Halvveisevalueringen ble sluttført våren 2011. Evalueringens 
overordnede konklusjon er at satsingen har hatt stor betydning i forhold til å få skapt en felles 
nasjonal dagsorden om økt fokus på innovasjon i helsesektoren. Satsingen har skapt merverdi i 
forhold til:  

 Synlighet om behov, utfordringer og løsninger innenfor innovasjon i helsesektoren  

 Felles strategiske visjoner og handlingsplaner blant sentrale aktører i helsesektoren  

 Felles ramme for prioritering av innsatsen hos departementer, virkemiddelaktører og 
utførende aktører i helsesektoren  

 Adferdsendring blant aktører i helsesektoren i retning av koordinering, felles aktiviteter osv.  

Prosjektene – spesielt prosjektene fra InnoMed og Innovasjon Norge – har stor fokus på 
behovsdreven innovasjon og involvering av et bredt spekter av aktører i prosjektene og på den 
måten understøtter prosjektene i høy grad satsingens formål. Det er gjennom satsingen bygget opp 
en kunnskapsbase og kompetanse i innovasjon hos de deltakende aktørene. Dette danner et godt 
utgangspunkt for videreføring av samarbeidet. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Standardpresentasjonen er revidert og lagt ut på InBusiness. Det er også lagt ut et notat som 
avklarer forholdet mellom OFU-prosjekter og regelverket for offentlige anskaffelser. 
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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. OFU-ordningen ligger nær opp til EUs arbeid med før-
kommersielle anskaffelser, men er noe enklere å bruke.  

SSB har gjennomført et nordisk prøveprosjekt for å se på muligheten for å skaffe en mer systematisk 
oversikt over innovasjon i offentlige virksomheter. De nordiske landene skiller seg ikke så mye fra 
hverandre bortsett fra på et område. På spørsmål om de offentlige virksomhetene har brukt 
anskaffelser til å fremme innovasjon svarer bare 20 % av norske statlige virksomheter og 12 % av 
kommunale virksomheter bekreftende, mens de tilsvarende tallene for de øvrige nordiske landene 
ligger på 40 til 50 %. Dette er overraskende. SSB sier at forskjellen kanskje har å gjøre med hvordan 
spørsmålet har blitt oppfattet, men dette bør undersøkes nærmere.  

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. 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.  

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. 

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Norsk helseteknologi med suksess i Danmark 

Imatis AS ble etablert i 1991. De har to utviklingskontrakter med IFU/OFU-programmet med et 
samlet tilskudd på 9,85 mill. kroner. Det ene er med Vestre Viken helseforetak og det andre med 
Helseregion Sjælland. 

Elektroniske tavler fra det norske helseteknologifirmaet Imatis blir nå brukt i sykehus i hele 
helseregion Sjælland i Danmark. Samtlige danske akuttmottak har fått tilgang til teknologien som gir 
leger og sykepleiere større overblikk, mer effektive arbeidsprosesser og bedre tid til pasientene. I 
utgangspunktet var prosjektet tenkt som en storskala pilottest, men siden det raskt ble vellykket og 
strategisk forankret, valgte helseregionene å bruke systemet "live". Samtlige av pilotkundene innen 
regionen har valgt å fortsette med tavlene, så nå fortsetter Imatis både den kommersielle relasjonen 
og utviklingssamarbeidet.  

Morten Andresen, gründeren bak Imatis, leder den OFU-støttede satsningen i Danmark.  
Helseregionen har satt av økonomiske ressurser øremerket til dette prosjektet, og sykehusene har 
fått midler til egen prosjektleder. Dette mener Andresen er et viktig suksesskriterium – det er ikke en 
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ildsjel som har fått nok et ekstra prosjekt i tillegg til sin vanlige jobb. De har prioritert å følge oss opp, 
og har etter hvert også økt de økonomiske rammene, etter hvert som resultatene har vist seg.  

Andresen mener involveringen fra OFU-ordningen har hjulpet prosjektet til å få det viktige «løftet» 
inn i helseregionens ledelse. Evalueringen etter et 4 ukers pilotprosjekt viser at sykepleiere i 
gjennomsnitt bruker 44 minutter mer per dag på pasienter, og at legene også har mer kvalitetstid 
med pasientene fordi de har bedre og mer oppdatert informasjon tilgjengelig. 

Frister franske elitesoldater 

Drytech AS ble etablert i 1989. De produserer og selger frysetørkede matrasjoner til Forsvars- og 
turmarkedet. Bedriften har ca. 50 ansatte. Den har gjennomført flere OFU prosjekter med Hærens 
forsyningskommando (HFK) som krevende kunde. Det siste mottok et OFU-tilskudd på 1,7 mill. 
Kroner i 2003. Bedriften har i tillegg mottatt flere distriktutviklingstilskudd 

Drytech har nylig vunnet en anbudskonkurranse i Frankrike med bistand fra Innovasjon Norges Paris-
kontor. Bedriften, som er kjent blant friluftsentusiaster som leverandør av Real Turmat, har en lang 
og god relasjon til distriktskontoret i Tromsø. Paris-kontoret ble koblet inn våren 2010 etter at den 
franske hærens innkjøpsorganisasjon begynte å vise interesse for de norske produktene. Franske 
soldater på NATO-øvelse hadde smakt middagene til sine norske kollegaer og meldt fra om at de 
hadde bedre mat 

Etter prøvesmaking og et første møte i Paris ble Drytech oppfordret til å delta i neste 
anbudskonkurranse som de vant. I de neste årene skal de levere 240.000 middagsporsjoner til det 
franske forsvaret. 
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3.12 Miljøteknologiordningen 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Med miljøteknologi menes her 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 over hele landet som skal i gang med pilot 
og demonstrasjonsprosjekter.  

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 vil være viktige 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. Det legges vekt på at det finnes en god markedsorientering i 

prosjektene. 

• Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres.  

Ordningen kan brukes på prosjekter i alle bransjer, og det er viktig å tydeliggjøre hvorfor denne 

teknologien er bedre enn eksisterende teknologi.  

• Søkerens gjennomføringsevne er viktig, både økonomisk, administrativt og teknologisk, og tiltaket skal 

bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. 
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•  Ordningen gjelder utvikling og investeringer i Norge, og prosjektene forventes å gi vesentlig 

verdiskaping 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 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
Søknadsinngangen var lav i starten av året, men etter som ordningene ble bedre kjent og bedriftene ble ferdige 
med sine prosjektplaner økte interessen for ordningen og søknadsmengden ble svært stor. Totalt ble det 
innregistrert en søknadsmengde på NOK 900 millioner. Etter reduksjoner på grunn av feilsøking, saker som ble 
trukket og feilregistrering kan vi si at den reelle søknadsmengden som er behandlet er søknader om over NOK 
750 millioner i tilskudd. Det ble bevilget tilskudd i 50 saker, med en samlet prosjektkostnad på 976 millioner 
kroner. 

Blant tildelingene i 2011 var det relativt mange store utviklingsprosjekter, 17 av prosjektene fikk et tilskudd på 
over 5 millioner kroner, og 10 av disse tilskuddene var på over 10 millioner kroner.  

Hovedtyngden av søknadene kom på fornybar energi. Vi så en tydelig økning i henvendelser fra andre sektorer 
i siste kvartal av 2011, og det er et mål for 2012 å jobbe videre med å vise potensialet for ordningen også i 
andre sektorer.  
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Bransje Innvilget tilskudd  
(mill. kroner) 

 Totale prosjektkostnader 
(mill. kroner) 

   
Bio 26,5 89,8 

Bygg 9,7  55,4 

Bølge og tidevannsenergi 30,8  106,0 

Vind 43,9  177,2 

Sol 32,2  139,0 

Maritim (transport) 18,2  85,3 

Redusert utslipp 25,6  101,3 

Prosessindustri 31,6  180,8 

Vannrensing 2,3  14,5 

Diverse 7,8  27,1 

Sum tildelinger 228,6  976,5 

   
Miljøteknologiordningen forvaltning 13,0  

Kompetansearbeid  14,5  

Programrådet 1,0  

Total 257,1  
 

 

Figur 1. Fordeling av bevilget tilskudd mellom bransjer.  Rød stolpe viser de totale prosjektkostnadene som 
utløses av disse tilskuddene. Totalt utløses nærmere en milliard kroner i pilot- og demoprosjekter for ny 
miljøteknologi.” 

 

b. Effekter av programmet  
Miljøteknologiordningen utløser prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført, eller gjennomført i 
sterkt redusert omfang på grunn av stort behov for risikoavlastning i denne typen prosjekter. Som 
vist i figur 1 så utløses nye pilot- og demonstrasjonsprosjekter for nærmere en milliard kroner. 
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7.2 Ressursbruk 

Det er avsatt NOK 13 millioner til administrasjon av søknadene. Dette tilsvarer 5,6 % av 
departementets bevilgning til miljøteknologiordningen.  Det er dessuten satt av 14,5 mill. kroner til 
kompetansesatsingen og 1 mill.kroner til programrådet. 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmet er 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 2011. 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Alle prosjektene innenfor denne ordningen er miljørettet. 

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Det er en klar utfordring at mange av våre søkere har store problemer med å skaffe 
investeringskapital til å fullfinansiere prosjektene. Dette gjelder spesielt SMBer som er relativt 
nystartet. Før bevilgning har vi stilt klare krav til innhenting av egenkapital og til prosessen rundt 
bygging av selskapet, for å redusere risikoen for at prosjektene ikke kan gjennomføres. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Ordningen har egen tjenesteansvarlig 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. Intern samordning med  f.eks  OFU/IFU,  
distriktsretta midler, og innovasjonslån er  viktig for å utløse gode prosjekter. Dessuten er 
samordningen med EU-tjenesten i Innovasjon Norge svært viktig i oppfølgingen av bedriftene.  

Det er gjort omfattende arbeid for samordning med det øvrige virkemiddelapparatet, bl.a. er det 
gjennomført felles mobiliseringstiltak og felles saksbehandlerseminar for Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, Enova og Transnova. Dette rapporteres nærmere i årsrapporten under sektor 
Energi og Miljø. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2010 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering)  

Det er ikke gjort eksterne evalueringer av miljøteknologiordningen i 2011 ut over de ordinære 
evalueringer og kundeundersøkelser som gjøres av Innovasjon Norge generelt. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Regelverk og informasjonsmateriell er utarbeidet. Det er avholdt to samlinger for saksbehandlere og 
beslutningstakere. Alle distriktskontorene har gjennomført bedriftsmøter og større nettverksmøter 
for å presentere ordningen. I tillegg har ordningen blitt presentert på  flere konferanser og i direkte 
kontakt med kundebedrifter. Mobiliseringsarbeidet rapporteres det nærmere om i årsrapporten 
under sektor Energi og Miljø. Den høye søknadsinngangen tyder på at mobiliseringsarbeidet har vært 
vellykket. 
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7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Miljøteknologiordningen skal videreføres i 2012. Mobilisering og informasjonsaktivitetene utvides 
både internt i IN, eksternt overfor aktuelle bedrifter og overfor samarbeidspartene i 
virkemiddelapparatet.  

 

7.11 Eksempel på en tildeling fra 2011 

«Tidevannsskrue» får miljøtilskudd 

Flumill AS gis 15,5 mill. kroner i tilskudd gjennom Miljøteknologiordningen. Pengene fra 
Innovasjon Norge skal delfinansiere design og konstruksjon av en helt spesiell tidevannsmølle. 

Tilskuddet skal bidra til å utvikle en tidevannsmølle som består av to store skruer på 32 x 8 meter. 
Den unike teknologien har lave installasjonskostnader, mindre materialforbruk og mindre vekt enn 
konkurrerende produkter. Den er miljøvennlig, og hele 90 % av konstruksjonen medgår til å skape 
effekt.  Tidevannsmøllen er utformet som to skruer, hvor det er montert en generator i enden av 
hver skrue. Strømmen fra tidevannet driver skruen rundt, som igjen vil generere energi. 

Før Innovasjon Norge godkjente søknaden, var prosjektet vurdert av et rådgivende panel med 
representanter fra NTNU, Sintef og Forskningsrådet, som konkluderte med at konseptet har et stort 
potensial. 

Et prosjekt for utvikling av en prototyp i mindre skala ble også delfinansiert av Innovasjon Norge i 
2011. Prototypen ble testet i Tromøysundet utenfor Arendal og er nå installert på The European 
Marine Energy Center (EMEC) for omfattende testing i Skottland. 

Flumill AS eies 42 % av Arendal Fossekompani ASA, knapt 25 % av Composites Energy Solution AS, 16 
% av Energy Project Management Ltd. og 16 % av selskapet Flucon, som er heleid av gründer Jan Inge 
Eielsen. Selskapet ble etablert i mars 2002 av gründer Jan Inge Eielsen. 

 

Flumill 2 testmodell. Foto: Flumill 



BIT-programmet 

 139 

3.13 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 og plattformprosjekt . 

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. 
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• Oppnå resultater i form av nye forretningsmodeller som kan danne grunnlag for 

økt verdiskapning. 

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). 

Tjenesten er landsdekkende. Over 60 % av pilotbedriftene er lokalisert i de distriktspolitiske 
virkeområdene. Tjenesten har gjennomført 500 prosjekter i pilotbedrifter. 

5. Kundebehov 

Tjenesten 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 

Tjenesten gjennomføres i en tre-fasemodell, hvor de ulike fasene har ulike gjennomføringsmodeller: 

• Horisontale prosjekter med fokus på bedriftens interne systemer, utvikling av 

bransjeløsninger, samarbeid på bransjenivå. 70 % teknologiutvikling og 30 % 

forretnings- og kompetanseutvikling.  

• Vertikale verdikjede prosjekterverdikjedeintegrasjon 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.  

• Plattformprosjekter (vertikale prosjekter og forretningskonseptutvikling). 

Markedsutvikling på basis av teknologiplattformen og forretnings- og 

kompetanseplattformen som er utviklet.  
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7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

I forbindelse med omstillingsprosessen 2011 ble tjenesten besluttet nedlagt fra 31.12.2011. 
a. Aktiviteter i 2011 
Fordi tjenesten ble vedtatt nedlagt fra 31.12.2011 er det ikke igangsatt nye aktiviteter i 2011. Fokus i 
2011 har vært på oppfølging av igangsatte prosjekter. 

b. Effekter av tjenesten 
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 til ca. 3 500 bedrifter i ca. 
25 bransjer. Når det gjelder lønnsomhet, så viser målingene at tjenestens pilotbedrifter oppnår 
bedre resultater enn gjennomsnittet for de respektive bransjene. 

 

7.2 Ressursbruk 

Det er totalt brukt 2,805 mill. kroner på BIT-tjenesten i 2011. Midlene fordeler seg slik: 

Prosjekt Bevilgning 
(mill. kroner) 

Næringsmiddel – prosjekt David 1,0 

TIF avtalestruktur 0,4  

IT basert kvalitetssystem for skolesektoren 0,6 

Green Con Serve Vouceher.  
Digitalt prosjekteringsverktøy for byggebransjen. 

0,8 

Totalt 2,8 

 

Løpende operative prosjekter som ikke er finansiert i 2011: 

BIT Møbel VIM Horisontalt sektorprosjekt (verdikjede)(Internasjonalt) 

BIT Kulturhåndverk  Flere-sektorprosjekt verdikjede 

BIT David Verdikjedeprosjekt/plattform 

Nasjonal Booking/ 
BookNORWAY 

Horisontalt sektorprosjekt (verdinettverk)(internasjonalt) 

BoligBIM Energi og miljø-bygg  Plattformprosjekt  

 

7.3 Har tjenesten bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

BIT tjenesten 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.  
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• BIT Møbel: internasjonalt prosjektsamarbeid med blant annet Nederland og 

Tyskland. 

• GreenConserve: samarbeid mot Tyskland, Frankrike og Polen.  

7.4 Kvinnesatsing 

? 

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 

Det er bestemt at tjenesten skal fases ut i 2011. Kritisk faktor for tjenesten har vært 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.  

En kritisk masse av prosjekter er viktig for at man skal kunne få en god en gjennomføringsmodell.  

Et utviklingsprosjekt ble igangsatt i første kvartal 2010, etter råd ifra BIT-programrådet samt en 
bestilling ifra divisjonsdirektør TP. Prosjektet er også forankret i oppdragsbrevet fra NHD; ”IN skal i 
2010 videreutvikle tjenesten 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.  

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

BIT-tjenesten har etablert et godt praktisk samarbeid med programmer og satsinger i IN.  

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det har ikke vært gjennomført eksterne evalueringer i 2011. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Som ett ledd å utvikle TIF som konsept ble det i 2011 utviklet en avtalestruktur som skal håndtere 
alle typer fellesprosjekter med to eller flere kunder og eller leverandører (TIF Avtaleverk). 

7.10 Vurdering av om tjenesten skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes  

Innovasjon Norge har besluttet i desember 2010 å fase ut BIT Programmet i løpet av 2011. 



BIT-programmet 

 143 

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 

7.11 Cases  

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 
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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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3.14 Designprogrammet 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Innovasjon Norge tilbyr bedrifter strategisk rådgiving innen markedsorientering, merkevarebygging 
og bruk av design som strategisk virkemiddel i bedriftenes forretningsutvikling. Designprogrammet 
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 vi 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. 

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. 

5. Kundebehov 

I noen tilfeller kan det være behov for et forprosjekt hvor bedriften får utviklet en merkevarestrategi 
eller kartlagt forbedringsområder i sine leveranser til kundene.  

Vi tilbyr tre ulike forprosjekter: 
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Merkevarestrategi; All designutvikling må være tuftet på en merkevarestrategi. Merkevarestrategien 
styrer alle aktiviteter som påvirker hva kundene skal tenke om bedriftens produkter og tjenester for 
å ta en tydelig posisjon i markedet.   

Brukerstudier; All designutvikling tar utgangspunkt i brukerens behov. Brukerstudier er en metode 
for å forbedre brukervennligheten og identifisere nye behov knyttet til et produkt eller en tjeneste 
før designprosessen starter. 

Tjenestedesign; En metode som kartlegger kundens opplevelse av bedriftens leveranser før, under og 
etter at produktet eller tjenesten er tatt i bruk. Metoden er spesielt innrettet mot 
tjenesteinnovasjon. 

Hvis bedriften har et tydelig definert designbehov og tilstrekkelig brukerinnsikt, kan vi gå rett på et 
designprosjekt hvor strategi- og designutvikling ivaretas av ett og samme designbyrå.  

Aktuelle designprosjekter kan være: 

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.  
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7. Rapportering for 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

I 2011 ble det igangsatt 118 nye designrådgivingsoppdrag. Av disse har 20 bedrifter igangsatt 
designprosjekter i 2011.  

Videre er 21 forprosjekter påbegynt i 2011. 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.  

Sommerdesignkontor 2011 ble gjennomført med til sammen 13 bedrifter i Flekkefjord i Vest-Agder 
og Risør i Aust-Agder. Dette er fortsettelsen av samarbeidet mellom Bedriftsforbundet, NTNU og 
Innovasjon Norge. Siden starten i 2006 har totalt 79 industridesignstudenter fra hhv. NTNU Institutt 
for produktdesign, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo AHO og Høgskolen i Oslo og Akershus jobbet 
for 118 bedrifter. 

Totalt har designnettverket i Innovasjon Norge holdt 41 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 2011 ble det også gjennomført 40 kurs i markedsorientering for bedrifter innen alle bransjer i hele 
landet med fokus på merkevarebygging og strategisk bruk av design. 

Nye, gode bedriftscases er beskrevet og brukes kontinuerlig til mobilisering av flere designbrukere. 
Det er utviklet en egen designmodul i to av våre kompetansetjenester (FRAM og Navigator) rettet 
mot næringslivet. Bruk av cases skreddersys til de bedriftene som deltar på samlingene. 

I 2011 ble designutstillingen på hovedkontoret i Innovasjon Norge skiftet ut to ganger. Formålet med 
utstillingen er å vise gode eksempler på hva strategisk bruk av design har betydd for bedriftenes 
konkurransekraft og lønnsomhet. 

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 2011 mangler fortsatt en designrådgiver i Nordland. Her benyttes rådgivertjenesten 
fra Norsk Designråd for å dekke kundebehov i dette fylket. 

(beløp i mill. kroner) 

Finansieringskilde  Ramme 2011  Forbruk 2011 

NHD 2421.71 Landsdekkende 
programmer og satsinger 

1,5  1, 3 

KRD 552.72 Nasjonale tiltak for regional 
utvikling 

9,8  9,8 
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7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Mange av bedriftene som har anvendt designrådgivning opererer i internasjonale markeder.  

I tillegg er design godt implementert i Navigator som er en egen kompetansetjeneste for bedrifter 
med internasjonale vekstambisjoner. 

7.4 Kvinnesatsing 

Evalueringen av Designprogrammet som ble gjennomført i 2010 for perioden 2005-2009 (se pkt. 7.8), 
viser at det i hovedsak er eier eller daglig leder/adm. direktør som er ansvarlig for designprosjektet i 
bedriften. 35 prosent 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. 

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 aktiv del i satsingen. 

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  

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.  
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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 2011 

I 2011 har programaktivitetene i prinsippet vært innrettet mot alle bransjer, men det tas hensyn til 
regionale prioriteringer ved hvert enkelt distriktskontor. Rådgivingstjenesten begynner å bli godt 
integrert i øvrige tjenester i Innovasjon Norge. 

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 er tuftet på en enda sterkere markedsorientert tilnærming til bedriftenes 
utfordringer og muligheter, blant annet ved å vektlegge hvordan bruk av design kan styrke 
bedriftenes forretningsmodell. 

Målgruppen et utvidet fra primært 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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3.15 Marint verdiskapingsprogram  

1. Kort beskrivelse av programmet 

Innovasjon Norge (IN) utarbeidet i 2005 et markedsorienteringsprogram for å bedre 
konkurranseevnen og lønnsomheten i norsk sjømatnæring. Årlig ramme har normalt vært på 65 mill. 
kr, mens det for 2011 ble bevilget 40 mill. kr. Pga ubrukte rammer fra tidligere år ga dette uendret 
styrke også i 2011. Viktigste element i MVPer mobilisering av kommersielle bedriftsnettverk mot 
marked. Alle deler av sjømatnæringen er aktuelle. Primærkravet til å bli tatt inn i ordningen er vilje til 
forpliktende, langsiktig samarbeid innen nettverket. Målet er markedsorientering gjennom 
markedstilpasning av verdikjedene, programmet har derfor fra 2010 lagt vekt på også å bidra til 
bedret markedstilpasning for enkeltbedrifter. I tillegg tilbyr programmet kompetansetjenester og 
felles internasjonaliseringstiltak for å støtte MVP – nettverkenes, men også enkeltbedrifters 
verdikjeder for sjømat. Fra 2007 er Områder med omstillingsbehov, utvikling av varig lønnsom 
aktivitet et betydelig innsatsområde. Målet er å øke verdien pr produsert kg samt 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: 

 Et behov i næringen for denne typen tiltak 

 En politisk målsetting om økt verdiskaping i næringen 

 En faglig begrunnelse for et offentlig inngrep for å korrigere svikten i markedet 

 

MVP fokuserer derfor på å styrke informasjonen om relevante markeder gjennom 
bedriftsnettverkene og å sette bedriftene bedre i stand til å bruke markedsinformasjonen. 
(markedsorientering). Videre skal MVP skape lønnsom aktivitet i Områder med omstillingsbehov og 
støtte Utviklingstiltak.  

2. Beskrivelse av formål/målsetning: 

Programmet bygger på at det finnes en markedssvikt mht. markedsinformasjon og kompetanse som 
gjør at næringen ikke evner å ta ut potensialet for verdiskaping. Målet er å øke verdien pr. produsert 
kg ved 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 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. 

Gjennom justeringen av programmet, er det ønskelig å øke aktiviteten på forbrukerrettede 
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innovasjonsprosjekter, for eksempel produkt- og konseptutvikling som kan gi flere forbrukervennlige 
produkter og designløsninger som bedrer tilbudet til forbrukerne. Det er en forutsetning at 
eierskapet til prosjektet er i bedriften(e). 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring: 

Sjømatnæringen 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. 
Nærngens manglende konkurransekraft i markedet og verdikjedenes svake markedstilpasning 
resulterer i at næringen ikke lykkes i å omsette fortrinnene til merverdier i markedet. Problemet 
forsterkes på grunn av økt konsentrasjon og leverandørkrav fra omsetningsleddene i markedene.  

 Før etablering av MVP gjennomførte  VINN og Oxford Research en førevaluering. Her ble 

bl.a. behovet for programmet og innretningen vurdert og bekreftet 

 I 2009 gjorde Nofima og Econ Pöyry en strategisk gjennomgang av programmet som 

bekreftet rasjonalet , behovet for programmet og innretting 

 Nytt evalueringsoppdrag ble satt ut av IN høsten 2011 i nært samarbeid med FKD. I 

evalueringen skal følgende belyses og vurderes:  

o Kartlegging av virkemidler som retter seg mot tilsvarende markedssvikter 

o Måloppnåelse, av programmets formål og de mål og føringer som er gitt av FKD 

gjennom programbeskrivelse og tildelingsbrev 

o Effektivitet, herunder IN’s organisering, samarbeid og koordinering 

o Videre utvikling av MVP. Endringer i norsk sjømatnæring siste 10 år har gitt en 

betydelig konsentrasjon i form av færre selskaper. Hvordan skal virkemidlene 

tilpasse seg næringens utfordringer og behov framover 

o Pöyry er etter anbudskonkurranse valgt leverandør. Evalueringen utføres i perioden 

27.11.2011 - 14.05.2012 

4. Målgruppe: 

Målgruppen for programmet er hele sjømatnæringen. Bedrifter med vilje til forpliktelse i 
MVPnettverk 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 hovedtiltaket Nasjonalt kompetanseprogram for 
sjømatnæringen støtter MVP-nettverkene og retter seg mot nøkkelpersoner fra disse 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 små og mellomstore bedrifter (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, fordi bedre tilpasning av 
aktørenes verdikjeder mot marked er løsningen. Det vil alltid være behov for å optimalisere 
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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. En slik strategisk omstilling vil gi næringen en mer robust posisjon 
i markedene og resulterer i at oppnådd pris fra Norge i større grad følger de mer moderate 
svingningene på prisene i sluttmarkedene. 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 flere tiltak: 

 Kommersielle, forpliktende nettverk mot marked, med fokus på SMB. Bidrag også til 

enkeltbedrifter med vilje til styrket kundetilpasning 

 Kompetanseprogram for sjømatnæringen 

o Markedskompetanse for norsk sjømatnæring (“NHH programmet”) 

o Navigator Sjømat – implementering av strategi 

o Regionale kompetansetilbud 

o 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. Herunder Brukerstyrte innovasjonsprosjekter som i 2011 

ble utlyst av Forskningsrådet 

7. Rapport fra 2011  

MVP gjennomføres i nært samarbeid med FKD og med bred involvering av ansatte i IN både hjemme 
og ute: 15 medarbeidere fra distriktskontorene og 8 fra utland samt 5 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. MVP følges for øvrig av en referansegruppe med 
representanter fra FKD, Forskningsrådet, LO, FHL, Norges fiskarlag, NSL, fylkeskommunene ved 
Landsdelsutvalget i Nord-Norge, Trøndelagsfylkene og Vestlandsrådet, FHF og Norges Sjømatråd. 
Gruppen har hatt 1 møte i 2011.  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2010 

Oversikt over tilsagn i 2011 
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Samlede tilsagn var på 124 mill. kr. Ny ramme for året var på 40 mill. kr, resterende 84 mill. kr i 
disponibel ramme var overført fra tidligere år. 

 Brukersstyrte innovasjonsprosjekter. Av overførte midler ble 40 mill. kr stilt til disposisjon for 

utlysing i Forskningsrådet. 

 Til bedriftsprosjekter ble det gitt 94 tilsagn på tilsammen 59 mill. kr. 

 Tilsagn til  programmets tiltaksområder, Omstillingsarbeid i Nord-Norge (KMM), 

Kompetansetilbudene, evaluering, utvikling og gjennomføring var på 25 mill. kr.  

Bedriftsnettverk 

 Forprosjekt Hovedprosjekt Sum for- og 
hovedprosjekt 

 Antall Mill. kr Antall Mill. kr Antall Mill. kr 

06-07 47 12,8 9 20,1 56 32,9 

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 

KMM  31 9,0 11 13,0 44 22,0 

2011 30 10,3 15 22,2 45 32,5 

Sum alle 
nettverk 

179 52,8 60 96,0 239 148,8 

 

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. Etter offentlig anbudsrunde i 2011, fikk NHH tildelt ny kontrakt for nye 2 +2 år (men med 
forbehold om budsjett og oppslutning). Kurset er lagt på bachelornivå, og gir 30 studiepoeng. 
Hovedfokus i programmet er markedsorientering – strategiutvikling, organisering, 
merkevarebygging, markedsføring, kommunikasjon og alliansebygging. Siden 2007 har fem kull med 
til sammen 143 personer gjennomført programmet. Også i 2011 var kullet fulltallig, 30 personer 
gjennomførte og tok eksamen, derav 14 (47%) kvinner. Nytt kull på 30 personer, derav 14 (47%) 
kvinner, starter i februar 2012. 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.   
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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 og avsluttes første 
kvartal 2012.  

Sitat fra programinformasjonen til bedriftene: 
"NAVIGATOR Sjømat er Innovasjon Norge’s 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 ble gjennomført i Finnmark i januar 2011, og Hordaland i februar 2011.  

Traineeordning  
Opprinnelig traineeordning ble avviklet ved evaluering i 2009. Det ble utviklet en alternativ modell 
hvor IN selv administrerer, og bedriftene søker ut fra sitt behov. I 2010 var det 2 traineer utplassert i 
Madrid. Disse kom fra Troms og Finnmark, og var ansatt i bedrifter som hadde tett oppfølging av 
traineene. For 2011 har 1 trainee fra bedrift i Møre vært utplassert ved kontoret i Rio. Det er 
vanligvis nødvendig med  ½ år til forberedelser fra bedrift og trainee bestemmer seg, og til de reiser 
ut. Dette for å bygge en god og tilpasset opplæringsplan. Traineene er normalt i alder 23-30 år, og 
erfaring også fra tidligere ordning 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. Målet for 2012 er utplassering 
av 5 traineer.  

Felles markedstiltak 
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. Fra 
2011 ble ordningen omdøpt til Felles markedstiltak. Dette innebar styrket innsats på nasjonal 
markedsarena. Tiltak i 2011 var organisering og gjennomføring av arenaer hjemme og ute. Viktige 
sjømatmesser i 2011 hvor Innovasjon Norge har profilert norsk sjømatnæring; European Seafood 
Exposition i Brussel, World Food Moscow, Aqua Nor i Trondheim, Seoul Food and Hotel Exhibition og 
China Fisheries and Seafood Expo. Videre deltok vi på Matstreif 2011 hvor marine bedrifter ble godt 
representert sammen med produsenter av landbruksprodukter.. 

Områder med omstillingsbehov – også kalt Kystnæring mot marked (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 
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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 i sin 
opprinnelige form avsluttet i 2010. Men bedriftene følges opp av konsulentene individuelt til 
igangsatte markedsprosjekter er gjennomført. Videreføring av programmet KMM er besluttet og 
programmet er startet opp i 2011 med større vekt på styrking av igangværende, kommersielle 
bedrifter. KMM videreføres til 2014. Årlig ramme er 15 mill. kr av MVP, målgruppe er sjømatbedrifter 
i Finnmark, Troms og Nordland. Mål for deltagelse er 40 sjømatbedrifter årlig.  

Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og PriceWaterhouseCoopers. IN har 
programansvaret og PwC leverer prosesskompetanse og bistår sjømatbedriftene i strategiske 
analyser og veivalg. 

7.2 Ressursbruk 

Rammen fra Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 var på 40 mill. kr. Innovasjon Norge har totalt 
bevilget 77 mill. kroner til de ulike verktøyene i MVP i 2011. I tillegg ble det i 2011 bevilget 40 mill. kr 
til Brukerstyrte innovasjonsprosjekter som er utlyst av Forskningsrådet.  

Fiskeri- og kystdepartementet stilt til disposisjon en ramme for 2011 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, Milano, 
Madrid, Istanbul og Beijing.  

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. I 2011 har også MVP direkte bidratt til etablering av 
kompetansetilbud til Oceana kvinnenettverk i Møre og Romsdal. Dette har skjedd i samarbeid med 
Program for Kvinnesatsing.  

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 
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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. (Se mer under pkt. 7.9) 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011  

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 

o Gjennomført nullpunktmålinger i alle bedriftsnettverk som er etablert fra starten i 

2006 til og med 2011 

o Databasen gir 

 Oversikt over alle kombinasjoner av bedriftsnettverk og støtteaktiviteter 

 Mulighet til å ta ut oppdaterte data etter hvert 

Endelig evaluering av MVP ble satt ut av IN høsten 2011 i nært samarbeid med FKD. I evalueringen 
skal følgende belyses og vurderes: 

 Andre offentlige virkemidler som retter seg mot tilsvarende markedssvikter 

 Måloppnåelse – IN’s gjennomføring 

 Videre utvikling av MVP  

Pöyry er etter anbudskonkurranse valgt leverandør. Evalueringen utføres i perioden 27.11.2011 - 
14.05.2012 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

 Brukersstyrte innovasjonsprosjekter. Av overførte midler ble 40 mill. kr stilt til disposisjon for 

utlysing i Forskningsrådet. Utvikling av prosjektet har pågått i 2011 gjennom et samarbeide 

mellom IN, Forskningsrådet og FHF og i tett dialog med FKD.  

 Samarbeid med FHF om utvikling av kompetansetilbudet “FOU strategi og ledelse”, der 

formålet er økt FOU, økt brukerstyring og økt kommersialisering av forskning i 

sjømatnæringa. Samarbeidet ble initiert av FHF som ønsket å bygge på IN’s kompetanse i 

MVP og gode erfaringer fra MVP’s kompetansetilbud  

 Teknologi og kompetanse til sjømatnæringen er ifølge flere undersøkelser den viktigste kilde 

til innovasjon og nyskaping for sjømatnæringen. MVP retter seg derfor også mot denne 

næringen for å bidra til at den beholder sin posisjon som internasjonalt ledende. Noen nye 

nettverk er etablert i 2010 og 2011. 

 Standard for merking: Korrekt informasjonen som følger med fisken er forutsetning for 

markedsorientering, effektivisering av logistikkjeden, kvalitetsstyring og sporing. Et funn i 

MVP-arbeidet i ferskfiskprosjektet var at 80 % av informasjonen som fulgte med fisken var 

ufullstendig, ikke ensartet eller kunne ikke gjenbrukes. Dette medførte mye feil og 
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ekstraarbeid. Bedrifter fra alle deler av næringen har derfor sterkt støttet opp om prosjektet 

for merking av fiskekasser og paller. Følgende delprosjekter har pågått i 2011: 

o Gjennomføring av et standardiseringsprosjekt for merking av fiskekasser og paller i 

Revidert NS 9405 og legge grunnlag for CEN eller ISO standard – Prosjektansvarlig: 

Standard Norge 

o Pilotering og uttesting av anbefaling fra standardiseringsprosjektet. Teste, 

gjennomføre tilpasninger, være premissleverandør. Deltagende bedrifter er 

Schenker, Hallvard Lerøy AS, Nordic Group og Norgesgruppen 

o Implementering i næringen: Hva finnes av løsninger, hva er praksis? Undersøkelse 

viste at over 80 % av informasjonen som fulgte med fisken var mangelfull og kunne 

ikke brukes. Motivere, øke kunnskapen, skape insentiver, ferdige løsninger, behov 

for opplæring. Prosjektansvarlig FHL og NSL 

 Implementering av MVP’s markedsorienterte strategi i mobiliseringsarbeid og kundedialog 

ved IN’s utekontor internasjonalt og distriktskontor i Norge. Under arbeidsnavnet MarINway 

er det utviklet arbeidsmetodikk og manualer, gjennomført kurs og startet opp fire prosjekter 

i 2011 direkte rettet mot markedsorientering av norske sjømatbedrifter. Konkret tar MVP 

utgangspunkt i kunnskap om muligheter og krav i fire internasjonale marked for så å tilføre 

denne kunnskap til sjømatbedriftene i Norge. Målet er å bygge langsiktige 

samarbeidsrelasjoner mellom norske bedrifter og kunde i utenlandsk marked for å sikre en 

mer robust posisjon og bedre utnyttelse av fortrinn.  

  

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. FKD og Innovasjon Norge har arbeidet ut ifra intensjonen om at programmet i sin 
nåværende form skal vare i 5 til 7 år, dvs. til 2012 - 2014. Igangsatt evaluering av MVP ved Pöyry som 
skal legges fram 15. mai 2012. Videre Stortingsmelding om sjømatnæringen som nå er under 
utarbeidelse av FKD vil mest sannsynlig gi endringer av programmet videre. Sjømatmeldingen 
planlegges framlagt i august 2012. 

7.11 Cases 
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Hanne Benjaminsen 

"Den suksessen vi i dag ser i forbindelse med vår merkevare er et resultat av økt fokus på 
markedsorientert verdiskapning - man skal kjenne sitt marked, både på kultur og preferanse. 
Gjennom vårt markedsarbeid har vi innsett at vi må differensiere på kvalitet- og smaksopplevelse, 
heller enn prisopplevelse. For så å realisere dette verdiskapingspotensialet har vi måtte gjøre en del 
grep i vår verdikjede, med åpen og kontinuerlig kommunikasjon gjennom hele prosessen; fra fiskers 
hånd til produksjon, salg og service. At atferden både til havs og til lands står i forhold til de krav og 
behov sommarkedet har, har vist seg å være en absolutt nødvendighet, og et stabilt fundament for 
utviklingen av en sterk merkevare." 

 

 

 

 

 

 



Lokalmatprogrammet 

 159 

3.16 Lokalmatprogrammet 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Lokalmatprogrammet ble opprettet 1.1.2011, retter seg mot primærprodusenter og bedrifter (i 
samarbeid med primærprodusenter) som ønsker å utvikle en virksomhet på basis av norsk 
landbruksråvarer. Virksomheter som ønsker å tilby markedet unike produkter med lokal forankring, 
kvalitet og særpreg prioriteres. Programmet tilbyr finansielle tjenester og kompetansetiltak knyttet 
til følgende 3 områder; bedriftsutvikling, kompetanseutvikling og omdømme. Lokalmatprogrammet 
tilbyr kurs og kompetansetjenester gjennom Kompetansenettverket bestående av 5 regionale nav 
som dekker hele landet.  Lokalmatprogrammet prioriterer bedrifter med fokus på vekst og 
forpliktende samarbeid.  

Programmet er en videreføring av arbeidet fra den 10 årige satsingen under 
Verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, og bygger på erfaringer og utviklings tanker 
som er trukket opp i rapporten VSP Mat etter 2010 som ble utarbeidet for jordbruksforhandlingene 
2010. 

Det er opprettet en styringsgruppe for programmet med representanter fra LMD, Bondelaget, 
Småbrukerlaget, fylkesmannen og fylkeskommunen. Styringsgruppen vedtar overordnet strategi for 
programmet og fordeling av midler mellom arbeidsområder.  

2. Programmets formål/målsetting 

Visjon: Nye muligheter for norsk landbruk.  

Hensikten med Lokalmatprogrammet er å bidra til økt omstilling av norsk landbruk gjennom 
innovasjon og produktmangfold. 

Programmet skal legge til rette for økt verdiskaping og produksjon av norske matvarer med regional 
tilhørighet og høy kvalitet. Målet er å oppnå økt lønnsomhet, og derved styrket konkuranseevne, for 
primærprodusentene og resten av verdikjeden. 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

Det er et politisk mål om at 20 prosent av omsatt mat skal høre under kategorien spesialmat innen 
2020. Med dette menes produkter som er knyttet til en bestemt region og som innehar kvaliteter 
som folk er villig til å betale mer for (eks. høy kvalitet, merkeordninger, design og historie). Dagens 
omsetning av spesialmat er på 6 prosent i følge MMI. 

Lokalmatprogrammet (og tidligere VSP-mat) er en ordning som bidrar til å nå dette målet. Etter 10 år 
med mobilisering og støtte til prosjektmuligheter for å få de mange blomster til å blomstre, er det 
etablert omkring 1000 lokale matbedrifter rundt om i landet (tall fra Bygdeforskning). De fleste er 
små og lønnsomheten ofte lav. Dersom Norge skal oppnå politiske mål om økt matmangfold og 
attraktive bygder må det vises til lønnsomhet i næringen. Det blir viktig at kommende generasjon 
også har tro på utviklingen og vil driver norsk matproduksjon inn i en ny fase, med fokus på 
mangfold, kvalitet, og regional tilhørighet.  

4. Målgruppe 

Målgruppene for Lokalmatprogrammet er: 
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 Bønder (gardsmatprodusenter og/eller råvareleverandører som samarbeider med 

foredlingsbedrift der råvarer går til produksjon av matspesialiteter) 

 Små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og forpliktende produsentsammenslutninger 

med hovedmål å utvikle lokale matspesialiteter 

 Reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter 

 Satsingen skal komme primærleddet til gode. Det betyr at støtte til næringsmiddelbedrifter 

skal ha en økonomisk effekt for landbruket, enten i form av økt pris eller økt salgsvolum. 

5. Kundebehov 

Programmet skal møte matprodusentenes behov for å styrke sin virksomhet. Behovene vil være 
forskjellig fra bedrift til bedrift og kan bl.a. dreie seg om følgende områder: 

 matfaglige utfordringer (produktutvikling, produksjon, matvare sikkerhet) 

 forretningsmessige forhold (ledelse, økonomi, salg/markedsføring mm) 

 nettverk (forpliktende eller uforpliktende) 

 regionale utviklingsaktiviteter (for en større gruppe bedrifter gjerne på tvers av bransjer) 

Programmets finansielle og kompetansemessige tilbud skal skreddersys ut fra hver enkelt bedrifts 
behov. I tillegg støtter programmet ulike omdømmetiltak som er svært viktig for videreutvikling av 
marked og salg for denne kundegruppen 

6. Rapportering for 2011 

6.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

Tabell 1: Nøkkeltall for 2011. Alle beløp er i mill. kroner. 

År 
Fra opp-
dragsbrev 

Overført og 
annullert 1) 

Til 
disposisjon Omsøkt Innvilget 

2010 60,0 36,1 96,1 94,4 57,9 

2011 56,5 38,2 94,7 113,4 76,4 

 

Omsøkt beløp var i 2011 på 113,4 mill. kroner, og dette er en økning på 19 mill. kroner fra 2010. Det 
ble innvilget 76,4 millioner kroner til 123 prosjekter i 2011, mot 57,9 mill. kroner til 121 prosjekter i 
2010. Trenden er klar, lokalmatprogrammet har i år prioritert å tildele mer midler til færre prosjekt 
noe som er i tråd med omleggingen til å støtte tyngre opp om bedrifter med vekstpotensialet.  I 
tillegg til finansiering fra Lokalmatprogrammet er det finansiert matprosjekter over fylkesvise BU-
midler i størrelsesorden 10,5 mill. kroner.  

Fra juni 2009 ble tilbudet utvidet med en ordning rettet mot bedrifter som ønsker å vokse (vekst 
bedriftene), og fra juni i 2010 kom ordningen om forpliktende produsentsammenslutninger. I 2011 
ble det innvilget 9 søknader (mot 6 i 2010) over vekstordningen med et totalbeløp på 7,5 mill. 
kroner. Det er innvilget 5 saker under forpliktende produsentsammenslutninger med et totalbeløp 
på 3,25 mill. kroner. 

Fordeling av midler på prioriterte delområder: 
Tabell 2: Fordeling av midler på delområder i 2011. Alle beløp er i mill. kroner.  
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Delområder Forbruk 2011 

Bedriftsfinansiering 33,0 

Kompetanse 16,3 

Omdømme *18,4 

Administrasjon og 
gjennomføring 7,5 

Utredninger 1,2 

 SUM 76,4 

*Sakene innen omdømme er spesifisert under. 

Vurdering av de forskjellige delområdene. 
Bedriftsfinansiering 
Arbeidet med mobilisering startet opp i 2011, noe vi regner med vil gi økt tilgang på prosjekter i 
2012. Det fylkesvise partnerskapet har flere steder styrket arbeidet med mat, og flere lager også 
egne handlingsplaner innen mat, og mat og reiseliv. Det er viktig at vi retter inn ressursene for å 
oppnå mål i Lokalmatprogrammet, både i fylket, men også i samarbeid med fylker som naturlig 
danner en region. Dette skal utvikles videre i 2012.  De nye ordningene, som vekstbedrifter og 
forpliktende samarbeid, har vært relativt tunge å trekke i gang, men vi ser nå klart en økende 
etterspørsel. Forpliktende produsentsammenslutninger ble etablert i 2011. Ordningen ble godt 
mottatt og det er innvilget 5 saker i 2011 og ytterligere 5 saker er under behandling. 

Kompetanseområdet  
Rammen for kompetansesatsingen var i 2011 på 16 mill. kroner. 12 mill ble fordelt på de 5 navene og 
nasjonal koordinator. Alle navene har knyttet til seg en Styringsgruppe bestående av representanter 
fra IN, FMLA, FK, Norges Bondelag og fra næringen. Hovedarbeidsområdet har vært matfaglig 
kompetanse, og navene har i ulik grad også vært tilbyder av kurs i tillegg til å ha en koordinerende 
rolle. Det ble i 2011 startet opp en pilot med besøkstjeneste markedskompetanse fra Matmerk, som 
første år i en 3-årig satsing. Det er forutsatt at dette tilbudet skal være godt koordinert med 
kompetansenavenes arbeid. 

Vi ser at kompetansebehovet hos bedriftene er under utvikling, med økende fokus på profesjonalitet 
og lønnsom drift (mindre hobby, mer fulltids næring).  

I arbeidet med å se mer helhetlig på kompetansebehovet i Lokalmatprogrammet har Innovasjon 
Norge valgt å overta ansvaret som nasjonal koordinator fra 2012, etter Nofima Mat. Bakgrunnen for 
dette er at vi ønsker å jobbe mer strategisk og legge til rette for en tettere koordinering mellom 
virkemiddelaktørene og kompetansemiljøene.   

Lokalmatprogrammet delfinansierer også inkubatorsatsingen til SIVA med 2 mill. kroner per år 
øremerket inkubatorer rettet mot mat og naturbasert næring. Det er etablert 6 inkubatorer rettet 
mot disse næringene,  Hedmark Kunnskapspark, I-park (Rogaland)), Proneo (N-Tr.lag), Dyrskun 
(Telemark), Kystens Hus (Troms) og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane. 

Omdømme 
Omdømme er ikke noe nytt, men er nå en integrert satsing under Lokalmatprogrammet. Ved å sette 
fokus på omdømme og samle aktivitetene er det lettere å finne en rød tråd og sikre hvordan 
aktivitetene kan underbygge hverandre.  I Norge er vi interessert i mat, og i økende grad i norsk mat 
og matkultur (MMI Data). Vi ser at det  er viktig å fremheve de regionale/lokale forskjellene, få frem 
det unike med norske produkter og sette det inn i en sammenheng som regionen kan markedsføre 
seg på. De ulike omdømmetiltakene skal være med på å profilere målgruppens produkter, og bygger 
opp under deres markedsarbeid.  Erfaringene med denne måten å jobbe på er gode og bidrar til å 
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synliggjøre roller og mål også for de offentlige virkemiddelaktørene som tidligere har vært med på 
flere omdømmerettede tiltak, men uten at det har vært forankret i en helhetlig plan. 

 

Tabell 3: Oversikt over omdømmeprosjekter i 2011. Alle tall er i mill. kroner 

Omdømmesaker Forbruk 2011 

IGW 2012 6 966,0 

Bondens Marked 2 218,0 

Matstreif 3 274,0 

Det norske Måltid 1 000,0 

Lokale/regionale 
matfestivaler 

2 600,0 

Ganefart 2012 1 200,0 

Norwegian 
Foodprints 

700,0 

Div. mindre regionale 
initiativ 

450,0 

Mat og Reiseliv 
konferanse 

550,0 

SUM 18 400,0 

 

Omdømme aktiviteter er gjerne faste aktiviteter som går over flere år. Vi legger også opp til at det er 
rom for nye aktiviteter og regionale initiativ som bygger opp under felles mål. Det Norske Måltid var 
nytt initiativ i 2011. 

Under SkiVM 2011 ble det gjennomført en større matsatsing. Lokalmatprogrammet bisto med 
midlert til satsingen i tillegg til midler direkte fra LMD og FKD. Norsk mat ble godt profilert i 
Holmenkollen via profilen Eat Norway, og ved profilering og salg fra lokalmatprodusenteri 
Spikersuppa. I tillegg ble det autorisert Ski-VM-menyer på akkrediterte restauranter i Oslo som også 
fikk benytte profileringsmaterialet.. Prosjektet ble svært godt mottatt, og det er ønske om å se på 
gjenbruk av denne type profileringer ved andre større event/arrangementer   

t.   



Lokalmatprogrammet 

 163 

Oversikt over innvilgede prosjekter, fordelt på søker grupper 
Tabell 3: Fordeling av tilsagn på handlings-/strategiområder og tilsagnsmottaker (hoved søker). Alle 
beløp er i mill. kroner 

Handlings-/Strategiområde Kompetanse Mobilisering Nyskaping SUM 

Målgruppe/Hovedsøker Netto innvilget 
Netto 
innvilget 

Netto 
innvilget Netto innvilget 

Primærprodusent 0,05 0,02 5,6 5,7 

Gardsmatprodusent 0,14 1,3 3,9 5,3 

Næringsmiddelbedrift 8,7 2,5 12,0 23,2 

Reiselivsbedrift 0,48 0 1,0 1,5 

Salgs/handelsbedrifts, 
marked 1,2 6,4 4,3 12,0 

Andre* 23,9 1,9 2,3 28,1 

SUM 34,4 12,1 29,1 75,7 

*Gruppen Andre består av nasjonale satsinger med regional forankring, som ulike profilerings- og 
salgsarrangement som Bondens Marked, IGW, matfestivaler og kompetansetilbud i regi av 
kompetansenavene. I tillegg ligger administrasjon av Lokalmatprogrammet med kr 7,5 mill.   

Pågangen av antall søkere til VSP mat hadde en nedgang i 2010, noe som var naturlig i og med at VSP 
Mat skulle avsluttes ved årsskiftet 2010/2011. Lokalmatprogrammet ble opprettet 1.1.2011, men 
kom ikke i gang før litt utpå året og samtidig med beslutning om programmets omfang under 
jordbruksforhandlingene i mai 2010. Vi fikk etter hvert en økning i etterspørsel i 2011 som forklares 
ved at Lokalmatprogrammet har spisset seg tydeligere mot vekst og samarbeid, i tillegg til at vi fikk 
avklart ny satsing på Lokalmatprogrammer via Jordbuksforhandlingene.. Gardmatprodusentene og 
reiselivsbedriftene har hatt en svak nedgang i bruk av midler, mens næringsmiddelbedriftene og 
prosjekt rettet mot salg/marked har hatt en økning på 40 % i bruk av Lokalmat midler i 2011. 
Primærprodusentene har også hatt en kraftig økning fra kr 0,9 mill. kroner i 2010 til kr 5,7 mill. 
kroner i 2011. Så godt som alle søknader fra primær produsentene har blitt imøtekommet.  

 

Tabell 4: Fordeling av tilsagn på fylker. Alle beløp er i mill. kroner. 

Fylke Antall Netto innvilget Fylke Antall Netto innvilget 

Oslo, Akershus, Østfold 13 6,3 Hordaland 3 0,6 

Hedmark 4 0,5 Sogn og Fjordane 1 0,09 

Oppland 3 1,6 Møre og Romsdal 14 5,1 

Buskerud, Vestfold 10 2,4 Sør-Trøndelag 5 2,4 

Telemark 2 0,5 Nord-Trøndelag 10 2,1 

Aust- og Vest-Agder 5 2,4 Nordland 4 2,0 

Rogaland 14 10,0 Troms 10 3,7 

*Alle fylker 13 35,9 Finnmark 2 0,7 
      

   Sum 113 76,4 

*Bevilgningene for Alle fylker, inneholder prosjekter som involverer hele landet som bl.a. 
bevilgningene til Kompetansenavene og deres aktiviteter, Internasjonale Grüne Woche, Matstreif og 
andre omdømmetiltak, og i tillegg til administrasjonen av Lokalmatprogrammet.  

Bevilgningene for fylkene varierer betydelig fra år til år. I år har det vært spesielt stor aktivitet i 
Rogaland, Møre og Romsdal og Troms. Spesielt lav aktivitet ser vi i Hedmark, Telemark, Hordaland og 
Sogn og Fjordane.  
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Effekter av Lokalmatprogrammet: 
Kundeeffektundersøkelsen i Innovasjon Norge (KEU) viser at programmet fortsatt har svært høy 
addisjonalitet, mao. programmet har hatt mye å si for at prosjektene har blitt realisert. Hele 97 % 
sier at tjenesten som tilbys har middels eller høy addisjonalitet noe som er godt over snittet for alle 
programmene (som ligger på 82 %) og en økning fra 2010. Effekten med hensyn til samarbeid er 
spesielt god, det samme er effekten på innovasjon og omsetningsøkning som ligger godt over snittet.  

7.2 Ressursbruk  

Det er innvilget til sammen 76,4 mill. kroner i 2011 av en disponible ramme på 95 mill. kroner. 
Innvilget beløp er i tråd med måltall  kr 75 mill satt fra styringsgruppen for ønsket forbruk 2011. Pga 
lavere ramme fra jordbruksforhandlingene 2011 (56,5 mill kroner) og usikkerhet om framtidige 
rammer, ønsket styringsgruppen at det skulle være restmidler for overføring til 2012.  

Av innvilget beløp er 7,5 mill. kroner avsatt  til dekking av INs kostnader knyttet til gjennomføring av 
programmet, dvs  programledelse, mobiliseringsarbeid og håndtering av lokalmatkundene. Regnskap 
2011  viser en lav gjennomføringskostnad, administrasjonskostnader for 2011  utgjør 8,6 %. Årsaken 
til svært lav administrasjonskostnad er at aktiviteter knyttet til mobilisering/aktiv informasjon og 
lignende er satt på vent i  forb med igangsetting av det nye programmet, kombinert med at 2011 var 
et krevende år for Innovasjon Norge i forbindelse med kostnadsreduksjoner og nedbemanning.   

7.3 Programmets bidrag til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene 

Prosjektene er naturlig nok i liten grad rettet mot eksport, men vi konstaterer allikevel økende 
interesse for eksportrettede prosjekter. Prosjektene er imidlertid i stor grad innrettet på å styrke 
konkurransekraften for norske landbruks råvarebaserte 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. Kundene viser også gjennom 
kundeeffektundersøkelsen at IN har en betydning for økt eksport. Det er viktig at vi er representert i 
viktige markeder og at bedriftene får direkte kontakter for sine forespørsler. 

Innovasjon Norge og Landbruks- og matdepartementet samarbeider om Internationale Grüne Woche 
i Berlin hvert år. Målet med satsingen er økt samarbeid, nettverk og innovasjon, lære av hverandre å 
øke handelen mellom aktørene hjemme. Vi reiser ut for å bli bedre hjemme. Omdømmebygging av 
Norge bidrar til å skape VI følelse og stolthet, og det er viktig for økt matmangfold i Norge. 

7.4 Kvinnesatsing 
Tilsagnsstatistikken for 2011 viser at hele 69 av 123 prosjekter var kvinnerettede, dette er 56 % mot 
51 % i 2010. Av de forventede antall nye arbeidsplasser som de finansierte prosjektene antas å 
generere, vil ca. 47 % være kvinnearbeidsplasser. Midtveisevalueringen av VSP mat fra 2006 viser at 
av 315 nyetablerte arbeidsplasser er hele 165 kvinnearbeidsplasser. 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Programmet er i sin innretning fokusert på miljøaspekter som lokal og kortreist mat, økologiske 
produkter o.l. 

I samarbeid med reiseliv har vi også fokus på bærekraft og miljømerker som bedriftene kan søke om. 
Målet vårt er å sette krav til slik merking i prosjektene våre. 
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7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Lokalmatprogrammet er en satsing hvor midler forhandles frem fra år til år. Forutsigbarhet i 
framtidige rammer er et moment som produsenter/småbedrifter legger stor vekt på når de vurderer 
en eventuell videre investering/satsing.  

Fortsatt innsats fra virkemiddelapparatet – både mht. mobilisering og ikke minst til oppfølging av 
igangsatte prosjekter, er viktige faktorer for suksess. Vi må tørre å satse på innovasjon der 
inntjeningspotensialet for programmets målgruppe ligger i regional utvikling og samarbeid. 

7.7. Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører 

Lokalmatprogrammet blir håndtert på samme måte som andre finansielle virkemidler i Innovasjon 
Norge ved at   kundekontakten og saksbehandlingen  ivaretas av  distriktskontorene der 
bedriftene/prosjektene er hjemmehørende. I mange av prosjektene diskuteres løsninger med  
hovedkontoret i IN. Strategiske prosesser diskuteres i styringsgruppen, og i samhandling  mellom 
hovedkontoret og Landbruks- og matdepartementet, samt involvering fra det fylkesvise 
partnerskapet. Det regionale partnerskap er viktig aktør i nåværende program,  og det legges vekt på 
at også faglagene (Bondelaget og Norges Bonde- og småbrukarlag) er involvert. Fylkesmannen 
landbruksavdelinger (FMLA) har spesielt ansvar for mobiliseringsarbeidet.   

Hvert år gjennomføres en landssamling for medarbeidere i Innovasjon Norge og FMLA, 
ressurspersoner fra næringsliv og representanter fra andre innen virkemiddelapparatet, som 
Matmerk, Nofima Mat og kompetansenavene. Målet med møtene er å utveksle erfaringer mellom 
fylkene, diskutere utfordringer og informere om nye satsinger. Det er også et mål om å få til 
kompetanseheving og inspirasjon i det regionale samarbeidet og mellom regionene. 

I 2011 startet Innovasjon Norge opp arbeidet med å organisere deler av matsatsingen til større 
regioner. Vi ser at det er behov for å heve blikket noe innenfor de store satsingene og legge større 
regionale planer til grunn. Dette er spesielt viktig for de omdømmerettede aktivietene, og vi så gode 
resultater av dette i gjennomføringen av Grüne Woche i januar 2012. Arbeidet videreføres i 2012. 

 

Reiseliv et er en viktig samarbeidspart i lokalmatsatsingen. Det samarbeides tett med sjømat- og 
reiselivssektoren, det er økt oppmerksomhet på bruk av  norsk kvalitetsmat  m/lokal identitet og 
norske matopplevelser som en del av reiselivsopplevelsene.  Norwegian Foodprints er et godt 
eksempel på dette samarbeidet. Videre er det mange samarbeidsrelasjoner mellom 
lokalmatprogrammet og utviklingsprogrammet for grønt reiseliv, bla i forbindelse med  mat- og 
reiselivs-konferansen som går av stabelen i oktober 2012 (gjennomføres annethvert år).   

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011  

I 2010 ble det gjennomført en større gjennomgang av erfaringene fra 10 år med VSP Mat som er 
presentert i rapporten VSP Mat etter 2010? Anbefalingene i denne rapporten ligger til grunn for 
retningsvalg i Lokalmatprogrammet. 

Det er igangsatt arbeid med evaluering av “Kompetansenettverket for småskala matproduksjon”. 
Etter  e.  Målet med evalueringen er å skaffe et best mulig grunnlag for en mer effektiv og målrettet 
bruk av midlene under kompetansedelen av Lokalmatprogrammet. Evalueringen planlegges ferdig 
juni 2012. 
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7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Lokalmatprogrammet hadde sitt første leveår i 2011, og er i hovedsak en videreføring av strategien 
for vsp mat. Styringsgruppen for programmet har brukt året til å vurdere innretning og omfang av 
programmet, samt fordeling av innsatsen mellom de tre hovedområdene. Ny ordning med 
forpliktende produsentsamarbeid, basert på nettverksprogrammets modell ble lansert høsten 2011. 
Videre er arbeidet med å konkretisere innhold i ny pilot, markedstjenester fra KSL Matmerk 
gjennomført, og ordningen startet opp. KLS Matmerk rapporterer resultatene fra dette arbeidet 
direkte til Landbruks- og matdepartementet. Det er  store forventinger til spesielt den nye ordningen 
med produsentsamarbeid. . 

7.10. Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Lokalmatprogrammet er nytt, og ble vedtatt igangsatt i jordbruksforhandlingene mai 2010. Varighet 
vurderes fra år til år, men det er allikevel lagt til grunn en langsiktighet fra avtalepartene under 
jordbruksforhandlingene 2010 og 2011. Planer og strategisk utvikling for programmet gjøres for tre 
års perioder. Programmet er i en utviklingsfase, og følges tett opp med strategiske avklaringer i 
styringsgruppen. Det er fortsatt behov for en øremerket nasjonal satsing på matområdet, da vi 
fortsatt står relativt langt fra myndighetenes målsetting om 20 % lokalmat i 2020.  

7.11. Gode historier/eksempelcases fra 2010 

Foto: Brødrene Ringstad   

BRØDRENE RINGSTAD 

Brødrene Ringstads kjernevirksomhet er nedskjæring, produksjon og foredling av kjøtt av høy 

kvalitet. De senere årene har det vært satset på flere konsepter som inkluderer hele verdikjeden. 

Brødr. Ringstad er en familiebedrift, som har videreført håndverk og mattradisjoner gjennom flere 

generasjoner. Kjell Ringstad er daglig leder  og  styreleder. Datterselskapet Lokalgrossisten Brødr. 

Ringstad AS, ble etablert i 2009.  

Bedriften er en offensiv håndverksbedrift som investerte og flyttet sin virksomhet over i nye lokaler 
i 2007. I forbindelse med etableringen av datterselskapet, ble lokalet ytterligere utvidet. 

Lokalitetene fremstår nå som nye og funksjonelle, rustet for fremtiden. Denne beslutningen ble et 
vendepunkt for eierne, og en mulighet til lønsom drift. 
 

Produsentene som er knyttet til Brødrene Ringstad får em merpris for kvalitetskjøttet og 

produktene distribueres hovedsaklig til kantiner og restauranter i Østlandsområdet via 

datterselskapet Lokalgrossisten Brødr Ringstad AS.  

 

Som en forholdsvis liten produsent, strekke de seg langt for å imøtekomme kundenes ønsker om 
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spesialprodukter. Kundeservice og tett oppfølging er derfor høyt prioritert, og de har evner og 

muligheter til å produsere spesialprodukter etter kundenes spesifikasjoner.  Kundefokus har vært 

nøkkel til suksess. “Det er satsningen på produktutvikling i kombinasjon med erfaringer innen 

tradisjonelle håndverksprodukter og arbeid med det vi har tro på, som har brakt oss dit vi er i 

dag”, sier Kjell Ringstad.  

Brødrene Ringstad er et godt eksempel på en bedrift som har brukt en stor andel av Innovasjon 
Norges tjenestetilbud. De uttaler at de ikke kunne satset på sin bedrift uten kapital i ryggen. 
Bedriften har deltatt både på Grüne Woche og Matstreif, og har benyttet seg av tjeneser som 
designrådgivning, finansiering fra Lokalmatprogrammet og tidligere VSP Mat til ulike 
utviklingsprosjekt og  risikolån. Bedriften er aktivt medlem av Regional Matkultur, et nettverk som 
består av ca 90 leverandører og spisesteder som satser på lokal mat i Oslo, Akershus og Østfold. 
Bedriften ble også fylkesvinner av bygdeutviklingsprisen i Østfold i 2010. 

 

RØROSMAT 

Kilde: Rørosmat på Facebook 
 
 

Rørosmat BA er et andelslag, etablert i 2003 som et felles salgsselskap for 

matprodusenter i Rørosregionen. I dag eies andelslaget av 23 matprodusenter og 7 

andre interessenter. Styret ledes av Ingulf Galåen. Daglig leder er Guri Heggem. 

 

Gjennom mange års innsats i butikk, på messer og ulike arrangement har 

medlemmene/produsentene fått glede av bla felles profilering, felles salgsløsninger felles 

distribusjon, kompetanseheving og nettverk.  Behovet for Rørosmat sine tjenester er like 

stort i 2012 som i oppstarten for nesten 10 år siden.  

 

Den nasjonale og regionale politikken har lagt til rette for en stor satsing på lokale 

matspesialiteter. Rørosmat har gjort et svært omfattende arbeid med å bistå 

matprodusenter i det som omtales som Rørosregionen. Mange av produsentene har vært 

med fra oppstarten, andre har kommet til etter hvert. De nye har dratt veksler på 

kunnskap opparbeidet av de mest erfarne andelseierne.  Tilbakemeldinger fra “ferske” 

produsenter i andelslaget er at de ikke hadde klart å etablere og få i gang salg så fort 

uten at de hadde vært medlemmer og medeiere i Rørosmat.  

 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.113066985442323.20946.113065435442478&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.113066985442323.20946.113065435442478&type=1
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Arbeidet har blitt lagt merke til over hele landet, og en rekke delegasjoner og offentlige 

etater har lagt studieturer til Røros. I tillegg får Rørosmat mange forespørsler om å 

komme til ulike regioner i Norge for å fortelle hvordan de har gått fram for å bygge opp 

samarbeidet.  

 

Rørosmat har i dag i hovedsak tre typer tjenester som de selger til 

andelseierne/produsentene: 

 

1. Provisjonssalg: Alt salg som formidles gjennom Rørosmat, dvs faste ringerunder, 

belastes med en provisjonssats av formidlet vareverdi 

2. Lagertjenester: Flere produsenter leier lager på Røros for å ha bedre tilgang til 

markedet. Plukking og ekspedering av varer utføres av Rørosmat og 

produsentene faktureres for en timepris i hht utført arbeid. 

3. Salg av timer: Flere av produsentene i Rørosmat kjøper timer fast i andelslaget i 

stedet for å ansette egne selgere. Dette er kjernen av visjonen “sammen om 

matglede”, dvs å dele på kostnader for å gi mer igjen til flere. 
 

 
Kiilde: Rørosmat på Facebook 

 

I dag er ca 60 % av inntektene i andelslaget finansiert gjennom salg av tjenester til 

andelseierne, i form av provisjonsinntekter, årsavgift, fraktinntekter, salg av timer, 

emballasje, profileringsmateriell. 

 

Rørosmat er delaktig i den store satsingen på mat og reiseliv i  Rørosregionen.  

Pilotprosjektet “Bærekraftig Reiseliv” var Rørosmat involvert i gjennom styringsgruppen 

og som praktisk utfører og tilrettelegger. Tettere og bedre samarbeid mellom 

matbedrifter og reiselivsbedrifter er med på å løfte hele Rørosregionen. 

 

Det unike med Rørosmat er at hele salgsleddet er eid av produsentene selv og ikke 

eksterne eiere i form av aksjonærer som ikke har direkte tilknytning til matproduksjon.  
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Rørosmat har hatt stor nytte av flere tilskudd fra Verdiskapingsprogrammet for mat og 

de har også nyttet flere av Innovasjon Norges andre tjenestetilbud. Rørosmat har i år 

også fått tilskudd fra det nye Lokalmatprogrammet for å arbeide med forpliktende 

produsentsammenslutning.  Vi har grunn til å være stole av arbeidet som er gjort i 

Rørosmat og vi har stor tro på framtida for andelslaget og andelseierne i laget. 
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3.17 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 bruken 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 
mere 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, entrepenører, 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 ligger ikke innenfor 
programmet. 

7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

Aktiviteter i 2011 
Det er innvilget 58 prosjekter i 2011 med totalt innvilget beløp kr 30,2,-mill. kroner. Disponibel 
ramme for 2011 var kr 47,9 mill. kroner. Av denne var 18 mill. kroner bevilgning over statsbudsjettet 
9,8 mill. kroner var overførte midler fra 2010 og kr 20,1 mill. kroner var tilbakeførte midler fra 
Treprogrammet. Ubenyttede midler overføres til 2012. 

Totalt utbetalt på igangsatte prosjekter i 2011 var 35, 6 mill. kroner (hvorav 30,2 mill. kroner er 
tildelinger fra 2011 og 5,4 mill. kroner er fra prosjekter som er innvilget tidligere år). 
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Tabell 1: Tildelinger fra 2011 fordelt på fylker. Alle oppgitte beløp er i mill. kroner. 

Fylke Beløp (mill. kroner) Antall Saker 

Hovedkontor - nasjonale saker 6,5 8 

Østfold 0,4 2 

Oslo/Akershus 1,5 4 

Hedmark 5,3 9 

Oppland 3,0 7 

Buskerud 0,5 2 

Vestfold 0,5 2 

Telemark 1,5 5 

Agder 2,3 2 

Rogaland 0,4 2 

Hordaland 1,7 4 

Møre og Romsdal 0,3 1 

Sør Trøndelag 0,9 5 

Nord Trøndelag 0,2 2 

Troms 0,7 2 

Administrasjon 4,5 1 

Sum 30,2 58 

 

Tabell 2. Fordeling av prosjekter tildelt i 2011 innenfor programmets strategiområder: 

Strategi  Beløp (mill. kroner) Antall Saker 

Industrielt byggeri  21,3 38 

Treprodukter  2,1 9 

Innovasjonssystemer* 6,9 11 

Sum 30,2 58 

*) Inkl. adm. utg. 4.5 mill. kroner 

 

Tabell 3: Fordeling av prosjekter mellom bedrifts- bransje og andre utviklingssaker: 

Område Beløp   Antall Saker 

Bedriftsrettet,  12,6 34 

Indirekte bedriftsrettet, *) 5,7 12 

Bransje, 3 1,6 2 

Annet, 4 10,4 10 

Sum 30,2 58 

*) Prosjekt hvor de egentlige støttemottakere er bedrifter, men midlene kanaliseres gjennom 
bransjeorganisasjon, opplæringsinstitusjon e.l. 

Tabell 4: Kategorisering av prosjekter innenfor støtteområder, jfr. statsstøtteregelverket: 

Støtteområde Beløp   Antall Saker 

Utenfor statsstøtteregelverket 9,8 7 

Bagatell 11,5 30 

FoUI (eksprimentell utvikling) 3,8 14 

SMB 1,5 1 

Opplæring 3,6 6 

Sum 30,2 58 
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Trebasert innovasjonsprogram har hatt samme omfang på bevilgede midler i 2011 som i 2010. 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. Det har også bidratt til å jamne ut bruken av midler mellom årene. 

Hovedfokuset i 2011 har vært utvikling av byggløsninger og utvikling av leverandører inn i 
byggmarkedet. Nye byggkonsept innenfor landbruksbygg og innenfor samferdselområdet, 
forretningsbygg, nye energiløsninger i bolighus, fleretasjehus og massivtre har vært de viktigste 
områdene. Potensialet for økt trebruk vurderes å være størst innenfor disse segmentene. 
Effektivisering av produksjonen gjennom industrialiserte prosesser har også vært viktig for å sikre 
effektivitet og konkurransedyktighet. 

Programmet har hatt en egen satsing på tre i Landbruksbygg og tre innen samferdsel. I tillegg er det 
vært satset en del på kompetanseprosjekter både direkte mot bedrifter og gjennom 
bransjeorganisasjoner. 

80% av prosjektene er nå bedriftsrettet, dette er i tråd med målsettingene i programmet. 

85% 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 og Nordland som fortsatt har lav aktivitet. Hedmark, Oppland og Telemark har 
størst aktivitet. 

Programmet har også i år arbeidet med å videreutvikle det regionale drivernettverket. I samarbeid 
med næringen og det regionale partnerskapet er det nå etablert ”driverfunksjoner” innenfor 
treområdet i 13 fylker fordelt på 8 regioner. Programmet bidrar til å koordinere prosjektene og bistår 
med nødvendig faglig støtte. Disse prosjektene arbeider proaktivt mot byggnæringen for å stimulere 
trebedrifter til nytenking og videreutvikling. Samarbeidet mellom de regionale prosjektene er 
utviklet betydelig i 2011. 

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 i 2011 4 samlinger for tredriverne. Her har man en felles arena for utveksling 
av erfaringer og samspill. I dette inngikk også fagkurs og en studietur til Sverige. 

Treprogrammet videreførte i 2011 satsingen med eget prosjekt innenfor industriell trebygging. Dette 
prosjektet ble imidlertid avsluttet 1. november. Satsingen innenfor landbruksbygg er videreført 
gjennom året. Denne satsingen har bidratt sterkt til utvikling av mange nye byggkonsepter som nå 
tilbys i markedet. Fra 1. april ble det opprettet en ny satsing innenfor tre i Samferdsel. Dette 
prosjektet vil bidra til utvikling av treløsninger innenfor veg, jernbane, kaier, flyplasser mv. 

Samarbeidet mellom Trebasert innovasjonsprogram og forskningsrådets program ”Natur og næring” 
er videreført bl.a. gjennom 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, Utviklingsfondet for skogbruket og skogbrukets verdiskapingsfond. Programmet 
har også et samarbeid med Forskningsrådet når det gjelder valg av satsingsområder i 
programutlysinger og har spilt inn konkrete temaer til Forskningsrådet sine utlysinger. Dette er en 
effektiv måte å samordne satsingene tematisk. 

Møtearena Tre har ikke avholdt møte i 2011. Strategien for programmet har ligget fast gjennom året.  
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Informasjonsarbeidet for å gjøre programmet bedre kjent er videreført i 2011 og sammen med 
Landbruks- og matdepartementet har innovative prosjekter som gjennomføres innenfor trebransjen 
blitt presentert gjennom presse og media. 

Arbeidet med synliggjøring av resultater fra programmet har økt sterkt gjennom året. Månedlig har 
man hatt nyhetsartikler på nettsidene til Landbruks- og matdepartmentet. Resultatene viser at man 
her får en sterk nyhetsspredning til lokalpresse og fagpresse. I tillegg har man fokusert på noen 
større fagartikler og i 2011 hadde programmet for første gang stand ved byggenæringens største 
møtested “Bygg reis Deg”. Under arrangementet ble byggenæringens innovasjonspris tildelt 
Moelven Iso3, som er utviklet gjennom støtte fra Trebasert Innovasjonsprogram. Adm. Dir  Gunn 
Ovesen i Innovasjon Norge stod for utdelingen av prisen.   

Siste kundeeffektundersøkelse i Innovasjon Norge omhandler de som mottok støtte i 2010. Denne 
viser at tresatsingen i meget stor grad er utløsende for aktiviteten (høy addisjonalitet). Bidraget til 
økt samarbeid, økt kompetanse og adferdsendring i bedriftene er større enn for gjennomsnittet av 
de samlede tjenestene til IN. Når det gjelder bidraget til økt lønnsomhet, overlevelsesevne og, 
konkurranseevne så ligger dette fortsatt lavere enn for gjennomsnittet. 

7.2 Ressursbruk 

Totalt innvilget beløp i 2011 ble kroner 30,2 mill. kroner.  Årets bevilgning over statsbudsjettet til 
programmet var 18 mill. kroner (LMD 1149.71). Overførte midler fra 2010 og tilbakeførte midler fra 
Treprogrammet var 29,9 mill. kroner slik at disponibel ramme for 2011 var kroner 47,9 mill. kroner. 

4,5 mill. kroner av disse ble benyttet til administrasjon av programmet. 

Totalt utbetalt i 2011 var 35,6 mill. kroner. 

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. Importandelen av 
treprodukter i det norske markedet er økende og næringen har derfor sterkest fokus på 
konkurransen i det norske markedet. Innenfor hjemhenting av kunnskap har programmet i 2011 hatt 
økt samarbeid med Sverige. Østerrike samarbeides det også noe med. 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner er generelt underrepresentert i trenæringa. Kvinneandelen i prosjektene er økende, men 
ligger 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. 
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7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet samarbeider internt med flere områder. I tillegg til DK og UK samarbeides det med 
designsatsingen, kommunikasjon, juridisk avdeling, europasaker med flere. Man har i siste halvdel 
etablert kontakter med flere interne satsinger for synergi videre inn i 2012.  

Fylkesmannens landbruksavdelinger og fylkeskommunene er nå viktige i det proaktive arbeidet ute i 
fylkene. I tillegg har programmet tett kontakt med andre offentlige og private aktører som forvalter 
virkemidler som Norges Skogeierforbund, Norskog og SLF 

Programmet har et nært samarbeid med Norges forskningsråd og forskningsinstitusjoner innenfor 
sektoren, herunder UMB, NTNU og NTI. I tillegg samarbeider vi jevnlig med bransjeorganisasjonene 
innenfor tresektoren. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Programmet ble i 2011 evaluert av Econ Pöyry (R-2011-016) 

Evalueringen konkluderer med at programmet reelt bidrar til økt bruk av tre og til nyskaping. En 
hovedkonklusjon er også at så lenge det er et eksplisitt politisk mål å øke bruken av tre som 
materiale, er det rasjonelt med et innovasjonsprosjekt som Trebasert innovasjonsprogram. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

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 2011 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 vi at vil gi 
større effekt innenfor målet om økt bruk av tre. 

Det legges opp til en revidering av strategien for programmet for 2013. 

7.10  Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

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 på viktigheten av økt 
bruk av tre framover og underbygger behovet for en videreføring av satsingen. 

Det vises ellers til konklusjonene i evalueringen, jfr. pkt 8 over. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 
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Integrerte innredningsløsninger i limtre 
 
 

                   

Kilde: Vennesla Bibliotek Tore Andre Baardsen            Kilde: Norske Arkitekters Landsforbund 
 
 
Helen & Hard Arkitekter AS har utviklet Vennesla bibliotek som ble oppført i 2011. Bygget har vekket 
stor internasjonal oppmerksomhet med sin utstrakte og innovative bruk av tre i limtre og massivtre. 
Arkitektkontoret fikk støtte gjennom Trebasert Innovasjonsprogram til utvikling av integrerte 
innredningssystemer med bærekonstruksjon. Systemet innebærer at man skjuler 
ventilasjonssystemer og rør i limtredragerne som går helt ut i innredningen og leserommet. Gjennom 
forbildeprosjektet er Vennesla satt på det arkitekoniske veikartet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompleks geometri i veggsystem 



Trebasert innovasjonsprogram 

 177 

 

 
Kilde: Innovasjon Norge  
 
Trebyggeriet  AS fikk den utfordrende rollen og utvikle den 3800 m2 store bølgeformede eikeveggen 
til Kristiandsands nye konserthus. For å klare denne oppgaven krevdes innovasjon i verdensklasse 
innen modellering i kompleks geometri. Bedriften fikk gjennom Trebasert Innovasjonsprogram støtte 
til utviklingsoppgaven som ble et internasjonalt samabeid i utvikling av metodikken. Vinteren 
2011/2012 ble bygget åpnet og man kan beundre verket som består av 1000 vis av trestykker, hvor 
alle er ulike. Veggen er bygget i lokal eik fra Sørlandet.   
 
Landbruksbygg i tre  
 

 
Kilde: Fjøssystemer AS 
 
Trebasert Innovasjonsprogram har sitt eget fokusprosjekt “Landbruksbygg i tre” hvor man arbeider 
for å øke bruken av tre i nye landbruksbygg. Gjennom informasjon om tre som bygningsmateriale og 
mulighetene i Innovasjon Norge har prosjektet motivert bedrifter til innovasjon i lanbruksbygg. I 
prosjekttiden er det utviklet rundt 10 konsepter i ulike bedrifter, hvorav alle er repetert. En av 
bedriftene som har fått støtte til utvikling av konsept er Fjøssystemer AS. Bedriften har utviklet et 
massivtre fjøs med naurlig ventilasjon. Byggsystemtet  er basert på heltreelementer som raskt kan 
monteres på byggeplass. Evaluering av bygget viser at det fungerer svært bra. Tretorget AS som 
administrerer “Landbruksbygg i tre” vil i 2012 fokusere på dokumentasjon og overføring av 
kompetanse mot rådgivingsmiljøer innen landbruksbygg.   
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3.18 E-sporing 

1. Kort beskrivelse av ordningen 

E-sporing gjennom Innovasjon Norge ble etablert i 2010 for å støtte opp om 

bransjepiloter i tilknytning til den nasjonale satsingen på e-sporing. 

2. Rapportering for 2011  

2.1 Grad av måloppnåelse i forhold til mål/måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
I 2011 er det gitt støtte til videreføring og avslutning av piloten innen grøntsektoren og 

melk. 

b. Effekter av programmet 
Satsingen skal bidra til bedre sporing i verdikjeden. 

2.2 Ressursbruk 

Det ble i 2011 stilt 2 mill. kroner til disposisjon for programmet over LMD kap 1150, post 

50. Hele rammen ble disponert. 

2.3 Risikofaktorer/utfordringer 

Kritiske suksessfaktorer for e-sporing er at systemene tas i bruk og at det sikres 

langsiktighet i eierskap til systemene. 

 

2.4 Utviklingsaktiviteter for sektorprogrammet i 2011 

Videreutvikling og avslutning av pilotene innenfor grøntnæringen og melkesektoren. 

2.5 Vurdering av om sektorprogrammet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

2011 var siste år med bevilgninger gjennom Innovasjon Norge 
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3.19 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 tjenesten er bønder og skogeiere, men innen brenselsproduksjon er hele 
bioenergibransjen målgruppe. 

5. Kundebehov 

Kundebehovene er økonomisk og kompetansemessig hjelp for å etablere bioenergivirksomhet.  

6. Innhold 

Programmet gir investeringsstøtte til følgende formål: 

 Anlegg for varmesalg  

 Gårdsvarmeanlegg til næringsformål 

 Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom  

 Veksthusvarmeanlegg  

 Anlegg for produksjon og salg av flis 

 Biogass 

 Brenselsproduksjon 
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Videre gir programmet støtte til en del kompetanserettede tiltak som kan bidra til å fremme 
programmets mål. 

7. Rapportering for 2011  

7.1  Grad av måloppnåelse I forhold til måltall for 2011 

a) Aktiviteter 2011 
Tabell 1. Antall saker, netto tilsagn og planlagt produsert energimengde fordelt på prosjekttype. 

Prosjekttype Antall saker 
Netto tilsagn  
(mill. kroner) Energimengde GWh 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Administrasjon 1 1  3,5 5,3   

Biogass 9 5  4,0 1,4    1,3 0,1 

Brenselproduksjon 26 21  12,7 6,4     

Forprosjekt 15 13 1,6 1,5     

Forstudie 11 9 0,4 0,4    

Gårdsvarmeanlegg næring 110 177  25,7 40,1   16,3 25,7 

Gårdsvarmeanlegg bolig 56 33  2,1 1,2   2,3 1,1 

Kompetanse og utredning 13 25  2,1 3,8      

Varmeanlegg 15 14  15,5 18,3  12,1 15,3 

Veksthus 3 2  1,7 0,6 3,9 0,4 

Totalt 2 300 69,4 79,0  35,9 42,5 

 

Andre aktiviteter innenfor Bioenergi 

Det er gjennomført studietur til Østerrike med 34 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 opplevdes som svært nyttig fra deltakerne. Foruten egen læring fikk flere av 
deltakerbedriftene gode kontakter i Østerrike som kan komme til nytte senere. I tillegg fikk 
deltakerne anledning til å diskutere bioenergispørsmål med hverandre, og etablerte kontakter som 
vil være verdifullt i deres eget nettverk 

Studiedager om biogass er avholdt i Stjørdal etter initiativ fra Innovasjon Norge i samarbeid med 
Bioforsk. Det deltok 11 biogassprosjekter og 6 leverandørselskaper.  Deltakerne var geografisk 
begrenset til Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. 

Denne type tilbud oppleves som en verdifull læringsarena for deltakerne, 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 videre avholdt regionale kurs i flisproduksjon med Energigården og Skog og landskap som 
arrangør. Tilbakemeldingen på kursene er god. IN har deltatt med innlegg og med delfinansiering av 
kursene.  

Høsten 2011 ble det igangsatt en møteserie med informasjon om bioenergi i landbruket. Det er 
Norges Bondelag i samarbeid med NOBIO, Skogselskapet i Oslo og Akershus som skal besøke Agder-
fylkene, Hedmark og Trøndelagsfylkene. Norsk Landbruksrådgivings energirådgivere blir også 
presentert på de samme møtene. Energirådgiverne skal bistå eiere av landbrukseiendom med å 
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legge om til mer miljøvennlige energiformer. IN har bidratt med innlegg og delfinansiering av 
møtene. 

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 tjenesten. 
Tjenesten inngår i kundeeffektundersøkelsen for Innovasjon Norge. Undersøkelsen viser høyere 
addisjonalitet og mer utløsende for tjenesten enn gjennomsnittet for IN. Undersøkelsen viser 
samtidig lavere score enn gjennomsnittet på viktighet for overlevelse, lønnsomhet, konkurranseevne 
og økt omsetning. 

7.2. Ressursbruk 

I 2011 ble bevilget 45 mill. kroner over jordbruksavtalen og 7 mill. kroner over statsbudsjett til 
tjenesten.  

I 2011 er det bevilget 79,0 mill. kroner fra Innovasjon Norge til kunder. Økningen fra 2010 er på 
13,8 %. Ved årets slutt overføres 2,6 mill. kroner i ubrukte og inntrukne midler til 2012. 

Det er i 2011 utbetalt 55,6 mill kr, fordelt med 44,6 mill kr på jorbruksavtalemidlene og 11,2 mill kr 
på midlene over statsbudsjettet. 

7.3. Har tjenesten bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Gjennom studieturer har deltagere fått et internasjonalt fokus og perspektiv på bransjens rolle 
internasjonalt. 

I tillegg har tjenesteansvarlig deltatt i rundebordskonferanse i regi av den norske ambassaden i 
Østerrike sammen med østeriske institusjoner og organisasjoner. Dette har gitt verdifulle kontakter 
som formidles norske bedrifter, samt muligheter for kompetanseformidling over landegrensene. 

Ellers er tjenesten 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 tjenesten. 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 tjenesten.  

7.5. Miljørettede prosjekter 

Tjenesten er i seg selv en miljøsatsing og alle prosjekter som støttes er miljørettet. Gjennom 
investeringsstøtte til varmeanlegg gitt i 2011 har tjenesten bidratt til etablering av snaut 42,5 GWh i 
årlig varmeproduksjon fra CO2 nøytral bioenergi. Videre 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.  
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7.6. Risikofaktorer/utfordringer 

Bioenergiprogrammet har i 2011 hatt en sterk økning i aktiviteten spesielt på varmesiden. Vinteren 
2010-2011 har vært svært kald, og energiprisene har vært høye, noe som har gjort at interessen for 
bygging av varmeanlegg har vært stor. 

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 tjenesten 
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. Det er løpende kontakt mellom programledelsen og distriktskontorene.    

Tjenesten har jevnlig kontakt med departement, bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer  

I tillegg har tjenesteansvarlig jevnlig kontakt med Enova og Norges Forskningsråd. 

7.8. Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 

Ingen gjennomførte eksterne evalueringer. 

7.9. Utviklingsaktiviteter i 2011 

Tjenesten har en faglig møtearena bestående av representanter fra bransjen og myndigheter. Denne 
gruppen drøfter og gir innspill til endringer i tjenesten.  

7.10. Vurdering av om tjenesten skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Det er klare signaler fra oppdragsgiver – Landbruks- og matdepartementet - på at man ønsker å 
videreføre og utvide tjenesten jf. foregående punkt. 

 

7.11. Gode historier fra 2011 

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. 

Stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk på Tingvoll har bygget et anlegg som ble satt i drift 
høsten 2011. Samtidig med bygging av ny driftsbygning i 2010 ble det etablert et biogassanlegg til å 
håndtere gjødsla fra besetningen på ca. 25 melkekyr.  

Biogassanlegget på Tingvoll gard består av en blandetank koplet til to råtnetanker, og en felles 
kjøletank. Råtnetankene er liggende sylindre på 30 m3, mens kjøletanken er en stående sylinder på 
25 m3. Den ene råtnetanken er utformet slik at en kan separere ut bakteriene og tilbakeføre 
bakteriene i samme tank noe som vil øke bakteriekonsentrasjonen. Dette, vil dersom forsøkene 
lykkes, medføre at reaktoren kan prosessere større mengde gjødsel i reaktoren og dermed vil 
investeringene bli lavere. 

Anlegget skal også utnyttes til FoU i en rekke ulike prosjekt. Erfaringer med bygging og oppstart 
beskrives, og løpende drift av biogassanlegget dokumenteres. Ulike typer substrat testes ut. 
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Nytt flislager/flisterminal i Meldal i Sør-Trøndelag 
Orkla Trebrensel AS er et selskap eid av 24 aksjonærer, hvorav 22 gårdbrukere. Selskapet er 
hjemmehørende i Meldal Kommune. 

Orkla Trebrensel har bygget en flisterminal for levering flis til fyringsanlegg. De har i dag kontrakt for 
leveranser på opp i mot 20 000 lm3. De største mottakerne som er Marienborg Varmesentral i 
Trondheim, Svorka Energi og Meldal videregående skole, i tillegg til at det leveres til gardsbruk i 
region som har flisfyring. De har også driftsansvaret for varmesentralen ved Meldal vgs. 

 

Foto: Øyvind halvorsen 

De har bygget flisterminal på Kråkhaugen i Meldal og den består av lagerplass for virke og 
lasterampe og lager for flis. Prosjektet er støttet av bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.  

Hva er en flisterminal? Først og fremst er en flisterminal en lagerplass av råvarer.  På flisterminalen 
foregår flishoggingen og ferdig fliset masse lagres under tak. Ved å samle innkjøring og utkjøring på 
ett sted, blir logistikk og flishogging mer rasjonell. Det er også et poeng at man kan bygge seg opp et 
bufferlager for å kunne garantere sikker levering.  

For at kjøreveier på flisterminalen skal holdes rene, er det nødvendig å asfaltere. Asfaltering sikrer at 
det ikke blir grus og forurensning fra underlagt med i flisen.  

Lageret av flis er et enkelt bygg. Det har ikke tette vegger – god lufting er viktig. Det settes opp etter 
den tradisjonelle byggeskikken ”grindbygg”. Grunnflate er: 16 m x 50 m, mønehøyde 8 m. Tømmeret 
som skal benyttes skal skjæres på to sider. Her kan en snakke om et columbi egg – flislager i tre – 
som binder CO2 – og flis til bruk som brensel som er fornybart og reduserer utslippet av CO2. 

Selskapet har egen flishogger, som i tillegg til å hogge flis på terminalen på Kråkhaugen, også tar 
oppdrag ute i distriktet. 

Selskapet fikk også nylig overrakt Meldal kommunes pris årets entreprenør på kr 20 000, og i 
begrunnelsen heter det at “ Orkla Trebrensel AS med Kråkhaugen Flisterminal er en nyskapende 
bedrift i et spennende marked”. 



Verdiskapingsprogrammet for rein 

 185 

3.20 Verdiskapingsprogrammet for rein 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Verdiskapingsprogrammet for reindrift (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: 

VSP-Rein er forankret i St.prp. nr. 70 (2000-2001) og overordnede prioriteringer gitt gjennom de 
etterfølgende årlige reindriftsavtaler, samt prioriteringer og retningslinjer gitt av styringsgruppa for 
programmet.  Innovasjon Norge er operatør for programmet på oppdrag av avtalepartene 
Landbruks- og matdepartementet (LMD)og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL-NBR).  

Reindriftsavtalen har gitt reindriften gode støtteordninger men har også bidratt til et 
innkjøpsmonopol som kunne holde kunstig lave priser og 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 

Målgrupper  

Råvareleverandører/reineiere der siida/distrikt, eller andre sammenslutninger av reineiere, herunder 
tamreinlag prioriteres. 

Reineiere i organisatorisk samarbeid med andre bedrifter. 

Andre aktører som arbeider for effektive markedskanaler mellom markedet for reinprodukter og 
småskalaprodusenter kan være matvarebutikker, storhusholdninger, restaurantmarkedet mv. Et krav 
er at matvarene må være rettet mot markeder med høy betalingsvillighet, og det må 
sannsynliggjøres at prosjektene vil bidra til en økt verdiskaping for reineier. 
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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 og produktutvikling for å nå nye markeder. Videre er det viktig at det 
finnes salgskanaler som kan bringe produktene ut til markedet.  VSP-Rein skal bidra med både 
rådgivning og legge til rette for at kompetansebehov dekkes.  

Satsingsområder er  

Kompetanseheving og veiledning knyttet til forretningsdrift 

Markedskompetanse og markedsarbeid, herunder distribusjonsløsninger for å sikre at reinkjøttet 
kommer ut i markedet, samt markedsanalyser i forhold til de markedene man ønsker å etablere seg 
i, og hvilke produkter som etterspørres. 

Nettverksbygging 

Produktutvikling 

Andre tiltak, herunder avdekke flaskehalser knyttet til struktur og regelverk. 

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. 
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7. Rapportering for 2011 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a) Aktiviteter i 2011:  
Oversikt over pågående prosjekter i regi av programmet med geografisk fordeling 

Det er i 2011 innvilget 14 saker med 5,1 mill. kroner, herav 1,2 mill. kroner til administrasjon. Totalt 
var omsøkt beløp i 2011  14,4  mill. kroner.  Det er avslått 1 og returnert 9 søknader med samlet 
søknadsbeløp  4,5 mill. kroner.  Administrasjonen vurderer hovedårsaken til den reduserte 
søknadsinngangen i 2011 å være den vanskelige markeds- og slaktesituasjonen sesongen 2010/2011.  
Klare signaler fra VSP-Rein om kun unntaksvis å prioritere nyetableringer bidro også til redusert 
søknadsinngang sammenlignet med tidligere år.   

Omsøkte midler fra VSP-Rein ved utgangen av 2011 er  4,3 mill. kroner fordelt på 7 søknader.  Flere 
av disse søknadene gjelder nyetablering av foredlingsanlegg uten klare avtaler om slakting eller 
markedsadgang, noe som gjør søknadene vanskelige å imøtekomme. 

Ved inngangen til 2011 gjenstår det en ramme på  6  mill. kroner, herav  0.6 mill. kronerøremerket 
administrasjon 1. halvår 2012.   

Av sakene som er innvilget i 2011, gjelder 8 styrking av etablerte bedrifter, 1 nyetablering og 1 
forprosjekt for nyetablering. 2 saker gjelder mindre markeds- og salgsretta utviklings-prosjekter, og 2 
saker gjelder bevilgning til administrasjon av programmet. 

Sakene fordeler seg etter reindriftsområder med 2 i Øst-Finnmark, 6 i Vest-Finnmark, 1 i Nordland og 
2 i Sør-Trøndelag/Hedmark. 1 sak gjelder støtte til VSP-Rein-bedriftene som deltok på 
Markedsutvalgets samling i Oslo 5. april, med hele landet som nedslagsfelt.  Fylkesvis fordeling: 

Fylke Antall  Beløp (mill. kroner) 

Sør-Trøndelag 2  1,9 

Nordland 1   0,2 

Troms 2  1,2 

Finnmark 6   0,7 

Flere fylker/Utland 1) 3  1,2 

Total 14  5,2 
1) Beløpet er inkl. 2 tilsagn på til sammen 1,2 mill. kroner til administrasjon av programmet 

Beløpsmessig er 57% av midlene bevilget til tiltak/investeringer hos etablerte bedrifter, 40% av 
midlene til én nyetablering, og 3% til øvrige tiltak.   

 

Tabell over aktivitetsindikatorer med måltall og faktisk aktivitet for 2011 

Aktivitet Måltall  Faktisk aktivitet 

Oppfølging av "Bedrifter med 
oppfølgingsbehov" 

12 9 

Kartlegging av 
resultatoppnåelse 

43 43 

FRAM-Rein bedrifter 13 10 

Total 68 62 
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Læringsaktiviteter gjennomført i 2011  

Flere av de etablerte VSP-Rein-bedriftene deltok i 2011 i FRAM-Rein-programmet, noe som gjorde 
det mindre aktuelt å kjøre andre opplæringstiltak parallelt i disse bedriftene. Det er videre gitt støtte 
til deltakelse på Markedsutvalgets fagdager. 

Andre utviklingsaktiviteter i regi av programmet 
Det er ikke gjennomført andre utviklingsaktiviteter. 

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. Programmet er ikke rettet 
mot eksport. 

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 0,6 mill. kroner fra 2010, og annulleringer av tidligere tilsagn tilsvarende 2,9 mill. kroner, 
slik at total disponibel ramme i 2011 var på 11,2 mill. kroner Forbruket i 2011 var totalt 5,2 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.  

Tilsagn med kjennetegn kvinnerettet, tilsvarende 53% av tilsagnsmidlene: 

Fylke Antall  Beløp 

Sør-Trøndelag 2  1,9 

Nordland 1   0,2 

Troms 1   0,9 

Finnmark 4   0,5 

Flere fylker/Utland 1) 2  1,2 

Total   10  4,7 
1) Beløpet er inkl. 2 tilsagn på til sammen 1,2 mill. kroner til administrasjon av programmet 

7. 5 Miljørettede prosjekter 

Både i Sør-Trøndelag og Nordland gjelder saken utnyttelse av kulturmiljø i forbindelse med servering 
i lavvu/gamme. 

Tilsagn med kjennetegn miljørettet, tilsvarende 28% av tilsagnsmidlene: 

Fylke Antall  Beløp 

Sør-Trøndelag 1  1,6 

Nordland 1   0,2 

Flere fylker/Utland 1) 2  1,2 
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Total   4  3,0 
1) Beløpet er inkl. 2 tilsagn på til sammen 1,2 mill. kroner  til administrasjon av programmet 

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: 

 Levebrødsbedrifter med formål å selge egenproduksjon.  

 Småskala matprodusenter med vekstfokus/potensiale 

Bedrifter i gruppe 1 er typiske duodji-utøvere, spekematprodusenter, eller tilknyttet reiseliv. Disse 
har som mål å gi en biinntekt til ordinær reindrift og/eller gi mulighet for flere familiemedlemmer å 
tilhøre siida-andelen. 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. 

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. Arbeidsplasser skapes for ungdom uten reindrift som hovedinntektskilde. 

Gruppe 2 forsøker å befeste seg i det nasjonale markedet. Uttrykker behov for mer kompetanse på 
flere områder. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Det er et fast samarbeid med Innovasjon Norge Finnmark om saker fra Finnmark. Både Innovasjon 
Norge Troms og Innovasjon Norge Landbruk og Marin har representert administrasjonen i 
styringsgruppemøtene. Det er også gjennomført et samarbeidsmøte med RUF. Hovedlinjen er at 
ansvarsfordelingen mellom RUF og VSP-Rein opprettholdes. 

Årets virksomhet har ikke lagt grunnlag for spesielt samarbeid med Sametinget utover ordinær 
saksbehandling. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Ingen evalueringer i 2011. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

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. 
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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 2011 har fortsatt vært preget av fokus på høyt reintall og 
omsetningsproblemer. Det kan likevel se ut som markedet bedres. VSP-Rein støttede bedrifter med 
fokus på dagligvaremarkedet har også i 2011 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. 

11. Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Programmet har i 2011 i samarbeid med Innovasjon Norge Sør-Trøndelag bidratt med en større 
investering. Det gjaldt etableringa av Rørosrein AS på Røros der den tidligere reiselivssatsingen har 
utvidet sitt virksomhetsområde til nedskjæring av reinkjøtt med formål produksjon av nye 
reinkjøttprodukter for salg. Bedriften har i løpet av året bygget et nytt foredlingsanlegg inn i et fjøs 
som nå har fått ny funksjon. Bygginga har gått så raskt at bedriften allerede i desember kunne prøve 
anlegget. VSP-Rein har bidratt med både rådgivning og finansiering. 

NRK hadde innslag på Dagsrevyen, og der var Innovasjon Norge nevnt som en viktig bidragsyter.  

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/818756/ Minutter 16:50 til 19:20 

Se videre 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7946946 

Les også 

http://kvinnovasjon.no/grunder/eva-nordfjell-sor-trondelag 

 

 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/818756/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7946946
http://kvinnovasjon.no/grunder/eva-nordfjell-sor-trondelag
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3.21 Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv 2011 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Utviklingsprogrammet skal bidra til å videreutvikle de ressurser som gården og bygda rår over. Med 
Grønt reiseliv menes her at bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte, og 
at utviklingen av reiselivsproduktet i stor grad skal bygge på lokal kultur og tradisjoner kombinert 
med kunnskap om markedet. Eksempler på Grønt reiseliv kan være ulike opplevelsesaktiviteter som 
for eksempel vandring, padling, sykling, jakt og fiske i kombinasjon med servering av gode 
matopplevelser og overnatting.  

Visjon: Det grønne reiselivet er veien til de gode opplevelser! 

2. Beskrivelse av formål/målsetning: 

Økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på aktivitetsbaserte natur- og 
kulturopplevelser i kombinasjon med lokal mat, kultur og tradisjoner. 

Hovedmålet har forankring i Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-
2009 ”Ta landet i bruk!”. Hovedmålet er videre formulert i samarbeid med, og forankret hos, 
relevante næringsorganisasjoner. 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring: 

Grønt reiseliv er landbrukets bidrag til regjeringens reiselivspolitikk. Grønt reiseliv tilbyr natur- og 
kulturbaserte opplevelser og aktiviteter med lokal forankring og særpreg.  

Det er betydelig vekst i markedet for aktiviteter i naturen og denne typen autentiske 
reiseopplevelser. Norsk senter for bygdeforskning forsøkte i 2008 å tallfeste den økonomiske 
betydningen av reiseliv, kultur og lokal mat i distriktene. De anslår omsetningen innen reiseliv i 
distriktene til å være minst 35 milliarder kroner i 2005. Dette utgjør 37% av all reiselivsomsetning i 
landet. I alt er over 60 000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme 
for nærmere 1 milliard kroner i omsetning og ca 2500 årsverk. Hovedutfordringen fremover er å 
utvikle konkurransedyktige og markedsrettede produkter av høy kvalitet, og få dem markedsført og 
solgt til de rette målgruppene.  

Bygdeturismen er en del av det helhetlige reiselivet som finner sted i en region, og har i så måte 
mange felles utfordringer med det tradisjonelle reiselivet. Mange bedrifter innen det grønne 
reiselivet er små og middels store, og driver reiselivsvirksomhet ved siden av annet arbeid. Dette gir 
spesielle utfordringer i forhold til organisering av, og tilrettelegging for, reiselivsvirksomheten.  

Det bygdebaserte reiselivet har et potensial for økt lønnsomhet gjennom profesjonalisering. 
Innovasjon Norge har et bredt tilbud av kompetansetiltak, med kurs i blant annet vertskapsrollen, 
opplevelsesproduksjon, pakking, salg og distribusjon. Utviklingsprogrammet vurderer behov for 
andre eller mer målrettede kurs og tiltak for aktørene i det grønne reiselivet.  

Det grønne reiselivet, med sitt utgangspunkt i gårdens og bygdas ressurser, har en utfordring i å 
utvikle gode nok, markedsrettede og salgbare produkter. Aktører i utkantstrøk har særlige 
utfordringer da de ikke har tilsvarende nærmarked som i byene, og de er ofte mer sesongavhengige. 
Det ligger et stort potensial i å utvikle markedsmessig målrettede produkter rettet mot en mer 
spesialisert kundegruppe.  
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Utvikling krever samhandling. Det er viktig å oppfordre til mer produktrettede og strategiske 
samarbeid mellom reiselivsaktører. Mange aktører jobber i stor grad hver for seg og betrakter 
hverandre som konkurrenter fremfor som samarbeidspartnere. Utvikling av nye arenaer for 
samhandling og møteplasser er derfor viktig for å stimulere til vekst i næringen. I det grønne 
reiselivet er koblingen mellom reiselivsopplevelse og matopplevelse svært viktig for helheten i 
produktet, og vi ser et stort potensial for økt verdiskaping på dette feltet. Programmet vil jobbe for 
økt samarbeid mellom opplevelsesaktører og mataktører.  

Innovasjon i reiselivet vil i stor grad skje i skjæringspunktet mellom reiseliv, landbruk, fiskeri og 
kulturnæringene. Det ligger mange muligheter til å utløse økt verdiskaping for alle involverte aktører 
innenfor et bredt felt av innovasjoner innen markedsføring, produktutvikling og 
kompetanseutvikling.  

4. Målgruppe 

Målgruppene for programmet er: 

• Tilbydere og bedrifter i det bygdebaserte reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, 

servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter  

• Bønder og rettighetshavere som ønsker å utvikle reiseliv som en tilleggsnæring 

• Aktører i nettverk innen bygdeturismen og mellom bygdeturismen og det tradisjonelle 

reiselivet  

• Fag- og næringsorganisasjoner som er engasjert innen landbruk og reiseliv. 

5. Kundebehov: 

Det bygdebaserte reiselivet har et potensial for økt lønnsomhet gjennom profesjonalisering. Det er 
behov for kompetansetilbud tilpasset de små bedriftene, for eksempel innen forretningsutvikling, 
pakking av reiselivsprodukter, vertskapsrollen, internasjonalisering samt distribusjon og salg.  

Mange aktører jobber i stor grad hver for seg. Utvikling av nye arenaer for samhandling og 
møteplasser er derfor viktig for å stimulere til vekst i næringen. 

Utfordringen er å utvikle konkurransedyktige og markedsrettede produkter og få dem 
tilgjengeliggjort for kundene, ved markedsføring og salg til de rette målgruppene.   

6. Innhold: 

Følgende tiltaksområder er definert i programmet: 

• Produktutvikling: Produktutviklingstiltak kan omfatte kvalitetssikring, videreutvikling av 

tematiske satsinger (som vandring, sykling, helse og velvære) og samarbeidsløsninger for å 

utløse helhetlige reiselivsprodukter.  

• Markedsføring: Det skal gjennomføres markedsføringsprosjekter og –kampanjer i Norge og 

utvalgte andre land.  

• Kompetanseheving: Kompetansetilbud skal være tilpasset det bygdebaserte reiselivet, på 

områder som forretningsutvikling, marked, vertskapsrolle, distribusjon og 

internasjonalisering. 

• Samarbeid, nettverk og allianser: Programmet kan gi tilskudd til samarbeids- og 

nettverksprosjekter der målet er å utvikle reiselivsprodukter. Prosjektene må ha en 

landbrukstilknytning.  
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7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011:  
Den samlede tilgjengelige rammen for programmet i 2011 var på totalt 21 mill. kroner bestående av 
den fastsatte rammen for 2011 på 18 mill. kroner, samt den overførte, ubenyttede rammen fra 2010 
og tilbakeførte midler. Det ble i 2011 bevilget totalt 13,1 mill. kroner til markedsførings-, nettverks- 
og temaprosjektene fordelt med 3,4 mill. kroner til temaprosjektene vandring og fiske, 5,7 mill. 
kroner til markedsføringskampanjen Bygdeturisme og 2 mill. kroner til Norgeskampanjen 
(overordnet Norgesprofilering). Nytt for 2011 er at Innovasjon Norges gjennomføringskostnader for 
administrasjon av programmet, inntil 2 mill. kroner, skulle tas fra programmet.  

Tilgjengelig ramme og forbruk for to siste år. 

År Tilgjengelig ramme inkl. overføringer og tilbakeføringer (mill. kr.) Forbruk (mill. kr.) 

2010 21 20,7 

2011 21 16,2 

 

Tiltak som finansieres gjennom utviklingsprogrammet, utover tema- og markedsførings-prosjektene, 
er samarbeid, nettverk og alliansebygging samt produkt- og kompetanse-utvikling. Det ble i 2011 
innvilget søknader for 3,1 mill. kroner til totalt 9 prosjekter, mot totalt 10 prosjekter i 2010. Tre 
søknader ble i 2011 trukket og en søknad ble returnert/ avslått. 

Prosjekter som har fått tilskudd fra utviklingsprogrammet i 2011.  

Prosjekt Beskrivelse Region 

Visit Horten Helhetlige pakketilbud Oslofjordregionen 

Mjøslandet BA Gåsehudopplevelser Mjøsregionen 

Bergen Turlag Prosjektleder skilting og 
gradering av turløyper  

Vestlandet 

Fylkesmannen i Hordaland Landskapsparker i Hordaland 
fase 2 

Vestlandet 

Hanen  Bygdeturismekatalog 2012-
2014 

Nasjonalt 

Fylkesmannen i Troms Gårds- og bygdeturisme i Troms Nord Norge 

Du store alpakka AS Selskapslokale på låve Hadeland, Oppland 

Tynset Utmarksråd Prosjekt “Jaktspot”  Nord-Østerdalen 

IN Reiseliv Markedsføring 4 prosjekter Nasjonalt 

IN Landbruk og Marin Norwegian Foodprints  Nasjonalt 

 

Mat, reiseliv og innlandsfiske 
Programansvarlig for Grønt reiseliv har tett dialog med Lokalmatprogrammet,, og sitter i 
styringsgruppen for Utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Det er viktig å ha en god dialog og 
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kobling mellom programmene. Det er i 2011 gjort bevilgninger som “spleiselag” mellom Grønt 
reiseliv og lokalmatprogrammet i et tilfelle.  

I tillegg har programansvarlig sittet i styringsgruppen for IGW (Grune Woche) i Berlin, for å 
representere det grønne reiselivet og bidra til å tydeliggjøre reiselivet på messen.  

Programgruppen for Mat og reiseliv-konferansen som skal gå av stabelen i oktober 2012 har begynt 
sitt arbeid i 2011, og programansvarlig for Grønt reiseliv representerer reiselivet i denne 
programgruppen. 

Utviklingsprogrammet har vært presentert for sentrale deler av næringen gjennom flere foredrag og 
presentasjoner i 2011. I tillegg har Bondebladet hatt en stor artikkel om programmet, og de sentrale 
organisasjonene i landbruket har presentert prorammet på sine nettsider.  

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.  

b. Effekter av programmet: 
Bygdeturismekampanjen 

Bygdeturismekampanjen er en kampanje som går kun i Norge. I 2011 har det vært 190 deltagere i 
kampanjen – i tillegg til organisasjonene Hanen, Turistforeningen, Norsk Kulturarv, Hest i 
Turistnæring, STIN (Sykkelturisme i Norge). 65% av deltagerne hadde vært med tidligere, og 35% var 
nye deltagere. Samtlige fylker var representert i kampanjen. Av aktiviteter kan vi nevne: 
 

Aktivitet Kort beskrivelse 

Printannonsering Nasjonale aviser, noen regionale og utvalgte magasiner. Fokus på temaer 
og geografiske områder 

Sammen med 
Norgeskampanjen 

digitale bilag på VG nett og M:NO med til sammen 30 ulike 
artikler/temaer 

Radiospotter uke 17 – 21 på P4 hvor “reiseekspertene” Kristin Krohn Devold, Helge 
Baardseth og Mona B. Riise snakket om sine favorittsteder i Norge. I 
tillegg profilering i sammenheng med programmet Go-turen på P4 i 40 
uker 

Visitnorway.no Oppføring på nett og app. 

Nyhetsbrev  Tre nyhetsbrev fra prosjektleder 

Høstferiekampanje 25 deltagere var også med i en to ukers annonsekampanje for å inspirere 
til ting å se/gjøre/oppleve i høstferien 

 

Deltagelsen ble evaluert i form av et questbackskjema og over 60% av deltakerne svarte på denne. 
Resultatene viser at nesten 60% har opplevd sterk / moderat økning i forhold til 2010. 54% sier at 
deltakelsen i kampanjen har gitt resultater i noe / stor grad. Hele 84% av deltakerne sier gjestene har 
fått kjennskap til bedriften gjennom internett. 52% nevnte annonser. 54% sier de har merket en 
moderat/sterk økning i andelen norske reisende de tre siste sesongene. Gledelig er det at 72% sier 
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de er fornøyd eller svært fornøyd med deltakelsen og at 95% opplever kommunikasjonen med 
Innovasjon Norge som god eller svært god. 80% svarer at de vil delta i kampanjen i 2012. 

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.  

Totalt 42 reiselivsaktører fra hele landet deltok i kampanjen i 2011. Deltakerne representerte alt fra 
destinasjonsselskaper til enkeltbedrifter. Kampanjen ble lansert i seks markeder; 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.  

Presse: 
• Vi sendte 13 grupper og 16 individuelle journalister til Norge 

• Presse verdien er på ca. NOK 20 mill. Dette betyr en verdi på ca 476.000 NOK per deltager 

(høyeste deltakeravgift var 75 000 NOK) 

Visitnorway lanserte nye vandresider i 2011. Til sammen genererte disse sidene 65649 besøk og 
93530 sidevisninger. Siden det er første året med denne kampanjesiden har vi ingen ting å måle 
dette mot, men vi er ikke fornøyd med disse tallene. Et stort fokus fremover vil bli å drive mer trafikk 
på VN. 

Kun åtte av deltakerne svarte på questbackskjemaet som danner grunnlaget for evalueringen. 
Skalaen på evalueringen er fra 1-4, der 1 er best og 4 er dårligst. Av de som har svart har 75% gitt 
prosjektet karakteren 2, noe som vitner om fornøyde deltakere. Svarprosenten er imidlertid svært 
lav, og det må gjøres tiltak kommende år for å øke svarprosenten på evalueringen. Et veldig positivt 
signal som indikerer at partnerne er fornøyd med prosjektet, er at alle bortsett fra Hedmark (grunnet 
økonomiske forhold) og en enkelt bedrift har blitt med igjen i 2012 prosjektet. Næringsinvesteringen 
i prosjektet har fra 2009 til 2011 gått opp med nesten 90%, og den øker ytterligere for 2012.  

Temaprosjekt fiske 
I 2011 som i de foregående årene, ble kampanjen gjennomført i Tyskland, Nederland, Sverige, 
Danmark, Storbritannia og Russland. Prosjektet dekker både sjøfiske- og innlandsfisketilbydere. 

I 2011 var det 16 direkte partnere med i vårt fiskeprosjekt. Destinasjonsselskapene og 
landsdelselskapene selger videre inn vårt prosjekt til sine medlemsbedrifter, noe som gjør at antall 
partnere i prosjektet er faktisk mye høyere: 38 stk. Den store majoriteten av deltakerne er kystnære 
aktører, mens kun fire rene innlandsaktører var med. Aktører fra hele landet var med i prosjektet i 
2011, men det er flest deltakere fra Nord-Norge og Fjord-Norge. 

Selv om prosjektet er et markedsføringsprosjekt, legger vi stor vekt på at partnerne skal ha et godt 
læringsutbytte av prosjektet. Derfor legger vi opp til to nettverksmøter per år, ett i starten av 
prosjektåret (introduksjonsmøte) og et oppsummeringsmøte. Under disse møtene settes det av mye 
tid til diskusjon og innspill fra partnere: Hvordan opplever de prosjektet, hvilke trender ser de, hvilke 
utfordringer står de overfor osv. I tillegg ble det i mai 2011 arrangert en tredagers studietur til 
Hamburg i Tyskland. Det var 14 deltakere med på studieturen, og tilbakemeldingene i etterkant var 
svært gode.  
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Markedsføringstiltak fiskeprosjektet:  
Fiskekatalogen ble trykket i et opplag på 445.000 og ble distribuert gjennom fiske/outdoormagasiner 
i alle satsingsmarkedene samt på alle messer og arrangementer Innovasjon Norge deltar på. Utover 
det legges katalogen ut på visitnorway.  

 I tillegg gjør alle markeder ulike tiltak med annonsering i målgrupperettede magasiner, på ulike 
webportaler, deltakelse på fiskemesser osv.  
 
Stort sett har prosjektet veldig fornøyde deltakere. De fleste av de spurte gir prosjektet en toer på en 
skala fra 1-4 der 1 er best. Ca 35% hevder å ha fått en økning i gjester fra satsningsmarkedene. 
Spesielt får katalogen og studieturen til Tyskland gode skussmål. Prosjektledelsen får også skryt for å 
være engasjert, rask med tilbakemeldinger og tar partnerne på alvor, samt innehar god 
markedskunnskap.  

Partnerne i prosjektet har kommet med flere konstruktive innspill, og fremover kommer vi til å ha 
mer fokus på web og sosiale medier. Visitnorway lanserer nye fiskesider i løpet av 2012, og det blir 
viktig å få drevet brukerne inn til disse sidene.  

7.2 Ressursbruk 

Av disponibel ramme på 21 mill. kroner bestående av den fastsatte rammen for 2011 på 18 mill. 
kroner samt tilbakeført og overført ubenyttet ramme fra 2010 på 3 mill. kroner, er det bevilget 16,2 
mill. kroner. Ubenyttede midler på 4,8 mill. kroner overføres til 2012. 

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 de aktuelle 
markedene og dermed styrke den internasjonale konkurransekraften. Temaprosjektene vandring og 
fiske omfattet i 2011 seks internasjonale markeder. 

7.4 Kvinnesatsing 

Kvinner har ikke vært en spesielt prioritert målgruppe i disse programmene, 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 risikofaktorer / utfordringer 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. 

• 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. 
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• Det er en utfordring å gjøre programmet og mulighetene innenfor dette kjent hos 

førstelinjetjenesten og i markedet, og deretter identifisere gode nasjonale prosjekter det bør 

satses på.  

• Det er en utfordring at programmet stiller store krav til egenandel fra søkere. Mange av 

aktørene i det grønne reiselivet er små, og har liten mulighet til å stille med de egenandeler 

som det stilles krav om (dette gjelder ikke bare dette programmet).  

• Det er behov for å øke kompetansen og profesjonaliteten rundt synliggjøring av egen bedrift, 

markedsforståelse og produktutvikling relatert til komparative fortrinn. Her spiller 

Innovasjon Norges kurs- og kompetansetilbud en viktig rolle. 

• Navnet “Grønt reiseliv” blir veldig ofte forvekslet med bærekraftig reiseliv og økoturisme. 

Dette er en utfordring som vi har presisert i flere omganger.  

• EØS-reglementet tolkes slik at de aller fleste 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 går noe ned i 2011, og det 

er signalisert fra sentrale aktører i bygdeturismen, både bedrifter og organisasjoner, at de 

ikke vil kunne søke om nye prosjekter i 2012. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Programmet samarbeidet med andre programmer og satsinger i Innovasjon Norge, spesielt 
satsingene innen landbruk og reiseliv og mat og reiseliv. Programansvaret ligger hos Innovasjon 
Norges hovedkontor i Oslo, mens markedsføringsprosjektene vandring og fiske har base ved INs 
kontorer i henholdsvis London og Hamburg. På denne måten har vi en nærhet til markedene. 

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 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2011. 

7.9. Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Programmet ble revidert i 2011. Følgende endringer er gjort:  

 Oppdatert bakgrunnskapitlet 

 Oppdatert utfordringer 

 Lagt til fokus på bærekraftig reiseliv 

 Tittelen har fått stor G i Grønt, og Grønt reiseliv omtales med stor G gjennom hele 

dokumentet. 

 Lagt inn EØS-kravet (bagatellregler) 

 Vektlegger lønnsomme prosjekter, mindre fokus på mobilisering 

 Lagt til målgruppe bønder og rettighetshavere 

 Diverse mindre presiseringer 

 Lagt inn informasjon om løpende søknadsbehandling 
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7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Programmet vurderes som viktig og anbefales videreført.  

 Det er både interesse og behov for programmet. Grønt reiseliv er en viktig næring, og 

omstilling tar tid. Det er behov for kontinuitet og forutsigbarhet i virkemiddelapparatet. 

 Det økte fokuset på aktiviteter i naturen, koblet med lokale matopplevelser, utgjør en svært 

viktig del av utviklingen i norsk reiseliv. Det er behov for fortsatt produktutvikling og 

profesjonalisering innen dette feltet, og utviklingsprogrammet er sentralt her.  

 Utfordringene i det bygdebaserte reiselivet er fortsatt mange. Programmet vurderes som 

viktig i utviklingen av reiseliv i distriktene, og i å bidra til helårige arbeidsplasser. 

 Det er behov for fortsatt markedsføring av temaaktivitetene internasjonalt og 

bygdeturismen nasjonalt. På sikt er det ønskelig å utvide med markedsføringsprosjekter på 

flere temaaktiviteter, i tråd med strategien for special interest turisme i Innovasjon Norge.  

 Det er, gjennom Faglig møtearena reiseliv (FMR), vedtatt at programmet fra 2012 kan 

initiere kurs for aktører i det grønne reiselivet. Dette er et viktig tiltak for å øke kompetansen 

hos aktørene i det grønne reiselivet. 

 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Fishspot 
Fishspot (se www.fishspot.no) er et spennende prosjekt som er støttet av Utviklingsprogrammet 
for Grønt reiseliv. Det dreier seg om utvikling av innlandsfiske i Nord-Østerdalen, og prosjektet kan 
vise til mange spennende produkter utviklet gjennom prosjektets arbeid. Målrettet arbeid mot 
rettighetshavere, pakking av produkter, kartlegging av ressursene og god nettside.  

 

http://www.fishspot.no/
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3.22 Maritim Utvikling, 2011  

1. Kort beskrivelse av programmet 

Programmet finansieres fra kap. 2421 post 79 på Nærings- og handelsdepartementets budsjett. 
Tjenesten skal bidra til å styrke konkurranseevnen og øke verdiskapingen i de maritime næringene 
ved å støtte maritim utvikling og innovasjon. Målgrupper er bedrifter som er en del av eller som har 
tilknytning til de maritime næringene (uavhengig av størrelse og lokalisering). 

2. Beskrivelse av formål/målsetning: 

Tjenesten 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. 

Prioritert områder i 2011:  

 Avansert logistikk og transport og krevende maritime operasjoner 

 Miljøprosjekter 

 Strategisk omdømmeposisjonering  

 Operasjoner i Nord i nordområdene 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring: 

Tilskuddsordningen bidrar til å gjennomføre prosjekter som er samfunnsøkonomiske 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 tilskuddstjeneste 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 2011 (maks 2-3 sider) 

7.1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a) Aktiviteter i 2011:  

Nærings- og handelsdepartementet har i programmets regelverk gitt klare føringer i hva 
Departementet vil ha rapportert fra programmet. Årets rapportering følger Departementets krav til 
rapportering og følger samme oppsett som tidligere års rapporteringer for programmet.  

I 2011 ble det bevilget kr 13,0 mill. kroner fra programmet, av dette gikk kr 12,0 mill. kroner til 
maritime prosjekter og 1 mill. kroner til Innovasjon Norges drift av ordningen.  

Prioriterte områder i 2011 
Prioriterte områder i 2011 som samsvarer med Nærings- og handelsdepartementets forventinger til 
Innovasjon Norge i oppdragsbrevet for satsingsområde maritim: “Departementet forventer at 
Innovasjon Norge vektlegger prosjekter innen miljø, herunder teknologier for reduksjon av utslipp til 
luft, krevende miljøvennlige maritime operasjoner, operasjoner i nordområdene og arktiske farvann, 
samt avansert logistikk og transport. 

 

Prioritert område Mill. 
kroner 

Antall 
prosjekter 

Avansert transport og logistikk/krevende maritime operasjoner 8,2 9 

Miljø, inkl. reduserte utslipp til luft og vann 1,5 4 

Strategisk omdømmeposisjon 2,3 9 

Operasjoner i nordområdene  0 0 

Totalt 12,0 22 

 

Liten måloppnåelse innen prosjekter Operasjoner i nordområdene skyldes manglende etterspørsel 
fra næringen innen dette området. 

 

Antall prosjekter     : 22 

Prosjektkategori: 
 Utvikling før konkurransestadiet  : kr 3,5 mill. 11 prosjekter 
 Tekniske forstudier    : kr 1,8 mill.   5 prosjekter 
 Utvikling av ny type fartøy/prototyp  : kr 1,2 mill.    1 prosjekt 
 Utvikling av nye komponenter og systemer : kr 5,5 mill.    5 prosjekter 
 Sum      : kr 12,0 mill. 22 prosjekter 

Antall deltakere i prosjektene    : 76 

Type deltakere: 
 Skipsverft     : 3 
 Utstyrsleverandører    : 24 
 Rederier     : 1 
 Forskningsmiljøer    : 1 
 Tjeneste- og konsulentmiljø   : 9 
 Utenlandske bedrifter    : 0 
 Store bedrifter     : 0 
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 Mellomstore bedrifter    : 29 
 Små bedrifter     : 9 

1)  I et av prosjektene, Maritim21 Nettverksprosjekt, deltok det i tillegg om lag 150 

personer fra nesten like mange bedrifter i ulike samlinger og stormøter. 

b. Effekter av programmet: 
Programmet finansieres over Nærings- og handelsdepartementet, kap. 2421 post 79.  

I siste kundeeffektundersøkelse for 2010 framgår det at ordningen har god addisjonalitet og at 
programmets evne til å bidra til innovasjon ligger høyere enn gjennomsnittet for Innovasjon Norges 
tjenester og programmer. To store utfordringer er at andel som mener tjenesten i stor grad er 
tilpasset kundens behov og andel som mener at prosjektet i stor grad utløser annen finansiering er 
for lave (henholdsvis 50 og 40 %). Dette er forhold som Innovasjon Norge må følge opp i 2012. 

7.2. Ressursbruk 

Hvor mye ressurser er budsjettert og forbrukt i programmet i 2011 pr. departement/kapittelpost? 

 

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 hovedprioriterte områdene i programmet. Det ble i 2011 
gjennomført ett prosjekt med spesiell fokus på kvinner i maritim næring; prosjektet Kvinner i kuling.  

7.5 Miljørettede prosjekter 

Maritim næring i Norge fokuserer på miljøvennlige operasjoner og prosjekter. Dette programmet 
finansierte i 2011 flere miljørettede prosjekter. Et av prosjektene som ble finansiert i 2011 var et 
prosjekt som så på forbedringer ved å bruke spillvarme for å redusere energiforbruket av LNG på skip 
som har LNG som drivstoff.  

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Programmet vurderes å ha nådd sine målsettinger i 2011. Programmet er systematisk gjort kjent i 
maritim næring siden det ble startet i 2006 gjennom kundekontakt, internett og deltakelse på 
maritime møteplasser. Programmet videreføres i 2012 under en annen post i statsbudsjettet, post 
50. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Det er et godt samarbeid internt i Innovasjon Norge i arbeidet med programmet. Innovasjon Norge 
har i tillegg løpende kontakt gjennom året med Norges forskingsråds MAROFF program. Det er også 
løpende kontakt med Maritim21, regionale og nasjonale maritime organisasjoner og prosjekter i det 
regionale klyngeprosjektet NCE og ARENA. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer av programmet i 2011.  

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Innretningen av programmet i 2011 er i hovedsak lik tidligere år. 

7.10  Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Nærings- og handelsdepartementet har besluttet at programmet videreføres i 2012. For å lette 
administrasjonen av programmet i 2011 i forhold til tidligere år har Departementet besluttet at 
programmet ikke skal he egen post i statsbudsjettet men finansieres fra kap. 2421 post 50. Det gir 
Innovasjon Norge bedre fleksibilitet i administrasjonen av programmet enn tidligere år. 

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Maritim21 Nettverksprosjekt i regi av Norsk Industri 

Prosjektet er finansiert gjennom dette programmet. Nettverksprosjektet støtter godt opp om 
maritim nærings strategi: Maritim21s med målsetting - etablere en enhetlig forskings- og 
innovasjonsstrategi. I 2011 gjennomførte nettverksprosjektet om lag 60 presentasjoner om 
Maritim21 og en rekke nettverksarrangementer med deltakelse fra om lag 50 maritime bedrifter. 
Maritim21 har stor oppmerksomhet i næringen, hos relevante myndigheter og hos 
virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Norges forskingsråd. De prioriterte områdene i 
sektor maritim som Innovasjon Norge prioriterer har framkommet som et resultat av Maritim21. 
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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 deltakelse 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 sektorer, programmer og tjenester med lav kvinneandel (jfr. 
pkt. 7.) 
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Programmet finansierer også drift av en styrekandidatbase (styrekandidater.no) med om lag 2.400 
profiler, hvorav ca. halvparten er kvinner. 

I tillegg er det følgende særskilte tilbud til kvinner:  

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 positiv økonomisk utvikling, er innovative og nyskapende, og har potensial og ambisjoner 
om vekst internasjonalt.  

7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

I 2011 ble det lagt særlig vekt på å integrere kvinneperspektivet innen reiseliv, marint, 
mentortjenesten for gründere, FRAM og Arena. Som eksempler på dette kan nevnes at det er satt i 
gang et kompetansehevende prosjekt for kvinner innen marin sektor med fokus på økt 
markedsorientering i næringen. Mentortjenesten for gründere hadde en målsetting om 40 % 
kvinneandel og oppnådde 46,4 % kvinneandel i 2011. FRAM har økt kvinneandelen blant sine 
prosjektledere fra 5 % til 35 % i 2011. Det er satt krav til Arena-prosjektene om økt prioritering av 
kvinners deltakelse og rapportering om oppnådde resultater.  

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 78 mill. 
kroner til kvinnerettede prosjekter i 2011. Dette utgjør 57 % av totalt bevilget beløp og er en 
oppgang på 13 prosentpoeng fra 2010. 

Ledermentor 
I 2011 ble det avsluttet Ledermentor for Reiseliv og Øst og igangsatt nye Ledermentor for Vest og 
Nord. Hvert av kursene har deltakelse av 16 deltakere (adepter) og 16 mentorer. Samlet kom ca. 60 
% av adeptene fra distriktene. Mentorene er hovedsakelig toppledere. I de senere årene har vi hatt 
stadig større søkning til disse lederutviklingsprogrammene for kvinner. Programmet får veldig gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere sier at de gjennom programmet har blitt bedre ledere, har fått 
ny jobb eller har hatt karriereutvikling. Kursene bidrar til at flere kvinner kan gå inn i topplederjobber 
og kan fylle et kjønnsmessig gap i denne type stillinger innenfor alle typer næringer. 

Noen måltall: 

Aktiviteter Mål Oppnådd 

Prosentandel av samlede bevilgninger til 
kvinnerettede bedrifter og prosjekter  

32 % 35 % 

Ledermentor 128 deltakere 128 deltakere 

 

Prisen Årets gründerkvinne ble utdelt for tredje gang i 2011. Vinner ble Silje Vallestad fra Bipper AS i 
Hordaland. Konkurransen bidrar til at vi får frem mange gode kvinnelige rollemodeller innenfor 
entreprenørskap. Dette er med på å mobilisere flere kvinner til å starte og utvikle vekstbedrifter. 
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7.2 Ressursbruk 

Rammene til programmet var 12,3 mill. kroner fra KRD (Kap. 552, post 72) og 2,5 mill. kroner fra NHD 
(Kap. 2421, post 71). Forbruket var på 7,8 mill. kroner. Midlene har gått til finansiering av Årets 
gründerkvinne, Female Future, Ledermentor, Ledermentorkonferanse, kompetanseheving for 
kvinner innen marin sektor og gjennomføringskostnader. Årsaken til at forbruket ligger lavere enn 
rammen, er at IN har prioritert den integrerte satsingen ennå sterkere i 2011. 

 7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Vinnerne av Årets gründerkvinne de tre 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 
etablererkurs 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. 5. Kundebehov – og spesielt betydningen av kvalitet i veiledning og 
dialog i virkemiddelapparatet.  

Som et verktøy i denne sammenheng er det utarbeidet en sjekkliste, og denne har vært 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.  

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 2011 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. 
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7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge- midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført ekstern evaluering av programmet i 2011. 

 7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Programmets innhold og innretning er noe endret i de senere år. 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 sektorer. 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 35 % av samlede bevilgninger for 2011. På fem år er kvinneandelen økt 
fra 19 % til 35 %. 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 oppstartbedrifters 
utfordringer, behov og ambisjoner har vi fått gjennomført en utredningsrapport som ble fremlagt 
høsten 2011. Funn fra denne rapporten vil bli fulgt opp i 2012. 

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.  

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011  

Årets gründerkvinne 2011 
Silje Vallestad fra bedriften Bipper AS i Hordaland ble i 2011 kåret til Årets gründerkvinne. Hun eier 
og driver bedriften Bipper som har spesialisert seg på mobil trygghet. Tjenesten lar foreldrene 
bestemme hvem barna får ringe til, og når mobilen kan brukes. Foreldre får også muligheten til å 
undersøke hvor barna deres befinner seg. 

Silje Vallestad savnet en måte å ha bedre kontroll over barnas mobilbruk, men fant det ikke. Derfor 
skapte hun det selv - med stor suksess! “Jeg så et behov jeg hadde selv, det fantes ikke. Derfor 
startet jeg bedrift ut fra et eget personlig behov. Jeg ante ingenting om teknologi, men det viser at 
man kan komme med en ide uten å ha kompetanse, det er faktisk mulig”, sier Silje Vallestad. 

Når det gjelder å motta prisen sier Silje Vallestad: ”For meg betydde det mye å få en personlig 
utmerkelse, det var sterkt og rørende.” Hun forteller videre at det har vært både krevende og artig å 
være gründer. Hun har 3 små barn ved siden av å være en travel eier og leder av bedriften Bipper.  

“Gründerprisen ga også en annerkjennelse for bedriften og for dens potensial, og har gitt god 
markedsføringseffekt for bedriften. – Etter at jeg fikk prisen har det haglet med invitasjoner til events 
for å holde foredrag, men jeg har måttet sette grenser”, sier Vallestad.  
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Prispengene har Silje Vallestad brukt til å utvikle ett produkt til; bSafe. Bipper bSafe er 
trygghetsalarmen for alle som ønsker ekstra sikkerhet når de går alene. Med bSafe kan du enkelt 
alarmere utvalgte venner om at du er i trøbbel og hvor du befinner deg. Bare trykk på den røde 
knappen, og du ringer og sender tekstmelding med din lokasjon til så mange du ønsker. Bygg ditt 
eget trygghetsnettverk med dine utvalgte Guardians og gå tryggere hjem fra byen. – Dette produktet 
kunne jeg ikke ha utviklet så fort hvis jeg ikke hadde vunnet 1 million kroner som Årets 
gründerkvinne, sier Vallestad. 

“Jeg tror slike konkurranser er svært viktig. Det er få kvinner som blir gründere, det er få kvinner som 
tenker stort. Derfor er Årets gründerkvinne en inspirasjon for andre”. Silje Vallestad tror at når 
gründerkvinner står frem i media og holder foredrag rundt omkring, så inspirerer det andre til å 
starte egen bedrift. For henne har det vært viktig å være en god rollemodell.  

“Det er et stort ansvar å få en slik pris. Det anerkjenner kvinner som satser, som har ambisjoner og 
som våger”, sier hun. “Jeg håper at vi en gang når et punkt der man ikke trenger en pris for bare 
kvinner, men slik er det ikke i dag. Vi trenger en egen gründerkvinnepris.” 

 

 

Foto: Olav Erik Storm 
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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 Mentortjenesten 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 

deres prosjekter har et høyt vekstpotensial.  

Satsingen på entreprenørskap i høyere utdanning i regi av KD, KRD og NHD bidrar til fart 

i arbeidet med 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 arrangementer og 

konferanser for unge potensielle gründere. 

 Oppfølging av unge gründere gjennom Mentortjenesten for gründere. 

7. Rapportering for 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

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 ble igangsatt.          

Det har i løpet av 2011 vært stor aktivitet i alle prosjektene, og det er ikke rapportert 

om noe avvik i forhold til opprinnelige planer. Høsten 2011 arrangerte Innovasjon Norge 

en samling for prosjektlederne i forbindelse med INOVUS i Bodø. Hensikten med denne 

samlingen var å få en oppdatering på situasjonen for de ulike prosjektene og 

institusjonene, samt å dele erfaringer mellom prosjektene og de ulike fagmiljøene.  

EMAX 

Innovasjon Norge påtok seg ansvaret for å arrangere og gjennomføre EMAX Nordic i 

2011. Det viste seg å bli vanskelig å få til dette arrangementet, da de offentlige 

sponsorene i Sverige og Danmark trakk seg. Det foreligger ingen konkrete planer om å 

ta opp igjen dette felles nordiske initiativet. 

Innovasjon Norge er imidlertid stor tilhenger av EMAX-konseptet og etter å ha vært 

tilstede på EMAX Sverige i juni 2011, bestemte vi oss for å arrangere EMAX Norge i 

2012. Dette vil bli en entreprenørskapsfestival for 100 norske ungdommer i alderen 18-

25 år og vil finne sted på Lillehammer i perioden 5.-8.august 2012. 

Annet 

Eksempler på andre mobiliseringsarrangementer i 2011 er NM i studentbedrift med 

utdeling av Innovasjonsprisen og Nasjonal finale i Venture Cup.  

Start Norge er en studentorganisasjon som arbeider for mer entreprenørskap i 

utdanningen. Innovasjon Norge og Start Norge har hatt en dialog om behovet for en 

videreutvikling av organisasjonen i hele Norge, og med særlig vekt på tilstedeværelse 

også ved universiteter og høyskoler i distriktene. Det ble i 2011 bevilget midler til dette 

formålet. 

 

Oppfølging av unge gründere 

Mentortjenesten for gründere 

Implementeringen av Mentortjenesten for gründere ble sluttført i 2010, og 2011 var 

første “ordinære” driftsår for tjenesten.  
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Mentortjenesten er et tilbud til unge gründere med gode forretningsideer i 

bedriftsutviklings-/markedsintroduksjonsfasen. Gründerne får dekket kostnadene for en 

erfaren mentor fra næringslivet, og muligheter til å møte andre gründere 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 få 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. Tjenesten tilbys også i andre områder – da finansiert med andre rammer. 

Målet for Mentortjenesten for gründere var 225 koblinger mellom gründer og mentor i 

2011. Nedbemanningsprosessen i Innovasjon Norge satte en demper på aktiviteten, så 

resultatet ble 151 gründere i ulike faser av gjennomføringen pr. 31.12.2011. 

Tilbakemeldingene fra Innovasjon Norges distriktskontorer (rekrutteringsansvarlige), 

Connect-systemet (ansvarlige for å skaffe mentorer) og ikke minst fra gründere selv 

viser at tjenesten er både relevant og etterspurt, så vi regner med at aktiviteten tar seg 

opp i 2012. 

7.2 Ressursbruk 

Det er bevilget 20,6 mill. kroner fra kap. 552 post 72 (KRD) og 2,8 mill. kroner fra kap 

2421 post 71 (NHD) til programmet Ung gründer i 2011.  

Totalt sett ble det i 2011 bevilget litt i overkant av 1 mrd. kroner til unge, som i vår 

sammenheng betyr personer under 35 år.  Dette utgjør 17 % av samlede bevilgninger 

for 2011. 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Det internasjonale arbeidet har ikke vært sentralt i programmet, men Universitets- og 

høyskoleprosjektet har et internasjonalt fokus i sin tilnærming til aktivitetene i de ulike 

prosjektene. Sammenhengen mellom hva man fokuserer på i disse prosjektene og 

læringen man tar ut, kan man anta har betydning for valg som tas senere. 

Flere av bedriftene som er rekruttert inn i Mentortjenesten for gründere peker seg alt nå 

ut som gode kandidater for internasjonal satsing. 

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. 

Rapportering fra institusjonene viser at kvinnedeltakelsen varierer, men ligger i snitt 

rundt 50 %. Dette gjelder både i styringsgrupper og blant studentene som har deltatt. 

Innenfor Mentortjenesten for gründere er kvinner prioritert, og i 2011 var kvinneandelen 

på 46 %.  

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 

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 
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mange gode initiativ, men at det både bør være økt samarbeid på tvers av 

utdanningsinstitusjonene og at kompetansenivået om kommersialisering kan bli bedre. 

Dette har vært viktige oppfølgingsområder i 2011. Dette er dessuten viktige temaer som 

vi følger opp overfor institusjonene, bla. 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 velger Connect 

ut og følger 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. Erfaringene med Connects innsats i 2011 er så godt som uten unntak positive. 

Innovasjon Norge fortsetter den tette oppfølgingen av Connects arbeid. 

For å sikre at vi leverer høy kvalitet i Mentortjenesten for gründere, er det løpende dialog 

mellom de ansvarlige for tjenesten på Innovasjon Norges distriktskontorer, Connect og 

tjenesteansvarlig i Oslo, I 2012 skal vi etablere et grundig evalueringssystem. Dette vil 

ytterligere bidra til den løpende kvalitetssikringen. 

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

I 2011 har vi fortsatt jobbet internt i organisasjonen med å bygge forståelse og 

kunnskap om målgruppens utfordringer. Satsingen på høyere utdanning ble lyst ut i 

2010 og behandlet nasjonalt. Nå følger distriktskontorene opp de ulike prosjektene. 

Denne arbeidsdelingen har fungert bra. I flere fylker har nå samarbeidet mellom 

Innovasjon Norge og høgskolen blitt vesentlig forsterket. 

Mentortjenesten for gründere har gjennom en ubyråkratisk og effektiv leveransemodell 

blitt en populær tjeneste for Innovasjon Norges distriktskontorer. At gründernes behov 

er ufravikelig i sentrum og adresseres direkte i tjenesteleveransen er også et faktum 

som bidrar til tjenestens anseelse.  

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 

Det er ikke gjennomført evalueringer i 2011. Satsingen i høyere utdanning inngår i 

følgeforskningsprosjektet av Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Evaluator 

(NIFU) har fått tilgang til prosjektbeskrivelsene. 

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Mentortjenesten for gründere har hatt sitt første “ordinære” driftsår i 2011. Enkelte grep 

har vært gjennomført for å lette arbeidet på Innovasjon Norges distriktskontorer, og for 

å sørge for at søknadsprosesser og byråkrati ikke skremmer bort driftige gründere.  

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Programmet Ung gründer videreføres i 2012 med stor vekt på Mentortjenesten for 

gründere. 

Det er ikke satt av penger for en videreføring av Universitets- og høyskoleprosjektet ut 

over den bevilgningen som allerede er gjort. Det vil likevel være stor aktivitet i 2012 

basert på den opprinnelige bevilgningen og planene for de enkelte prosjektene. 

Basert på de erfaringene vi gjør når enkeltprosjektene oppsummeres, vil Innovasjon 

Norge være åpne for å vurdere en videreføring, for eksempel i de nordligste fylkene.  
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7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Mentortjenesten for gründere: 

Mentor lønner seg! 

Jeanette Johansen, gründer og eier av Lofoten Sjokolade, er en av de første i Norge som har brukt 
mentorordningen. Og det med hell. Lofoten Sjokolade produserer kvalitetssjokolade på en nedlagt 
flyplass på Værøy. For at det skulle bli en vellykket bedrift, måtte flere problemer løses:  

- For meg har mentoren min fungert som en sparringspartner. Vi har snakket om salgskanaler, 
distribusjon, import og eksport. Mentor har delt sine erfaringer med meg.  

 Krevende og nyttig 
- Han har stilt kritiske spørsmål og gjort meg forbannet. Han har vært klar, ærlig, imøtekommende, 
tilgjengelig og snakkesalig.  

Lofoten Sjokolade bygger nå ut fabrikken. Ordreboka er full.  

 - Jeg anbefaler Mentortjenesten på det varmeste, sier Jeanette. 

Les mer om Lofoten Sjokolade, http://www.lofotensjokolade.no 

  

Foto: Remi Johansen 

 

http://www.lofotensjokolade.no/
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3.25 Høyvekstprogrammet 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Programmet skal bidra til at nye 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 

Forskning viser at nye bedrifter har høyere produktivitet enn andre SMBer, og bidrar derfor til økt 
veksttakt i norsk økonomi (Menon 2010).  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) og Menon (2010) viser imidlertid at nye norske bedriftene 
sliter med å vokse og har lave vekstambisjoner. Gründere mangler både kapital i dødens dal og 
kompetanse i forretningsutvikling og markedsorientering til å realisere og gjennomføre veksten 
(Rambøl 2011, Heltnes 2009). 

 

I sammenligninger med andre land kommer Norge også svakt ut når det gjelder internasjonal 
markedskompetanse, og utfordringene er spesielt store for nye bedrifter (Menon 2009). En studie 
gjennomført av NIFU/NTNU (2011) viser at økt fokus på internasjonalisering fra bedriftens tidligste 
faser bidrar til økt overlevelse og vekst blant bedriftene.  

Private aktører dekker i begrenset omfang dette behovet, og for å bøte for denne markedssvikten er 
det derfor behov for offentlig involvering (Murray 2007). 

 

4. Målgruppe 

Nye bedrifter basert på forretningsidéer med høyt kunnskapsnivå med ambisjoner og potensial for 

vekst i internasjonale markeder - og dermed stort verdiskapingspotensial.8  

Kriteriene er som følger: 

Bedriftene må kunne vise til markedsaksept og konkurransemessige fortrinn som gjør at de kan 
lykkes i internasjonal konkurranse. 

                                                           

8 Bedriftene i målgruppen omtales ofte internasjonalt som High Potensial Start Ups, Born Globals, Born 
Internationals eller High Growth SMEs. 
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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.  

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 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
Rådgiverne på utekontorene og distriktskontorene har i 2011 arbeidet langsiktig med 62 gründere i 
regi av Høyvekstprogrammet, inkludert deltakerbedrifter på Global Entrepreneurship Training (GET) 
– se under. Dette er en stor økning fra 2010 (hvor det var28 bedrifter) og antallet er over måltallet på 
60. Bedriftene kommer fra så å si alle landets fylker (mot 9 i 2010), og vi er svært godt fornøyde med 
den gode geografiske spredningen. Det har også vært en stor økning i antall utekontorer som bistår 
disse bedriftene. 

Global Entrepreneurship Training 
Av de 62 bedriftene har i alt  42 deltatt på Global Entrepreneurship Training (GET) i Boston, og 25 av 
disse deltok i 2011. Hele 36 % av deltakerne i 2011 var kvinner og fire av deltakerne var i kategorien 
unge bedriftsledere . 
Flere av GET-deltakerne leder bedrifter som har vært nominert til og/eller mottatt priser og 
stipender siste to år, bla. NHOs Innovasjonsspris, Oslo Innovation Week, Næringslivets 
Internasjonaliseringsstiftelse,  Innovasjon Norges Internasjonaliseringspris og Reodorprisen.  

Den geografiske spredningen på deltakerne er god  og det er nå bare et par fylker som ikke har hatt 
deltakerbedrifter på enten 2011- eller 2010-kullet. Tre av bedriftene i 2011 var fra distriktspolitiske 
virkeområder (to i 2010) 

De 25 bedriftene som deltok i 2011 kom fra følgende fylker:  
Rogaland (9), Oslo og Akershus (5), Hordaland (4), Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) Sør-Trøndelag 
(1), Nord-Trøndelag (1), Telemark (1), Oppland (1) og Buskerud (1).  
 
Bedriftene i 2011 kom fra følgende sektorer: 
Helse (medtech/biotech/helseIKT):    5 
Olje & Gass + maritim (inkl. maritimIKT):  7 
Energi & miljø (renewable energy/clean tech):   9 
Marine       2 
IKT (mobile tech):     1 
Other       1 
 

De fleste av deltakerne grep også muligheten til å benytte et Innovasjon Norge-kontor i utlandet som 
”base” for markedsarbeid med egen bedrift i inntil en uke. Innovasjon Norges lokale markeds-, 
teknologi- og business-rådgivere bisto med kompetanse og nettverk for å identifisere internasjonale 
markedsmuligheter og være sparringspartner og tilrettelegger for bedriften.  

b. Effekter av programmet 
Høyvekstprogrammet har ikke vært med i kundeeffektundersøkelsen gjort i 2011. 
Rådgivningsoppdragene som utekontorene har gjort for gründerne er imidlertid med i grunnlaget for 
kundeeffektundersøkelse av de internasjonale rådgivningstjenestene (se Internasjonal Vekst-
programmet). 

Deltakerevalueringer og anbefalinger fra vekstgründerne bekrefter at de har hatt svært god effekt av 
kompetansetilførselen for å realisere sitt vekstpotensial i internasjonale markeder. Deltakerne 
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bekrefter videre at leveransene både fra ekstern kompetanseleverandører og våre egne utekontorer 
holder svært høy kvalitet. 

 

7.2 Ressursbruk 

Programmet finansierer i all hovedsak timer som Innovasjon Norges marked- og business-rådgivere i 
uteapparatet, samt kunderådgivere på våre distriktskontor, bruker i sitt felles arbeid i kundeteam for 
å være sparringspartnere og pådrivere for gründere med internasjonalt vekstpotensial.  

I tillegg er det bevilget direkte prosjektstøtte til fellestiltak og noe til enkeltbedrifter i målgruppen. 

Finansiering av timer: 

Det er brukt til sammen 4,7 mill. kroner i timekostnader til gjennomføring og operativ drift av 
programmet, dvs. kundeteamenes arbeid med vekstgründere, samt programutvikling og drift. Dette 
er en stor økning fra 2010, da det ble brukt 3,3 mill., og viser at det i 2011 har vært økt innsats på 
dette området. 

Den største andelen av de 4,7 mill. kroner er 2,7 mill. kroner i timekostnader som er brukt av 
rådgiverne på utekontorene for å være sparringspartnere og pådrivere for vekstgründerne i deres 
arbeid med internasjonal forretningsutvikling og -markedsintroduksjon. Disse timene er dekket 100 
% med offentlige midler fra Høyvekstprogrammet. (Tilsvarende tall i 2010 var betydelig lavere: 1,7 
mill. kroner). 

Kunderådgivere på distriktskontorene har doblet sin innsats som sparringspartnere og pådrivere for 
vekstgründere sammenlignet med 2010, og har brukt timer på dette tilsvarende 1 mill. kroner (0,5 
mill. kroner i 2010). Timer til programutvikling og programledelse/operativ drift er på 1 mill. kroner, 
samme nivå som i 2010. 

Det faktiske forbruket i 2011 var til sammen på 5,5 mill. kroner som består av de nevnte 4,7 i 
timekostnader samt 0,8 mill. kroner i direkte prosjektkostnader. Av disse 5,5 er 0,2 mill. kroner 
dekket inn med egenandel fra bedriftene, slik at den offentlige finansieringen er på 5,3 mill. kroner 
Finansieringen av de 5,3 mill. kroner fordeler seg med 4,2 mill. kroner fra KRD og 1,1 mill. kroner fra 
NHD. 

Den interne rammen var på 9 mill. kroner, med en budsjettert fordeling på 4,3 mill. kroner fra KRD 
og 4,7 fra NHD. Selv om aktiviteten var stor i 2011 sammenlignet med 2010, noe som er svært 
gledelig i lys av den store nedbemanningsprosessen organisasjonen hadde første halvår, viste det seg 
ikke mulig å komme opp på et aktivitetsnivå tilsvarende 9 mill. kroner.  

Direkte prosjektstøtte: 
I tillegg til de 5,5 mill. kroner til operativ drift og gjennomføringskostnader som er gjort rede for over, 
ble det bevilget medfinansiering på totalt 5,4 mill. kroner fra NHD og 0,8 mill. kroner fra KRD i direkte 
prosjektstøtte til fellestiltak og enkeltbedrifter. 
Midlene til fellestiltak på entreprenørskap ble brukt til Mentortjeneste for gründere (NHD), 
Skaperkraft, Årets gründerkvinne (NHD), GEM-rapporten (Global Entrepreneurship Monitor), samt 
ulike kompetansetiltak (bl.a. GET).  
Støtten til enkeltbedrifter ble gitt for at disse opptartsbedriftene med internasjonalt potensial kunne 
knytte til seg internasjonal ekspertise som kunne supplere kompetanse til rådgiverne på våre 
utekontorer. 
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7.3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Programmets formål er nettopp å utnytte vekstgründeres muligheter for lønnsom vekst i 
internasjonale markeder. 

 

7.4 Kvinnesatsing 

Hele 36 % av deltakerne på GET i 2011 var kvinner, dvs. ni av 25 deltakere, alle toppledere for unge 
bedrifter med stort internasjonalt vekstpotensial. Av de ni har to vært nominert til prisen Årets 
Kvinnelige Gründer (og på GET 2010 deltok vinneren fra  2009). Vinneren fra 2010 har ikke deltatt på 
GET, men benytte i 2011 et utekontor som sparringspartner og tilrettelegger for sin internasjonale 
markedsintroduksjon. 
 
Høyvekstprogrammet og tjenesten GET (Global Entrepreneurship Training) har 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.  
 
Flere av de kvinnelige deltakerne på GET har gitt uttrykk for det positive ved at det var så mange 
kvinnelige bedriftsledere som deltok og tillot seg å spørre om det hadde vært noen form for 
“kvotering”. De ble svært fornøyde over å høre at det ikke var tilfelle!  
 

7.5 Miljørettede prosjekter 

Hele 17 av de totalt 62 bedriftene i programmet er fra energi og miljøsektoren (fornybar energi, 
clean tech og energy efficiency). Av disse deltok 9 på GET 2011. Energi & Miljø-sektoren er den 
sektoren med desidert flest deltakere både på Høyvekstprogrammet/GET. Dette skyldes en solid 
innsats fra Innovasjon Norges kunde- og markedsrådgivere – både fra distriktskontorer og 
utekontorer – overfor bedrifter som tilhører denne sektoren.  

  

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. 
Det er gjort et stort løft på å heve den interne kompetansen på forretningsutvikling og verdiøkende 
kundedialog i 2011. Dette må holdes vedlike og heves ytterligere 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, spesielt ift. 
internasjonal forretningsutvikling, utover det å behandle finansieringssøknader. Her vil det fra 2012 
være noen ytterst få “frie”, nasjonale ressurser tilgjengelig på distriktskontorene, som kan bistå 
kunderådgiverne i arbeidet med deres bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Det betyr i 
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praksis en person som ikke selv er kundeansvarlig eller som behandler finansieringssaker, men som 
kan være støtte og pådriver for en kundeansvarlig og dennes bedrift ift. vekst og internasjonalisering. 

Sektor-kompetanse hos utekontorene på et så høyt nivå at rådgiverne har legitimitet innenfor nyttige 
ekspertmiljøer og nettverk i sitt internasjonale marked, 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. 

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer.  
 
7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011. 

Global Entrepreneurship Training (GET) er kommet inn i Innovasjon Norges basis tjenesteportefølje, 
som egen tjeneste. Opplegget er forbedret ytterligere, slik at norske bedriftscaser i større grad 
brukes i undervisningsopplegget.  

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. 

Høyvekstprogrammet har i 2011 (og 2010) lagt stor vekt på å utvikle og implementere en 
samhandlende arbeidsform, hvor en kunderådgiver fra distriktskontoret og en markedsrådgiver fra 
et relevant utekontor danner et såkalt kundeteam for bedriften. De to rådgiverne i kundeteamet tar 
pådriverrollen og er sparringspartner ift. internasjonal forretningsutvikling for bedriften, og de bidrar 
til at bedriften får enkel tilgang på den kompetansen Innovasjon Norge og våre samarbeidspartnere 
besitter. Kort sagt “heier” de på bedriften over et langt tidsrom.  Denne arbeidsformen med 
kundeteam vil i 2012 bli anvendt for en del av Innovasjon Norges såkalte “key account” kunder. 

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Høyvekstprogrammet har gjennomført sitt andre driftsår i 2011. Basert på særdeles gode 
tilbakemeldinger fra vekstgründere både ift. nytte og kvalitet, er det ingen tvil om at programmet 
skulle videreføres.  

7.11 Gode historier/eksempelcases   

Ta en fra vedlagte dokument med anbefalinger fra tidligere deltakere. 

 

 

Norner AS   
Tine Rørvik, CEO, PhD (nominert til Årets Kvinnelige Gründer 2009) 
Bamble, Telemark 
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“GET har vært udelt positivt, særlig gjennom gode forelesninger og diskusjoner med svært erfarne 
forelesere og ikke minst gjennom andre deltakere. Her har GET hjulpet meg som leder til å reflektere 
over valg som må gjøres og valg som må omgjøres. Det har vært en bevisstgjøring i forhold til hva 
som er viktig å ha i bakhodet for å oppnå videre vekst og suksess”.  

Norner AS leverer innovasjonstjenester og teknologier for plastindustrien. 
Norner har en unik laboratorie- og maskinpark som gjør at selskapet kan gjennomføre utviklings- 
testoppdrag innenfor hele plast verdikjeden. Norner har et høyteknologisk senter med avanserte 
laboratorier for katalysatorer, polymerisasjon, plastbearbeiding, produksjon og testing av 
prototyper, utprøving og evaluering av tilsatsstoffer, polymeranalyser og et stort testsenter for 
materialer og produkter. Norner er engasjert av en rekke petrokjemiske selskaper over hele verden. 
Spesielt har Norner industriell kunnskap innen plastproduksjon, og har en rekke petrokjemiske 
reaktorer som benyttes til utvikling av ny teknologi innen polyolefiner og andre plaster. 
 
---- 

Kitemill AS 
Thomas Hårklau, daglig leder 
Voss, Hordaland 
 
“Som daglig leiar for Kitemill AS var eg heldig å bli tatt opp som deltakar på GET 2011. Leiinga i 
selskap var usikre på om dette var riktig bruk av ressursar å sende bort underteikna i ei kritisk tid. I 
ettertid er konklusjon at deltaking var ei heilt riktig avgjersle. GET programmet har gitt meg ei 
djupare innsikt i kva utfordringar selskapet stod over for. Selskapet har justert strategi og plan, men 
mest av alt forbetra retorikken i presentasjonar av selskapet. Dette har ført med seg gode resultat. 
Som ein bonus på toppen var det ein relasjon gjennom GET programmet som løfta Kitemill ut av den 
krevjande perioden. Selskapet har i dag fått inn to nye sterke eigarar; Pemco Invest og Kongsberg 
Innovasjon. Med sistnemnde er det signert ein kontrakt som sikrar tilgang på kompetente ressursar i 
Kongsberg miljøet. Me haustar no lovord blant tidligare kritiske bransjefolk, og me har oppnådd 
direkte kontakt med viktige avgjersletakarar. Det neste målet er å sikre ein strategisk kunde til 
planlagde demonstrasjonar.  Både underteikna og resten av leiinga er samde om at dette er det 
beste utgangspunktet me kunne venta å få i den korte tida som har gått sidan programmet starta.” 

Kitemill AS utvikler og skal bygge et småskalakraftverk på bakken som produserer elektrisitet fra 

kraften som kiter genererer i høyere luftlag (200-600 meter). 
 
----- 
 

Metizoft AS 
Gry Cecilie Sydhagen, CEO/Founder (vinner Årets Kvinnelige Gründer 2009) 
Fosnavåg, Møre og Romsdal 
 
“Jeg har hatt svært stor nytte av GET-samling i Boston, der jeg hver dag har foreleserene sine råd og 
tips i bakhodet når det gjelder å ta viktige avgjørelser etc. Etter fusjon har lærdommen vært enda 
mer nyttig. Personlig har jeg tatt steget fra å være i kulissene som leder til å ”ta over” hele ledelsen i 
bedriften, samt utekontor og avdelingskontor. Erfaringene mine fra Boston har gjort at jeg føler meg 
mye tryggere på dette valget. 

Foredragsholderne var eksepsjonelt kunnskapsrike og svært inspirerende. Vi ble presentert for 
innovativ forretningsutvikling, noe som er midt i blinken for meg og min bedrift. Babson identifiserer 
konkrete muligheter og utfordringer bedriften vil møte i en vekstprosess. Undervisningen var basert 
på gjennomgang av reelle situasjoner for bedriften.  Det var svært bra at vi fikk praktiske oppgaver. 
Jeg kunne koble det jeg lærte med den realiteten jeg og min bedrift er i.” 
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Metizoft AS har utviklet og leverer  en IKT-løsning for å dokumentere potensielt farlige stoff i skip og 

fartøy. “We deliver turn-key solutions in regards to Green Passport and the new IHM convention. In 
close cooperation with the largest classification companies we provide an IHM / Green Passport 
approval and verification service for both newbuilds and existing vessels”. 

 

Photo: FOA 
 

--- 
 
Checkware AS 
Heidi Blengsli Aabel,  CEO 
Trondheim, Sør-Trøndelag 
 
“Ved å være deltaker på GET, har vi fått tilgang til et stort internasjonalt nettverk med kompetanse i 
verdensklasse. På GET fikk jeg ekstra god kontakt med en av professorene på Babson College, som i 
likhet med e øvrige også selv er tidligere entreprenør. Han bruker jeg nå som rådgiver på 
forretningsutvikling (prismodeller, vekst, internasjonalisering og “alt annet” man trenger å diskutere 
med noen). Han er en mentor innen faget og vil være spesielt viktig for oss i den 
internasjonaliseringsprosessen som vi nå har påbegynt. 
Om dere trenger sannhetsvitner på at økonomisk hjelp og nettverk via Innovasjon Norge virker, så er 
det bare å bruke oss! Dette hadde ikke vært mulig uten den hjelpen vi har fått fra dere!” 

Checkware AS CheckWare leverer webbaserte kartleggingsverktøy som effektiviserer, forenkler og 
øker kvaliteten på helsetjenester. CheckWare ble etablert i 2007 og kombinerer høy faglig 
kompetanse med ny teknologi og tilbyr spesialiserte løsninger til klinikker og forskningsinstitusjoner i 
helsesektoren.CheckWare kartleggingsverktøy gir effektiv og systematisk kartlegging av pasientene 
og dokumentasjon av resultatene. Klinikkenes behandlingseffekt og pasienttilfredshet kan måles og 
dokumenteres, og Checkware’s løsninger effektiviserer og øker kvaliteten på innhenting av kliniske 
forskningsdata. 
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3.26 Sektorprogrammer 

Nytt navn: Mobilisering til fellesprosjekter på nasjonalt- og sektornivå 

 

Begrunnelse 

- LM1 har introdusert et nytt begrep: Kunderettet mobilisering 

- Kunderettet mobilisering fokuserer på enkeltkunder, uavhengig av sektor.  

- Vi endret navnet ifra Sektorprogrammer til Mobiliseringsprogrammer fordi det var mer 
dekkende for aktiviteten – det gjelder fortsatt! 

- Mobilisering på nasjonalt- og sektornivå fokuserer på mobilisering i óg på tvers av sektorer, 
verdikjeder og klynger. Arbeidet skal fokusere der norsk næringsliv allerede er ledende, eller har 
særlige fortrinn for å lykkes i å ta en ledende posisjon, realisere god vekst og internasjonal 
konkurransekraft. 

 

Forslag til innretning 

Gjennom fellesprosjekter skal Innovasjon Norge mobilisere til økt verdiskaping igjennom utvikling av 
strategisk omdømmeposisjoner og langsiktige næringsstrategier i og på tvers av sektorer, verdikjeder og 
klynger. Arbeidet skal fokusere der norsk næringsliv allerede er ledende, eller har særlige fortrinn for å 
lykkes i å ta en ledende posisjon, realisere god vekst og internasjonal konkurransekraft. Arbeidet skal 
forankres i næringen selv og oppleves som et tydelig samspill med næringens egne organer, andre 
virkemiddelaktører og næringsaktører. Innovasjon Norge skal utvikle mobiliseringsstrategier som er 
forankret i og avledet av dette, óg som legger til rette for tjenesteinnovasjon. Det skal utvikles et godt 
kunnskapsgrunnlag om målgruppen i Norge og deres behov og 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 innovasjonsnettverk/-miljøer i 
målgruppen, bl.a. gjennom hjemhenting av teknologi og kunnskap om internasjonale markeder og 
rammebetingelser. “Mobilisering på nasjonalt og sektornivå” skal styrke nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid på sektor-, bransje og bedriftsnivå.  
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4. ETABLERERTILSKUDD 

Fra og med 2011 skal Etablererstipend benevnes Etablerertilskudd (ETIL).  Virkemiddelkodene er 
foreløpig ikke blitt endret og er hhv ESTIP 720 (KRD) og UT-ESTIP 675 (NHD). 

Etablerertilskudd kan innvilges bedrifter som er i en tidlig fase( under 5 år gamle) med en nyskapende  
forretningside og som har potensial for betydelig vekst- og verdiskaping. 

Etablerertilskudd i 2011 hadde følgende omfang: 

Tabell 1. Nøkkeltall for Etablerertilskudd 2011 

 
Innvilget beløp (mill 
kroner) 

Antall 
Registrert omsøkt beløp 
(mill. kroner) 

Etablerertilskudd, 
Midler fra KRD og 
fylkeskommunene. 

127,4 474 405,4 

Etablerertilskudd, 
 Midler fra NHD 

33,9 80 91,7 

 

Etablerertilskudd blir finansiert både av KRD via fylkeskommunene (kapittel 551.60) og NHD (kapittel 
2421.50).  

Utad har Innovasjon Norge kommunisert at vi har en Etablerertilskudds-ordning. 

Innovasjon Norge har anledning til å innvilge Etablerertilskudd til Etablerere (0-2 år) og Unge bedrifter (3-
5 år). Antall år er beregnet fra registreringstidspunkt i Brønnøysund-registeret.  

Innovasjon Norge registrerer og kan presentere statistikk etter følgende kriterier :  

Tabell 2. Oversikt over inndeling av statistikk om etablerertilskudd. 

Geografisk På fylkesnivå 

Innovasjonsnivå Bedriftsnivå,regionalt, nasjonalt, internasjonalt 

Innovasjonstype Produkt/tjeneste, prosess, organisatorisk, markedsmessig 

Kundetype Etablerere, unge bedrifter,og evt Knoppskyting/Spin Off; 
Etablerertilskudd  kan ikke gå til SMB med vekstambisjoner 
(er eldre enn 5 år) 

EVI Fordeling på Entreprenørskap, Vekst i Bedrifter og 
Innovasjonsmiljøer 

Sektor / bransje Energi og Miljø, Helse, Landbruk, Marin, Maritim, Olje og gass, 
Reiseliv,  samt “ikke satsingsområde”:  

Distriktspolitisk virkeområde område I – IV , samt “uspesifisert 

Kjennetegn Kvinnerettet, designrettet, internasjonalt rettet, 
miljørettet ,unge, 18-35, FOU-basert,  kultur- og opplevelse, 
informasjon og kommunikasjonsteknologi., 
kompetanseutvikling, omdømmebygging, samarbeid og 
flerbedriftsprosjekt, økologisk landbruk, samt “ingen 
relevante kjennetegn” 
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4.1 Midler fra KRD og fylkeskommunene  

Formål / Målsetting 

Formålet med Etablerertilskuddet er å stimulere til økt vekst og verdiskaping i hele landet.   
Etablerertilskuddet gjelder alle næringer, unntatt offentlig virksomhet.  

De enkelte Fylkeskommuner utformer oppdragsbrev for de midlene Innovasjon Norge skal forvalte. 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). Målet er at det skal være minst 40 % 
kvinner blant de nye entreprenørene innen 2013.  

Tabell 3. Innvilget beløp og antall fordelt på fylker 

Fylke 
Innvilget beløp 
(mill. kroner) Antall                     

01 Østfold 3,6 11 

02 Akershus 3,6 16 

03 Oslo 3,1 18 

04 Hedmark 9,1 39 

05 Oppland 8,7 32 

06 Buskerud 3,5 15 

07 Vestfold 3,1 11 

08 Telemark 8,2 31 

09 Aust-Agder 3,0 13 

10 Vest-Agder 5,0 26 

11 Rogaland 7,5 29 

12 Hordaland 14,9 35 

14 Sogn og Fjordane 3,8 11 

15 Møre og Romsdal 10,6 33 

16 Sør-Trøndelag 6,9 25 

17 Nord-Trøndelag 9,1 42 

18 Nordland 4,2 22 

19 Troms 10,5 37 

20 Finnmark 8,9 27 

99 Flere fylker/Utland 0,3 1 

Grand Total 127,4 474 

 

I 2011 er det innvilget Etablerertilskudd kr 127,4 mill. kroner (mot 122,0 mill. kroner i 2010) fordelt på 
474 tilsagn (i 2010 var det 581 tilsagn).  

Gjennomsnittlig har størrelsen på tilsagn økt fra kr 210.000 til kr 270.000. 
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Tabell 4. Innvilget beløp og antall fordelt på distriktpolitisk virksomhetsområde. 

  Område I  Område II  Område III Område IV  Uspesifisert  totalt 

Fylke Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp 

01 Østfold 3,2 10             0,4 1 36 

02 Akershus 3,6 16                 3,6 

03 Oslo 3,1 18                 3,1 

04 Hedmark 6,4 26     14 5 1,1 7 0,2 1 9,1 

05 Oppland 5,1 21 0,2 1 0,9 5 0,8 3 1,8 2 8,7 

06 Buskerud 2,5 9     1,0 6         3,5 

07 Vestfold 2,8 10             0,3 1 3,1 

08 Telemark 4,1 17     2,7 9 1,2 3 0,15 2  8,2 

09 Aust-Agder 1,7 8 0,3 2 0,5 2     0,6 1 3,0 

10 Vest-Agder 3,8 21 0,2 1 0,35 2     0,7 2 5,0 

11 Rogaland 6,2 23     0,5 3 0,05 1 0,7 2 7,5 

12 Hordaland 8,9 23 0,05 1 3,0 5 1,1 2 1,8 4 14,9 

14 Sogn og Fjordane         3,8 11         3,8 

15 Møre og Romsdal 3,3 12 0,2 1 6,8 19     0,2 1 10,6 

16 Sør-Trøndelag 4,6 18     0,2 1 0,9 4 1,2 2 6,9 

17 Nord-Trøndelag 1,0 6 0,5 4 3,2 14 3,5 17 0,9 1 9,1 

18 Nordland        0,6 3 3,6 19     4,2 

19 Troms        2,9 11 5,6 23 2,0 3  10,5 

20 Finnmark            8,6 26 0,3 1  8,9 
99 Flere 
fylker/Utland                0,3 1 0,3 

Grand Total 60,3 238 1,4 10 27,9 96 26,5 105 11,3 25 127,4 

 

Ressursbruk 

Til oppfølging/opplæring er det bevilget til sammen 8,1 mill. kroner. 

Internasjonal fokus 

I alt har 65 % av innvilget ramme gått til bedrifter/prosjekter som er internasjonalt rettet (dvs 82 miil kr 
av 127 mill kr)   

Kvinnesatsing  

I alt har 46 % av beløpet og 48 % av antallet gått til kvinnerettede prosjekter. Geografisk fordeling.   

Tabell 5. Geografisk fordeling av tilsagn til kvinnerettede prosjekter. 

Fylke Beløp Antall 

720 - Etablererstipend 58,6 228 

01 Østfold 0,9 3 

02 Akershus 1,8 8 

03 Oslo 1,4 8 

04 Hedmark 3,2 16 

05 Oppland 3,5 15 

06 Buskerud 1,9 9 
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07 Vestfold 0,9 3 

08 Telemark 3,5 12 

09 Aust-Agder 1,6 7 

10 Vest-Agder 2,7 13 

11 Rogaland 3,1 12 

12 Hordaland 3,9 9 

14 Sogn og Fjordane 3,0 8 

15 Møre og Romsdal 5,2 19 

16 Sør-Trøndelag 4,8 16 

17 Nord-Trøndelag 4,7 23 

18 Nordland 2,5 11 

19 Troms 7,1 23 

20 Finnmark 2,8 12 

99 Flere fylker/Utland 0,3 1 

Grand Total 58,6 228 

 

Miljørettede prosjekter  
I alt 124 prosjekter og tilsagn på til sammen kr 38 mill har kjennetegn miljørettet. 

Design 
 Hele 123 bedrifter/prosjekter har inkludert design-kompetanse, dvs vært designrettet til et samlet  
beløp på kr 32 mill kr. 

Unge 18-35 
 En tredjedel av bedriftene har kjennetegn unge; i beløp 45 mill kr. Det er store geografiske variasjoner. 
Hordaland og Nord-Trøndelag skiller seg ut med store beløp og andeler. De laveste andelene finner man i 
Vestfold, Buskerud og Aust-Agder. 

Tabell 6. Oversikt over andre kjennetegn 

Reg kjennetegn Beløp (mill. kr) Antall 

FOU-basert 32 93 

Kultur- opplevelse 28 123 

IKT 40 137 

Kompetanseutvikling 40 133 

Omdømmebygging 4,5 15 

Samarbeids- og flerbedriftsprosj. 10,5 36 

Økologisk landbruk 0,2 1 

“Ikke relevant kjennetegn” 11 45 

 

Tabell 7. Fordeling av tilsagn på Bransje/sektor. Samleposten “Ikke relevante kjennetegn” utgjør bransjer 
som ikke er nevnt blant IN’s sektor-satsinger, blant annet IKT. 

Bransje / sektor ,  mill kr 

Energi og Miljø 10,4 

Helse 8,9   

Landbruk 1,8 

Marin 6,1 

Maritim 2,8 

Olje og gass 7,6 
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Reiseliv 11,9 

“Ikke satsingsområde” 77,9 

Totalt 127,4 
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4.2 Landsdekkende etablerertilskudd - oppdrag fra NHD 

Målgruppe, mål og måloppnåelse 

Målgruppen for ordningen er etablerere av nye bedrifter med potensial for høy lønnsomhet og vekst. 
Etableringer som representerer noe nytt enten i nasjonal eller internasjonal sammenheng blir prioritert. 
Ordningen gjelder for hele landet og i alle næringer, unntatt offentlig virksomhet. Prosjekter rettet mot 
lokalt marked blir normalt ikke prioritert. 

En grunnleggende betingelse for landsdekkende etablerertilskudd er at ideen er nyskapende og har 
betydelig vekstpotensial. Tilskuddet fra Innovasjon Norge skal virke utløsende, dvs. finansieringen skal 
være avgjørende for at prosjektet i bedriften kan gjennomføres.  

Størrelsen på tilskuddet er avhengig av prosjektets potensial, og tilskuddet vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Det ble gitt mulighet til å finansiere innovative nyetableringer med en øvre ramme på 0,8 mill. kroner, og 
i sum over tre år 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. 

I 2009 ble det bevilget 150 mill. kroner til en ny landsdekkende etablerertilskuddordning, som en del av 
tiltakspakken.  Det synes som  IN som følge av den høye rammen dette året har fått frem flere 
vekstbedrifter og gode resultater (Oxford Research okt 2010).  Omsetningen for  bedriftene i 2009-
årgangen var i 2010 over 380 mill kr. Utvikling av vekstkraftige, lønnsomme bedrifter tar imidlertid tid og 
bedriftene er gjennomgående fremdeles i blodbadet.  

Ordningen fortsatte i 2010 med en ramme på 50 mill. kroner. I 2011 ble det opprinnelig øremerket 20 
mill. kroner til landsdekkende etablerertilskudd (ETIL). Registrerte søknader på ETIL utgjorde 91,7 mill kr. 
Som følge av interne omdisponeringer i Innovasjon Norge mot slutten av året ble de totalt innvilget kr 
34,0 mill. kroner. 
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Tabell 8. Geografisk fordeling av landsdekkende etablerertilskudd. 

Fylke Beløp 

01 Østfold 0,3 

02 Akershus 4,6 

03 Oslo 4,1 

04 Hedmark 0 

05 Oppland 0,4 

06 Buskerud 2,2 

07 Vestfold 2,1 

08 Telemark 0,8 

09 Aust-Agder 0,4 

10 Vest-Agder 1,7 

11 Rogaland 6,0 

12 Hordaland 4,1 

14 Sogn og Fjordane 0 

15 Møre og Romsdal 0,5 

16 Sør-Trøndelag 3,5 

17 Nord-Trøndelag 0 

18 Nordland 0,5  

19 Troms 0 

20 Finnmark 0 
99 Flere fylker/Utland 
Administrasjon 2,8 

Grand Total 34,0 

 

Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp i 2011 var kr 424.000. 

 

Tabell 9. Fordeling av Landsdekkende etablerertilskudd etter distriktpolitiske virksomhetsområder. Alle 
beløp er i mill. kroner. 

Virkemiddel/DPV Område I Område 
II 

Område 
III 

Område 
IV 

Uspesifisert Totalt 

Landsdekkende 
etablerertilskudd 

28,7 0,3 1,3 0,5 3,2 34,0 

 

Internasjonal fokus 

Når man holder administrasjonstilskuddet til innovasjon Norge utenfor viser det seg at 100 % av innvilget 
ramme gått til bedrifter som internasjonalt rettet  

Kvinnerettet 

I alt har kr 15.170.000 av midlene , dvs 45 %, gått til prosjekter som har blitt krysset av som kvinnerettet. 

Miljørettede prosjekter  

I alt er 34 % av prosjektene karakterisert som miljørettet .   
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Design 

Landsdekkende etablerertilskudd på 5,9 mill kr har bidratt til designrettede tiltak.  

Unge 18-35 

5 mill kr eller 15 % gikk til denne aldersgruppen i 2011. 

Noen andre kjennetegn 

FOU-basert 15,6 mill. kroner 46% 

Kultur-opplevelse 0,7 mill. kroner 2% 

 

Innovasjonshøyde 

Tabell 10. Antall prosjekter fordelt etter innovasjonshøyde. 

Innovasjonshøyde Antall 

Innovasjon på bedriftsnivå 0 

Innovasjon på regional nivå 1 

Innovasjon på nasjonalt nivå 5 

Innovasjon på internasjonalt nivå 73 

Ikke relevant 1 

 

Som vist i tabell 10 så er hele 91% av tilsagnene til bedrifter som har innovasjon på internasjonalt nivå. 

Type innovasjon 

Hele 90% av bedriftenes prosjekter er produkt- eller tjenesteinnovasjon. Prosessinnovasjon utgjør 1 %, 
organisatorisk innovasjon 0% og markedsmessig innovasjon 1 %. Åtte % av tilsagnene er marker til å ha 
ikke relevant innovasjon, dette er hovedsakelig administrativ godtgjørelse. 

Kundetype 

Av de landsdekkende etablerertilskuddene har vel 28 mill. kroner gått til kundetype Etablerer (dvs. 
bedrifter som er 0-2 år gamle) og ca. 3 mill. kroner til kundetype Ung bedrift (dvs. bedrifter som er 3-5 år 
gamle). 

Bransje / sektor , mill.  kroner 
Energi og Miljø                  5,3     (16 %)           
Helse                                   6,2    (18 %)                    
Landbruk                            0,7      (2 %)          
Marin                                  0,8      (2 %)       
Maritim                               0,8      (2 %)                           
Olje og gass                        6,1    (18 %)              
Reiseliv                                 0,4      (1 %)           
“Ikke satsingsområde”        13,8    (41 %)  
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Totalt                                 34,0 
 

Samleposten “ikke satsingsområde”  representerer alle andre bransjer , herunder f.eks IKT. 
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5. ANDRE TJENESTER/ORDNINGER 
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Innledning 

Politiske rammer for BU-midlene 

Forvaltningen av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene har i 2011 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.  

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.  

 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.  

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, 
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herunder en god kobling mot fylkesplanene og de strategier for bruk av de regionalpolitiske 

virkemidlene som er desentralisert til fylkeskommunen. 

Rapporteringsopplegget for 2011 

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), senere ble det besluttet å videreføre forsøksordningen ut 2011. Det er nå vedtatt 

å gjøre ordningen med regionale BU-midler i Oppland til en permanent ordning. Nærmere 

retningslinjer vil bli fastsatt i BU-forskriften.   

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. Fordelingen mellom midler til bedriftsrettete og utrednings- og 

tilretteleggings-tiltak fastsatt i jordbruksavtalen. 

Fylkesmennene har 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 2011 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 2011 forhold til det enkelte fylkes 

strategier for landbruksbasert næringsutvikling, vises det til fylkesmennenes årsrapporter for 

2011 til Landbruks- og matdepartementet og til årsrapporter for 2011 fra forsøksregionene i 

Oppland.   
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BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge 

Rammer og tilsagn 2011 

Innovasjon Norges andel av rammene for de fylkesvise BU-tilskuddene i 2011 var på 384,5 

mill. kroner. I tillegg kunne Innovasjon Norge gi rentestøtte til en låneramme på 1 000 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 12,65 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 2011, sammen med årets inndragninger og overføringer av 

ubenyttede midler fra tidligere år, har gitt grunnlaget for Innovasjon Norges tilsagn i 2011. 

Den fylkesvise fordelingen av tilsagn er som følger: 

Tilsagn i 2011 fordelt på fylke: 

  Fylkesvise BU-midler  Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte 

Fylke 
Tradisjonelt jord- 
og hagebruk 

Utviklingstiltak/
nye næringer 

Tradisjonelt jord- 
og hagebruk 

Utviklingstiltak/
nye næringer 

01 Østfold 12 985 000 2 500 000 40 210 000   
02 Akershus 5 164 000 6 906 900 19 750 000 10 387 000 
03 Oslo 813 000 353 000     
04 Hedmark 23 230 200 10 383 037 87 575 000 6 050 000 
05 Oppland 15 584 500 4 626 500 51 061 000 13 548 000 
06 Buskerud 12 917 232 2 535 500 28 255 000 4 650 000 
07 Vestfold 10 075 000 3 108 100 32 550 000 8 250 000 
08 Telemark 12 246 513 1 960 000 39 558 000   
09 Aust-Agder 6 163 500 2 565 000 14 800 000 6 850 000 
10 Vest-Agder 12 558 000 1 891 000 31 600 000 2 000 000 
11 Rogaland 20 320 000 12 326 000 67 450 000 23 500 000 
12 Hordaland 18 878 900 6 473 700 59 448 000 6 665 000 
14 Sogn og Fjordane 19 726 000 5 595 000 48 561 000 4 870 000 
15 Møre og Romsdal 26 863 634 3 559 500 96 416 364 6 163 700 
16 Sør-Trøndelag 21 070 190 5 313 100 44 235 000 2 970 000 
17 Nord-Trøndelag 30 917 400 6 374 503 106 916 490 800 000 
18 Nordland 21 581 250 8 400 380 71 669 456 10 287 125 
19 Troms 16 830 200 4 778 700 46 192 000 6 240 000 
20 Finnmark 11 187 945 4 852 500 18 744 500   
99 Flere fylker9   340 000     

Sum 299 112 464 94 842 420 904 991 810 113 230 825 
 

                                                           

9 Gjelder 1 sak i Buskerud og 1 i Sogn og Fjordane 



Bygdeutviklingsmidler 

 236 

Antall søknader, innvilget og avslag 

Det totale antallet søknader i 2011 var på 1 450. De 1 351 innvilgede søknader omfattet 

1 421 tiltak og 2 021 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 1997 - 2011 

 Totalt  Innvilgede Avslag 
År antall søknader,  
 søknader antall antall % 

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 

2011 1 450 1 351  99  7 
 

Tallene viser at avslagsprosenten i 2011 for landet totalt er på 7 prosent. Delvis avslåtte 

søknader telles ikke med her. Avslagsprosenten varierer mellom fylkene.  

Søknadsmassen og antall innvilgede søknader har gått ned fra 2010 til 2011. Økningen i 

antall søknader i 2009 og 2010 skyldes at ekstraordinære midler medførte en økning i BU-

tilskuddskvoten på 150 mill. kr10 og i lånerammen for rentestøtte med 300 mill. kr. Dette 

medførte at langt flere søknader kunne prioriteres og innvilges støtte. 

På grunn av stor etterspørsel etter midler til investeringer i tradisjonelt landbruk må fylkene 

foreta en streng prioritering/siling av søknader. Den reelle etterspørselen etter midler er 

således større enn det som framgår av tabellen ovenfor.  

  

                                                           

10 Innovasjon Norges andel av de ekstraordinære midlene var henholdsvis 145 mill. kr i tilskudd og ca. 290 mill. 
kroner i låneramme for rentestøtte. 
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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.  

Resultatmål 1 – Sikre/øke sysselsettingen, 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 

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 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. 

Forventet økt sysselsetting innen nye næringer og støttebeløp pr årsverk i 2011: 

Sysselsettings-
effekt, årsverk 

Herav 
kvinner, 
Årsverk 

Innvilget 

beløp11 

Innvilget pr 
årsverk 

Innvilget 
beløp, kvinner 

Innvilget pr 
årsverk, 
kvinner 

468 252 88 076 545 188 053 57 554 826 228 365 
 

Til sammen forventer søkerne en sysselsettingsvekst på 468 årsverk. Tilsvarende tall i 2010 

var 598 årsverk. Ser vi på gjennomsnittlig sysselsettingseffekt pr. innvilget søknad, har 

tallene gått opp fra 2010 til 2011. I 2011 er forventet en sysselsettingseffekt pr innvilget 

søknad på 1,27 årsverk, mens det tilsvarende tallet i 2010 var 0,85 årsverk pr innvilget 

søknad. Av de nye årsverkene i 2011 var 252 årsverk for kvinner (2010: 345 årsverk). 

Kvinnenes andel av den forventede sysselsettingsveksten er i 2011 på 54 prosent, mot 58 

prosent i 2010.  

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. 

                                                           

11 Bare innvilget tilskudd inngår i støttebeløpet, ikke lånebeløp for rentestøtte. 
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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 188.053 kroner (2010: 134.570 kroner) bak 

hvert forventet årsverk innen tilleggsnæringer i 2011. Gjennomsnittlig støttebeløp bak hvert 

«kvinneårsverk» er for 2011 vel 20 prosent høyere enn for årsverk samlet. Bak hvert 

årsverk for kvinner ligger det i 2011 gjennomsnittlig 228.365 kroner (2010: 137.844 kroner) 

i støtte.  

Økningen i støttebeløp i 2011 synes å ha sammenheng med økningen i sysselsettingseffekt 

pr. innvilget søknad. 

Antall tilsagn og støttenivå pr. tilsagn 

Det ble i 2011 innvilget i alt 94,8 mill. kroner i tilskudd (2010: 100,7 mill.) og 113,2 mill. 

kroner i lånebeløp for rentestøtte (2010: 78,2 mill.) til utviklingstiltak/nye næringer. 

Gjennomsnittlig bevilget beløp pr tilsagn i 2011 var på 196.800 kroner (2010: 194.000 

kroner) innenfor tilskuddsordningen og 1.230.800 kroner (2010: 1.085.700 kroner) innenfor 

rentestøtteordningen. 

Bevilgning til utviklingstiltak/nye næringer 2011 

 (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 

482 94 842 322 62 627 92 113 230 66 82 041 5 4 227 4 3 940 

 

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 2011 på 68 prosent (2010: 62 

prosent), og andelen av bevilget beløp til kvinner var 70 prosent (2010: 58 prosent). 

Kvinneandelen av antall tilsagn og tilsagnsbeløp innenfor nye næringer har økt betydelig i 

2011 sammenlignet med året 2010 og gjenspeiler en sterkere prioritering av kvinner.  

Innenfor tilskuddene ser vi at for antall tilsagn varierer kvinneandelen fra 26 prosent i 

Vestfold til 95 prosent i Hedmark. Innenfor rentestøtteordningen varierer kvinneandelene av 

antall tilsagn fra 0 til 100 prosent.  
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Bevilgning til tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk 2011 

(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 

901 299 112 353 124 769 509 904 991 204 357 997 33 30 887 17 16 837 

 

Det ble i 2011 innvilget 299 mill. kroner (2010: 309 mill.) i tilskudd og 905 mill. kroner 

(2010: 949 mill.) i lånebeløp for rentestøtte innenfor tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk. 

Tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk utgjorde 76 % prosent (2010: 75 prosent) av 

totalt innvilget BU-tilskudd. Lånebeløp for rentestøtte til tradisjonelt jord- og hagebruk 

utgjorde 89 prosent (2010: 92 prosent) av totalt innvilget lånebeløp. 

Gjennomsnittlig bevilget beløp pr tilsagn i 2011 var på 332 000 kroner (2010: 313 200 

kroner) innenfor tilskuddsordningen, og hele 1 780 000 kroner (2010: 1 620 000 kroner) 

innenfor rentestøtteordningen.  

Andelen av antall tilsagn til kvinnerettede tiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk var i 40 

prosent (2010: 38 prosent), og andelen av bevilget beløp til kvinner var 41 prosent (2010: 

42 prosent). Både kvinneandelen av antall tilsagn og av tilsagnsbeløp innenfor tradisjonelt 

landbruk er på samme nivå i 2011 som i 2010.  

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. 
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Etablererstipend 

Det ble i 2011 bevilget 116 etablererstipend (2010: 142 stipend) fra BU-midlene hvorav 86 

stipend (2010: 108) gikk til kvinner (74 prosent). Det totale tilsagnsbeløpet utgjorde 12,5 

mill. kroner (2010: 17,6 mill.) hvorav 9,2 mill. kroner gikk til kvinnelige etablerere (74 

prosent). Tilsvarende tall for 2010 var 76 prosent mht både antall tiltak og beløp.  

Antall stipender gikk noe ned, og gjennomsnittlig innvilget beløp pr stipend gikk ned med 

16.300 kroner i 2011 sammenlignet med 2010. Gjennomsnittlig innvilget beløp 2011: 

108.000 kroner. 

Når det gjelder kvinneandelen av innvilget beløp, er det store variasjoner fylkene imellom 

fra under 50% i 3 fylker til 100 % i 7 fylker.  

52 av tilsagnene og 5,8 mill. kroner av tilsagnsbeløpet i 2011 gjelder saker i tilknytning til 

etableringsfasen. Her er beløpsandelen til kvinnelige etablerere 71 prosent (2010: 79 

prosent). For utviklingsfasen er beløpsandelen til kvinnelige etablerere 75 prosent. 

Det ble innvilget i alt 38 etablererstipend til målgruppen unge (18-35 år) i 2011 (2010: 29 

stipend) som utgjør en andel på 33 prosent (2010: 20 prosent). Det totale tilsagnsbeløpet 

utgjorde 4,2 mill. kroner i 2011 (2010: 3,9 mill. kroner) som utgjør en beløpsandel til unge i 

2011 på 31 prosent (2010: 22 prosent). Unges andel av BU-stipendene altså økt ytterligere i 

2011 sammenlignet med året før. 

Oppsummering: 

Innenfor tradisjonelt landbruk er kvinneandelene stabile på et høyt nivå både for antall 

tilsagn og innvilget beløp i 2011 sammenlignet med 2010. Innenfor nye næringer øker 

kvinneandelen både for antall tilsagn og innvilget beløp.  
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Støtte til ulike aldersgrupper 

I tabellen nedenfor er personer som har mottatt fylkesvise BU-midler fra Innovasjon Norge i 

2011 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 

133 695 32 966 25 % 51 % 413 695 97 887 24 % 51 % 
 

Enkeltpersoner står for et bevilget beløp (tilskudd + lånebeløp for rentestøtte) på 547 mill. 

kroner (2010: 549 mill.), dvs. 45 prosent (2010: 39 prosent) av de totale tilskudds- og 

rentestøttebevilgningene i 2011. Fordelingen ovenfor viser at 130,9 mill. kroner (2010: 96,9 

mill.) eller 24 prosent (2010: 18 prosent) av bevilgningene til enkeltpersoner har gått til 

aldersgruppen under 35 år. Aldersgruppen 35-50 år er den dominerende med 51 prosent 

(2010: 53 prosent) av bevilgningene til enkeltpersoner. Trenden med at størstedelen av 

bevilgningene til enkeltpersoner går til personer i aldersgruppen 35-50 år stoppet opp i 

2010. Aldersgruppen under 35 år har økt sin andel av bevilgningene. Aldersgruppen 35-50 

år har en liten nedgang, dvs. at aldersgruppen over 50 år også har fått redusert 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.  

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. Gjennomsnitts-

alderen for bøndene er 48 år. Gjennomsnittsalder ved overtakelse av landbrukseiendom er 

51 år.  

Når 24 % 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 76 % 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 

annen selskapsform, gir ikke fordelingen av BU-midler til ulike aldergrupper av personlige 

brukere nødvendigvis den hele og fulle sannhet om den reelle fordelingen. 
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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 

Samarbeids-/flerbedriftsprosjekter, herunder samdrifter 

Av de 2021 (2010: 2197) enkelttilsagnene av BU-tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og 

risikolån som ble innvilget i 2011, er det 102 tilsagn eller 5 prosent av antall tilsagn som 

knytter seg til en eller annen form for samarbeids-/flerbedriftsprosjekt. Andelen slike tiltak i 

2010 var på 9 prosent, så andelen har gått ned i 2011. 

Bevilgninger til samarbeids-/flerbedriftsprosjekter 2011 (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 

393 954 27 107 7 % 1 018 222 80 011 8 % 
 

For BU-tilskuddene innenfor tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør bevilget beløp til sam-

arbeidstiltak, hoveddelen samdrifter i mjølkeproduksjon, 7 prosent av bevilget beløp i 2011 

(2010: 7 prosent), mens innen utviklingstiltak/nye næringer er andelen 8 prosent (2010: 10 

prosent).  

Antall tilskuddstilsagn til samarbeidstiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør i 2011 

2 prosent (2010: 4 prosent), mens antall tilsagn til samarbeidstiltak innen 

utviklingstiltak/nye næringer i 2011 utgjør 7 prosent (2010: 7 prosent) 

For lånebeløp for rentestøtte utgjør bevilget beløp til samarbeidstiltak innen tradisjonelt 

jord- og hagebruk 8 prosent av bevilget beløp i 2011 (2010: 8 prosent), mens andelen innen 

utviklingstiltak/nye næringer er på 6 prosent (2010: 2 prosent).  

Antall rentestøttetilsagn til samarbeidstiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk utgjør i 

2011 5 prosent (2010: 5 prosent), mens antall tilsagn til samarbeidstiltak innen 

utviklingstiltak/nye næringer utgjør 4 prosent (2010: 3 prosent).  

Andelen innvilget tilskudd til samdrifter og andre samarbeidstiltak har altså gått ytterligere 

ned i 2011 forhold til året før. Andelen lånebeløp for rentestøtte til samdrifter og andre 

samarbeidstiltak er på samme nivå for tradisjonelt landbruk, men har økt noe for utviklings-

tiltak/nye næringer.12  

Gjennomsnittlig støttebeløp pr tilsagn til samdrifter i 2011 var på 404 600 kroner i tilskudd 

(2010: 397 800), og 2 581 000 kroner (2010: 2 458 900) i lånebeløp for rentestøtte. Det 

gjennomsnittlige tilsagnsbeløpet på tilskudd og lånebeløp for rentestøtte har økt litt i 2011 

sammenlignet med året før. De tilsvarende tallene for investeringer innen tradisjonelt jord- 

og hagebruk samlet (ikke bare samdrifter), var 332 000 kroner (2010: 313 200) i 

                                                           

12 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 tilskudd og 1 780 000 kroner (2010: 1 584 900) 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. 

Næringsfordeling av tilleggsnæringer 

Som tabellen i pkt 3.1.2 viser, er det i 2011 bevilget i alt 208,1 mill. kroner i BU-tilskudd og 

lånebeløp for rentestøtte (2010: 178,8 mill. kroner) til utviklingstiltak/nye næringer. 

Tabellen nedenfor viser noen av de næringsgruppene som har mottatt mest støtte i 2011: 

 (beløp i tusen kr) 

Bransje Tilskudd Andel av total 
bevilgning13 

Lån med 
rentestøtte 

Andel av total 
bevilgning 

Jordbruk og tilknyttede tjenester 36 761 39 % 56 187  50 % 

Skogbruk og tilknyttede tjenester 4 823  5 % 3 623  3 % 

Næringsmidler og drikkevarer 7 506  8 % 3 500  3 % 

Trelast og trevarer (ekskl. møbler) 3 367  4 % 3 222  3 % 

Hotell og restaurantvirksomhet 12 443 13 % 9 855  9 % 

Helse og sosialtjenester 10 008  11 % 13 610 12 % 

Fritidsvirksomhet, kulturell 
tjenesteyting og sport 

3 573  4 % 3 800  3 % 

 

Disse sektorene står for 168 mill. kroner av bevilgningene av tilskudd og rentestøttelån til 

utviklingstiltak/nye næringer i 2011, dvs. 81 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. 

                                                           

13 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:  

 

11 prosent (2010: 9 prosent) av tilsagn til utviklingstiltak/nye næringer i 2011 går til 

prosjekter som er internasjonalt rettet. For Innovasjon Norges samlede virkemidler, var 

beløpsandelen i 2011 på 42 prosent (2010: 33 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 15 prosent (2010: 13 prosent) av midlene til utviklingstiltak/nye næringer i 2011 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 94 842 19 475 (21%) 13 159 (14%) 6 569 (7%) 18 530 (20%) 

Lånebeløp for rentestøtte 113 231 23 128 (20%) 10 670 (9%) 6 754 (6%) 10 127 (9%) 

Risikolån 4 227 2 500 (60%) 0 0 3 150 (1%) 

SUM 212 200 45 103 (21%) 23 829 (11%) 13 323 (11%) 31 807 (15%) 
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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) 

 

Tilsagn til tradisjonelle husdyrproduksjoner 

Tabellen nedenfor viser bevilgningene av BU-tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og risikolån i 

2011 til ulike husdyrproduksjoner og andel av innvilgede søknader uten produksjonsøkning. 

Innvilget beløp i 1000 kroner  

Hovedproduksjon Innvilget 2011 Tiltak uten 
produksjonsøkning 

 
Antall 
søkn. Tilskudd 

Rente-
støttelån Risikolån 

Antall 
søkn. 

Andel av 
antall i % 

Mjølkeproduksjon (årskyr) 358 157 321 547 065 26 387 110 31 % 

Mjølkeproduksjon (årsgeiter) 24 8 515 20 385 850 7 29 % 

Storfekjøtt 106 30 762 71 484 2 100 19 18 % 

Sauehold 162 39 950 66 011 0 21 13 % 

Smågrisproduksjon 18 6 345 34 179 0 4 22 % 

Slaktegris 20 6 964 28 622 300 7 35 % 

Eggproduksjon 41 16 604 72 741 0 7 17 % 

Slaktekylling 2 290 500 0 2 100 % 

Kombinert svinehold 5 1 950 8 000 1 250 0 0 

Andre husdyr 16 5 931 20 722 0 2 13 % 

Totalt 752 274 632 201 732 29 637 179 24 % 
 

I 2011 er det i alt innvilget 752 søknader (2010: 847 søknader) om støtte til investeringer 

innen tradisjonelt husdyrhold. Hovedinntrykket er at antall investeringer innen mjølke-

produksjon og grovforbasert kjøttproduksjon (sau og storfe) er på omtrent samme nivå (86 
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%) som i 2010 (84%). Investeringene i eggproduksjonen har vært relativt høy, dette har 

sammenheng med 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 markedspotensial for denne produksjonen. 

BU-midlene til økt produksjon hos 3 av 4 av 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.  

Sysselsettingsutvikling knyttet til utviklingstiltak/nye næringer er omtalt under pkt 3.1.1. 
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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).  

Beløp i 1000 kroner 

 Tilsagn totalt 
tilskudd, risikolån 
og låneramme 
rentestøtte 

Tilsagn i 
DPV komm. 

DPV i % av 
tilsagn totalt 

Utviklingstiltak/nye 
næringer 212 300 115 163 54 % 

Tradisjonelt jord- og 
Hagebruk 1 234 991 899 620 73 % 

Totalt 1 447 291 1 014 783 70 % 
 

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 70 prosent av de totale bevilgningene i 2011. Den tilsvarende andelen i 2010 

var på 68 prosent, altså har distriktsandelen holdt seg rimelig stabil. Distriktsandelen er 

størst innenfor tradisjonelt jord- og hagebruk (73 prosent) mens andelen innenfor 

utviklingstiltak/ nye næringer er på 54 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. 

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 
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i bevilgningen av midler. Terskelen for å finansiere investeringer i mer sentrale områder er 

generelt høy. 
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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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TILTAKSGRUPPER  

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 2011  

Tiltaksgruppe Tilskudd Tilskudd - kvinner Lånebeløp for 
rente- 
støtte 

Lånebeløp for 
rentestøtte – kvinner 

Etablererstipend 12 524 013 9 187 013 (73%)  - - 

17 647 967 13 333 467 (76%) - - 

Bedriftsutvikling 15 136 330 7 703 830 (51%) - - 

20 652 148 10 599 950 (51%) - - 

Investeringer 
utviklingstiltak/ 
nye næringer 

53 778 677 37 513 458 (70%) 113 230 825   82 041 825 (72%) 

50 735 964 30 177 000 (59%) 78 173 000   45 969 500 (58%) 

Investeringer 
tradisjonelt jord-, 
hage- og skogbruk 

271 220 281 111 463 640 (41%) 904 991 810 357 997 365 (40%) 

286 062 746   120 024 980 (42%) 949 333 850  426 478 395 (46%) 

Tilskudd til 
generasjonsskifte nye 
næringer 

1 587 000 1 112 000 (70%) - - 

897 400 230 000 (26%) - - 

Tilskudd til 
generasjonsskifte 
tradisjonelt 

20 995 993 10 208 593 (49%) - - 

18 812 360 8 494 360 (45%) - - 

Andre tiltak 
(sum utv.+ trad.) 

18 712 590 10 208 677 (55%) - - 

14 672 700 6 618 360 (45%) - - 

Totalt, ekskl. 
tapsavsetning 
risikolån  

393 954 884 187 397 211 (48%)  1 018 222 635  440 039 190 (43%) 

409 481 285 189 478 117 (46%)  1 027 506 850   472 447 895 (46%) 
(Beløp i kursiv angir innvilget støtte i 2010) 
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Av tabellen ser vi at andelen støtte til kvinnetiltak totalt er litt høyere i 2011 for BU-tilskudd, 

men litt lavere for lånebeløp med rentestøtte sammenlignet med 2010. 

For tilskudd og rentestøtte for lån til investeringer i nye næringer er kvinneandelene 

rekordhøye i 2011. Dette er blant de høyeste andelene i Innovasjon Norge. For rentestøtte 

til investeringer i nye næringer har kvinneandelen økt til 72 prosent. Dette kan ha 

sammenheng med mindre usikkerhet i finansmarkedet og dermed større etterspørsel i 

investeringer og låneopptak. 

Tabellen viser dessuten at kvinneandelene i 2011 også er på vei opp for de tunge 

investeringsordningene. For investeringstilskudd og rentestøtte til nye næringer har 

andelene nå passert 70 prosent og er i 2011 på henholdsvis 70 prosent for tilskudd og 72 

prosent for lånebeløp med rentestøtte. For investeringer innen tradisjonelt jord- og 

hagebruk er andelen for investeringstilskudd på samme nivå i 2011 som i 2010, for 

rentestøtte er andelen gått litt ned fra 46 prosent i 2010 til 40 prosent i 2011. 

Kvinneandelene for tilskudd til generasjonsskifte er i 2011 økt til 50 prosent.  

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. Også for denne kategorien er kvinneandelen 

økt til 55 prosent i 2011 (2010; 45 prosent).  

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 2011 sammenliknet med 2010: 

 Antall tilsagn Innvilget beløp i kr 

Bygninger 1 504 (1648) 1 357 596 394 (1 372 006 825) 

Produksjonsutstyr og 

annet driftstilbehør 

 

75 (67) 23 991 516 (25 529 164) 

Kjøp av landbruksareal 13 (6) 4 755 200 (1 636 000) 

Grøfting 12 (7) 1 970 000 (182 745) 

Tiltak i frukttrefelt 63 (66) 6 626 100 (4 998 838) 

(tall i parentes = tall fra 2010) 

Ikke uventet går den dominerende delen av de tradisjonelle investeringsmidlene til 

bygningsinvesteringer, i første rekke til driftsbygninger for husdyr. Antall tilsagn til 
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bygninger er noe lavere enn i 2010, innvilget beløp til bygninger er på samme nivå som i 

2010.  

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal er på et beskjedent nivå, det ble i 2011 kun innvilget i 

12 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 2011 sammenlignet med 2010 når det gjelder 

antall tilsagn, me noe lavere innvilget beløp totalt og pr tilsagn.   
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BU-midler forvaltet av Fylkesmannens landbruksavdeling 

Rammer og tilsagn 2011 

Fylkesmannens landbruksavdelinger forvalter tilskudd til utredning og/tilrettelegging. 

Rammen for 2011 var på 60,0 mill. kroner (2010: 72,2 mill. kroner).  

Sammen med ubenyttede rammer fra tidligere år og inndratte tilsagn, har dette gitt 

grunnlag for følgende bevilgninger for 2011: 

Fylke 
Antall tiltak 
2011 

Tilsagnsbeløp 
2011 

Antall tiltak 
2010 Tilsagnsbeløp 2010 

Østfold 35 3 224 852 35 3 381 756 

Akershus/Oslo 31 3 478 685 26 2 274 280 

Hedmark 13 2 318 400 12 2 340 350 

Oppland 39 3 744 280 29 2 966 068 

Buskerud 28 3 170 700 51 6 805 850 

Vestfold 23 1 822 828 20 2 231 328 

Telemark 12 2 202 000 19 3 255 276 

Aust-Agder 20 2 019 050 23 1 828 400 

Vest-Agder 21 1 987 118 21 2 457 704 

Rogaland 66 5 906 545 43 5 718 830 

Hordaland 46 4 607 711 45 4 539 566 

Sogn og Fjordane 41 5 164 667  50 5 738 683 

Møre og Romsdal 41 5 817 187 37 5 030 608 

Sør-Trøndelag 54 5 322 000 51 4 912 400 

Nord-Trøndelag 51 5 852 450 51 5 401 332 

Nordland 15 3 244 400 18 4 875 850 

Troms 52 6 180 332 57 4 184 641 

Finnmark 59 3 332 272 70 3 0160 67 

Sum 647 69 395 477 658 70 958 989 

 

Det ble i 2011 bevilget 69,4 mill. kroner i tilskudd til i alt 647 ulike tiltak (2010: 658 tiltak).  

Antallet kvinnetiltak var i 2011 23 stk. (2010: 30), dvs. 4 prosent (2010: 5 prosent). Det 

bevilgede beløpet til kvinnetiltak var 3,5 mill. kroner (2010: 2,9 mill. kroner) eller 5 prosent 

(2010: 4 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 er 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. 
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 Mobiliseringsarbeid 

 Kultur og bygdeturisme 

 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.  

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) 

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 
2011 

618 
599 

69 213 514 
66 851 099 
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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. 

Praktikantordningen 

Det er i 2011 bevilget tilskudd til i alt 28 tiltak innenfor praktikantordningen (2010: 17) med 

et samlet beløp på 2,4 mill. kroner (2010: 1,6 mill. kroner). 18 prosent av tiltakene gjelder 

kvinnelige praktikanter (2010: 24 prosent). Beløpsmessig er kvinneandelen på 20 prosent 

(2010: 20 prosent).  

Både antall tiltak og bevilget beløp har økt fra 2010 til 2011. Andelen av tiltakene som har 

gått til kvinnerettede prosjekter har imidlertid gått ned i 2011 sammenlignet med året før. 

Dette skyldes at av et lite totalantall saker vil endringer i antall kvinnerettede prosjekter 

utgjøre store prosentmessige endringer. 

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 2011 bevilget tilskudd til i alt 20 tiltak av denne typen (2010: 23 tiltak). Bevilget 

beløp er på 118 220 kroner (2010: 128 307 kroner). Kvinnerettet 2011: 1 tiltak (2010: 1 

tiltak), på kr 9 000.  
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BU-midler forvaltet av Valdres og Nord-Gudbrandsdal 

Rammer og tilsagn 2011 

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), senere er 

det besluttet å videreføre forsøksordningen ut 2011. Det er nå vedtatt å gjøre ordningen 

med regionale BU-midler i Oppland til en permanent ordning. Nærmere retningslinjer vil bli 

fastsatt i BU-forskriften.   

Midlene til forsøksregionene er tatt fra rammene til Oppland fylke. 

Tildelte rammer for 2011: 

 
Region 

BU-tilskudd Låneramme for 
rentestøtte 

Valdres 6 230 000 16 400 000 

Nord-Gudbrandsdal 8 390 000 23 900 000 

Sum 14 620 000 40 300 000 
 

Rammene for 2011 sammen med overføringer av ubenyttede midler fra tidligere år, har gitt 

grunnlag for forsøksregionenes tilsagn i 2011: 

 

Tilsagn i 201114: 

Region BU-tilskudd Låneramme for 
rentestøtte 

Valdres 6 946 000 20 345 812 

Nord-Gudbrandsdal 8 913 011  24 911 165 

Sum 15 859 011 45 256 977 

 

Årsrapport 2011 Valdres 

Det vises til egen rapport "Bygdeutvikling i Valdres 2011 - Årsmelding" fra Valdres Natur- og 

kulturpark. 

Årsrapport 2011 Nord-Gudbrandsdal 

Det vises til egen rapport "Årsrapport for 2011 - Lokal forvaltning av Bygdeutviklingsmidlar i 

Nord-Gudbrandsdal" fra Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal. 

  

                                                           

14 Tilsagnsbeløpene som oppgis her er hentet fra reskontrosystemet SATURN hos fylkesmannen i Oppland pr. 
31.12.2011. Eventuelle avvik i forhold til faktisk innvilgede beløp hos forsøksregionene skyldes etterslep eller feil i 
registreringene i reskontrosystemet. 
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Rapportering av ansvar 2011 

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. 
01.01.11 

Netto innvilget 
2011 

Inndratt av 
tidligere års 
tilsagn Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Melke- og storfeprogram 12 194 798    12 194 798 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk 297 945 354 299 112 464 24 319 868 278 137 569 294 600 381 

Utviklingstiltak/nye 
næringer 144 026 523 94 842 420 7 059 179 92 311 600 139 498 164 

Sum tilskudd 454 166 675 393 954 884 31 379 047 370 449 169 446 293 343 

      

Tapsfondsavsetning risikolån  9 036 113  9 036 113  

Herav trad. jord og 
hagebruk      

Herav utv. tiltak/nye 
næringer      

Sum tilskudd og 
tapsfondsavsetning 454 166 675 402 990 997 31 379 047 379 485 282 446 293 343 
 

Tapsavsetninger i forbindelse med innvilgede risikolån i 2011 er på totalt kr 9 036 113 

hvorav kr 5,1 mill. gjelder risikolån til tradisjonelt jord- og hagebruk og kr 3,9 mill. gjelder 

risikolån til utviklingstiltak/nye næringer.  

 

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.11 

Netto innvilget 
2011 

Inndratt av 
tidligere års 
tilsagn Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk  84 164 691  49 138 905  

Utviklingstiltak/nye 
næringer  10 530 523  9 615 069  

Sum 687 805 976 94 695 214 9 327 454 58 792 246 714 381 490 
 

Faktisk ansvar fra reskontrosystem: 482 339 144,46 
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Restansvar BU-lån 

Gjenstående ansvar på bevilgede, ikke utbetalte BU-lån pr. 31.12.11 er kr 0. 

Ansvar BU-midler forvaltet av FMLA 

 Ansvar pr 
01.01.11 

Innvilget 
2011 

Inndratt 
2011 

Ansvar 
overført 

Utbetalt 
2011 

Tilbake 
betalt 

Ansvar 
31.12.11 

Utredning/ 
tilrettelegging 

111 703 947 69 395 477 15 492 364 0 65 501 119 80 046 100 185 987 

Grøfting 88 532 0 88 532 0  0 0 0 

Trad. jord-/ 
hagebruk 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum 111 792 479 69 395 477 15 492 364 0 65 501 119 80 046 100 185 987 
 

Udisponert ramme pr 31.12.11 av Utredning/tilrettelegging var: 18 057 249 kr  

 

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. 
01.01.11 Innvilget 2011 Inndratt 2011 Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Melke- og 
storfeprogram 179 000 0 0 25 000 154 000 

Andre tiltak 7 003 838 0 95 000 2 665 000 4 243 838 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk 2 638 500 6 366 000 0 3 351 500 5 653 000 

Utredning/tilrettelegging 532 750 572 000 0 312 000 792 750 

Restmidler 1996-2003 20 500 0 0 0 20 500 

Sum 10 258 788 6 938 000 95 000 6 353 500 10 864 088 
 

  



Bygdeutviklingsmidler 

 259 

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.11 Innvilget 2011 Inndratt 2011 Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Rentestøtte15 9 530 082 1 351 669 10 602 662 166 10 208 983 
 

Nord-Gudbrandsdal: 

BU-midler tilskudd 

 
Ansvar pr. 
01.01.11 Innvilget 2011 Inndratt 2011 Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Melke- og 
storfeprogram 113 800 0  0 25 000 88 800 

Andre tiltak 4 499 721 0 95 524 2 454 296 1 949 901 

Tradisjonelt jord- og 
hagebruk 2 597 107 8 260 088 157 434 6 870 926 3 828 835 

Utredning/tilrettelegging 423 500 164 000 0 265 500 322 000 

Sum 7 634 128 8 424 088 252 958 9 615 722 6 189 536 
 

BU-midler rentestøtte 

 
Ansvar pr. 
01.01.11 Innvilget 2011 Inndratt 2011 Utbetalt 2011 

Ansvar 
31.12.11 

Rentestøtte 7 12 075 377 2 052 174 69 856 1 022 520 13 035 174 

 

 

                                                           

15 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 2011. På den måten kan 
et omtrentlige utbetalingsansvar pr. 31.12.11 beregnes. 
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5.2 Sentrale bygdeutviklingsmidler 

Virkeområdet for de sentrale BU-midlene er bedriftsovergripende utviklingsprosjekter. 

Innovasjon Norge fikk for 2011 en ramme på 8 mill. kroner som sentrale BU-midler. 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.  

Totalt ble det i 2011 innvilget knapt 8,7 mill. til 16 prosjekter. 

Sentrale BU-midler – disponible midler, innvilget og utbetalt i 2011, ansvar pr. 

31.12.2011. 

Oppstillingen nedenfor viser disponible midler for 2011 (beløp i mill. kroner). 

Tildeling 2011 Overført fra 2010 Inndratt fra 
tidligere år 

Til disposisjon 2011 

8,0 1 ,6 1,7 11,2 

 

Oppstillingen nedenfor viser en sammenstilling av tilsagn, utbetalinger og ansvar pr. 31.12.2011 (beløp i 
mill. kroner) 

Ansvar pr 01.01.11 Tilsagn Inndratt fra 
tidligere år 

Utbetalt Ansvar pr 31.12.11 

20,7 8,7 1,7 12,9 14,9 

 

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 produsent-
sammenslutninger. 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 gitt som grunnstøtte til ulike næringsorganisasjoner. Disse gjør et viktig arbeid, men Innovasjon 
Norge frykter likevel at det går utover områder med utviklingspotensial uten sterk fellesskapsøkonomi 
som faller utenfor disse organsiasjonene 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 og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tjenestene tilbys i hovedsak i 
nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. 

”Inn på tunet løftet” ble etablert i 2010 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.  
 
I tillegg til Inn på tunet løftet, omfatter ordningen også bedriftsovergripende utviklingstiltak i 
verdikjeden, bl.a. ble det i 2011 innført et kvalitetssikringssystem for Inn på tunet tjenester. Utvikling av 
enkeltbedrifter skjer over de bedriftsrettede fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. 

2. Rapportering for 2011  

2.1 Grad av måloppnåelse i forhold til mål/måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011 
Innholdet i denne 3-årige ordningen ble utviklet høsten 2009 og vedtatt i januar 2010 av Landbruks- og 
matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Utviklingsaktivitetene for Inn på tunet løftet skjedde i hovedsak i 2009 og 2010. 2011 har derfor vært et 
år med fokus på behandling av nye søknader og oppfølging av igangsatte prosjekter. 

b. Effekter av programmet 
Programmet er nytt, og derfor ikke omfattet av kundeeffektundersøkelser og evalueringer. Det er et mål 
at Inn på tunet ordningen skal bli en del av det kommunale tjenestetilbudet. Siden bare et fåtall av 
prosjektene er avsluttet, er det foreløpig kun begrenset dokumentasjon på oppnådde resultater. 

2.2 Ressursbruk 

Det ble i 2011 fra LMD og KRD stilt 10 mill. kroner til disposisjon for programmet over LMD kap 1150, 
post 50, herav 6 mill. kroner til Inn på tunet løftet. 
 
Så godt som hele rammen ble disponert. Av hele 88 kommuner som enten søkte sammen eller hver for 
seg om å bli ”Inn på tunet løftet-kommune”, ble til slutt 21 nye prosjekter med til sammen 27 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.  
 
Parallelt med Inn på tunet løftet har Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet igangsatt et nasjonalt strategiarbeid for Inn på tunet, der bla. forankring i 
departementer og fagmyndigheter innen helse, omsorg, skole og velferd står sentralt. 
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2.4 Utviklingsaktiviteter for sektorprogrammet i 2011 

Inn på tunet løftet er nytt fra 2010. Utviklingsaktivitetene i programmet framover vil avhenge av det 
nasjonale arbeidet med ny strategi som planlegges å være ferdig i februar 2012. 

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 2011 har IN bevilget 1,1 mill. kroner avv Reindriftens Utviklingsfond (RUF) til konfliktforebyggende tiltak 
mellom reindrift og jordbruk. Pengene gikk til å finansiere 19 tiltak, 5 i Sør Trøndelag, 6 i Troms og 8 i 
Finnmark. 

 1,0 mill. kroner var stilt til disposisjon over Sentrale BU-midler hvorav bevilget 0,97 mill. kroner til 
konfliktforebyggende tiltak. Disse midlene gikk til å finansiere 17 tiltak, 5 i Sør-Trøndelag, 5 i Troms og 7 i 
Finnmark.  

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. 
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5.5 Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene (FUNK) 

Bakgrunn og mål  

Arbeidet med førstelinjetjenesten i kommunene ble omorganisert i 2011. Fra å være organisert som 
prosjekt (FUNK) ble arbeidet fra 01.01.2011 en integrert del av innsatsen det enkelte distriktskontor har i 
arbeidet med kommunene som næringsutviklere.   

Målet for 2011 har vært at arbeidet skal være i gang i alle fylker og at det skal settes i verk kursdager for 
næringskonsulenter og etablererveiledere, samt avholdes kontordager i kommunene. 

Innsatsen skal tilpasses etter hvor langt arbeidet er kommet, hvordan arbeidet er organisert og 
utfordringene i hvert fylke. 

Det overordna målet med arbeidet er å styrke kommunen som næringsutviklere og øke bevissthet og 
kompetanse hos næringskonsulenter/etablererveiledere. 

Aktiviteter i 2011 

Både ved hovedkontoret og ved distriktskontorene har det vært begrensede ressurser tilgjengelig til 
dette arbeidet i 2011.  Likevel har mange fylker gjort en stor innsats. I Telemark, Hordaland, Nordland, 
Møre og Romsdal og i Troms har innsatsen vært betydelig. Det har vært avholdt kontordager i form av 
møter med kommunen og næringsaktører, samt flere mindre kurs innenfor ulike tema. 

Ved Innovasjon Norges hovedkontor har ressursene i 2011 hovedsakelig vært prioritert til utvikling av et 
nytt kurskonsept for kommunale næringskonsulenter.  Målgruppen for et slikt kurs er svært vid, siden 
kompetanse og behov er meget varierende fra kommune til kommune. Det har også vært en utfordring å 
finne en form på kurset som gjør det hensiktsmessig og mulig å levere. Kurset må kunne kjøres over hele 
landet, for mange kommuner og over lang tid. 

For å kunne håndtere dette har den primære målgruppen blitt snevret inn til de kommuner som ikke har 
et stort fagmiljø å støtte seg til, kommuner som har nyansatte i rollene som næringskonsulent/veileder 
og/eller kommuner hvor rollen som næringskonsulent/veileder ivaretas av personer som også har andre 
oppgaver i kommunen.  

Løsningen som ble valgt har form av e-læring. Det vil si at kurset er laget som en film bygget opp rundt 
en tenkt etablerer, med innlagte oppgaver underveis. Dette er laget slik at kurset også skal kunne kjøres i 
plenum og kompletteres med flere tema, etter behov. Innovasjon Norge har utviklet kurset fra grunnen 
av, med definering av læringsmål og utvikling av manuset som ligger til grunn for filmen. Det er lagt opp 
til en stor grad av refleksjon og diskusjon i kurset. 

Den første delen av kurset har fokus på veilederrollen og bevisstgjøring i forhold til denne. Den andre 
delen av kurset har vekt på veiledning og samtale med utgangspunkt i en bærekraftig forretningsmodell. 

Kurset blir ferdigstilt primo 2012 og det skal kjøres 4 piloter i løpet av første halvår 2012. Målet er 
implementering av kurset i fylkene slik at distriktskontorene kan anvende dette etter behov i lang tid. 
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5.6 Bedriftsnettverkstjenesten 

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. Etablering og iverksetting 
av bedriftsnettverk skal bidra til å utløse konkret innovasjons- og verdiskapingspotensial basert på 
samarbeid mellom bedriftene.  

Der det er viktig for bedriftene, vil det være naturlig å trekke inn FoU-aktører og aktører innen offentlig 
sektor.  

Det fokuseres 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 rimeligere varer og tjenester øker stadig. 
Bedriftene må arbeide med kostnadseffektivisering i hele verdikjeden som bedriften er en del av. Større 
kunder vil i økende grad ha færre underleverandører, og systemleveranser blir stadig vanligere. 

Kompetent arbeidskraft er en knapphetsfaktor i mange bedrifter. Norske bedrifters omdømme påvirker 
deres evne til å tiltrekke seg arbeidskraft – de kloke hodene. I mange bransjer, som for eksempel innen 
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.  
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 Innovasjon Norges prioriterte sektorer, både nasjonalt og regionalt, vil være retningsgivende for 

prioritering mellom søkere/nettverk.  

 Store bedrifter kan inngå i nettverket, men ikke være dominerende.  

 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 horisontale 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 videreutvikle 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.  

 Behovene i undersøkelses/forstudiefasen er knyttet til å avklare muligheter og ambisjoner for 
samarbeidet. I forprosjektfasen må samarbeidsprosjektet ytterligere konkretiseres gjennom en felles 
forretningsplan/prosjektplan og det må tilrettelegges 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. 

I hovedprosjekter kan tjenesteleveransen inneholde følgende:  
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 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 2011  

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

Bevilgninger til de ulike faser i nettverksprosjekter foretas løpende av distriktskontorene iht. egen policy 
for nettverkstjenesten. Viktige prioriteringskriterier er INs prioriterte sektorer, internasjonal orientering, 
markedsorientering, forretningsmessig potensial og bedriftenes gjennomføringsevne.  

Måloppnåelse handler om at rammene må utnyttes og bevilges til gode prosjekter iht. policy og at det er 
en rimelig fordeling på bransje/sektor og geografi. I sentrale områder har prosjekttilgangen vært større 
enn tilgjengelige rammer. Midlene har vært bevilget til prosjekter i tråd med policy. I distriktsområder 
har tilgangen på prosjekter vært svakere. Dette førte til at ca 3,6 mill. kroner, tilsvarende 26 % av 
distriktsrammen for 2011, ikke ble utnyttet. I tillegg kommer at bevilgningene fordelte seg ujevnt på 
sektor og geografi. 

I 2011 ble 47 prosjekter/prosjektfaser støttet - herav 5 forstudier, 18 forprosjekter og 24 
hovedprosjekter. I 2010 ble 51 prosjekter støttet herav 16 forstudier, 21 forprosjekter og 14 
hovedprosjekter.  

Prosjektene har bransjemessig tyngdepunkt innen reiseliv, olje og gass, maritim, energi og miljø og IKT. 
Dette gjelder også for 2010 og 2011 totalt. Det var i 2011 ingen prosjekter innen helse/bioteknologi. Det 
er program/ordninger med egne nettverkstilbud innen marin sektor, landbruk og reiseliv (Marint 
verdiskapingsprogram, Lokalmat-programmet og Opplevelsesproduksjon i partnerskap innen reiseliv) 

 De finansierte prosjektene i 2011 har et geografisk tyngdepunkt i Sogn og Fjordane, Troms, Oslo og 
Akershus og Agder-fylkene. Dette gjelder også for 2010 og 2011 totalt. Nettverksprosjektene har en 
relativt ujevn geografisk fordeling. 

Antall prosjekter (prosjektfaser) finansiert i 2011 - fordelt på sektor 

Sektor Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Totalt 

Energi/miljø 1 1 3 5 

Helse     

IKT  2 2 4 

Landbruk 1   1 

Maritim  2 2 4 

Olje og gass  1 7 8 

Reiseliv 2 7 6 15 

Andre 1 5 4 10 

Totalt 5 18 24 47 
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Antall prosjekter finansiert i 2011 - fordelt på fylke. Fylke angir det fylket hvor søkerbedriften er 
lokalisert.  

Fylke Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Totalt 

Finnmark  1 1 2 

Troms  3 3 6 

Nordland  1 1 2 

Nord-Trøndelag 1 1 2 4 

Sør-Trøndelag 1   1 

Møre og Romsdal  1 1 2 

Sogn og Fjordane 1 8 1 10 

Hordaland     

Rogaland   1 1 

Vest-Agder   3 3 

Aust-Agder   3 3 

Telemark   1 1 

Vestfold     

Buskerud  1 1 2 

Oslo og Akershus 1 2 4 7 

Østfold     

Hedmark 1   1 

Oppland   2 2 

Totalt 5 18 24 47 

 

I 2011 har to hovedprosjekter fått finansiering til to faser (2011 og 2012). Bevilgninger til 
nettverksprosjekter foretas løpende og prosjektperioden kan avvike fra kalenderåret. 

Ved inngangen til 2012 består porteføljen av 23 hovedprosjekter. 14 er lokalisert i sentrale områder og 9 
i distriktsområder. I løpet av 2011 har 10 hovedprosjekter gått ut som følge av endt prosjektperiode eller 
at prosjektet ikke har utviklet seg som forventet. 15 nye hovedprosjekter har kommet til i løpet av året. 
Prosjektene finansieres fra de sentrale rammer for bedriftsnettverk, og suppleres med lokale midler fra 
distriktskontorene.  

Læringsaktiviteter gjennomført i 2011 
Det er etablert et internt fagnettverk for klynger og bedriftsnettverk med deltakelse fra alle 
distriktskontorene. Det er gjennomført to fagsamlinger med erfaringsutveksling og kompetanseheving 
knyttet til sentrale fagtema.  

7.2 Ressursbruk 

NHD kap. 2421 post 50: Rammen for 2011 var 8 mill. kroner herav 600.000 kroner til 
gjennomføringskostnader og 7,4 mill. kroner i landsdekkende tilskudd til nettverksprosjekter i sentrale 
områder. Rammen i 2011 ble fullt utnyttet. Rammen i 2010 var 8 mill. kroner. 

KRD kap. 552 post 72: Rammen for 2011 var 10,9 mill. kroner samt 2,6 mill. kroner overført fra 2010, til 
sammen 13,5 mill. kroner, herav 0,9 mill. kroner til gjennomføringskostnader og 12,6 mill. kroner i 
distriktsmidler til nettverksprosjekter. Rammen ble ikke fullt utnyttet på grunn av svak tilgang på 
prosjekter. Gjenstående midler utgjorde ca 3,6 mill. kroner. Rammen i 2010 var 10,6 mill. kroner. 
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Det har vært stor interesse og etterspørsel etter prosjektmidler til nettverksprosjekter i sentrale 
områder. På grunn av de begrensede rammene som kan anvendes i sentrale områder, har det bare i 
begrenset grad vært mulig å imøtekomme søknadene. Av samme grunn har tjenesten heller ikke vært 
aktivt markedsført i sentrale områder. Situasjonen er omvendt i distriktsområder. Som nevnt ovenfor har 
prosjekttilgangen her vært relativt svak.  

Distriktskontorene benytter også lokale midler til medfinansiering av nettverksprosjekter. Innovasjon 
Norges støtte til forprosjekter og hovedprosjekter utgjør inntil 50 % og utløser ressurser fra bedriftene i 
minst like stort omfang som støtten de mottar. 

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Tjenesten fokuserer på markedsorienterte samarbeidsprosjekter som skal styrke bedriftenes 
konkurransekraft i internasjonale markeder eller markeder i Norge preget av internasjonal konkurranse. 
Prosjektene innebærer ofte også koplinger og relasjoner til lokale samarbeidspartnere og deres nettverk 
i aktuelle markeder internasjonalt. 

De fleste finansierte prosjektene i 2011 er internasjonalt rettet. I 2011 gikk 15,3 mill. kroner (85,4 %) av 
totalt bevilget ca. 17,9 mill. kroner til prosjekter som er registrert som ”Internasjonalt rettet” (83,5 % i 
2010). 

7.4 Kvinnesatsing 

I 2011 gikk 4,2 mill. kroner (23,7 %) av totalt bevilget ca. 17,9 mill. kroner til prosjekter som er registrert 
som ”Kvinnerettet” (29,5 % i 2010). 

7.5 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.  

Samarbeid gir økt tilgang til ressurser og er aktuell strategi for mange bedrifter for å styrke 
konkurransekraft i krevende markeder og for å utløse vekstpotensial.  

Det forventes derfor fortsatt stor interesse for bedriftsnettverk, spesielt i sentrale områder. Beskjedne 
rammer i sentrale områder gir begrensede muligheter til å finansiere nye bedriftsnettverk. Ambisjonene 
må derfor holdes på et moderat nivå. Det er en stor utfordring å øke tilgangen på nettverksprosjekter (og 
prosjekter fra flere bransjer) i distriktsområder. Dette krever proaktivt mobiliseringsarbeid. 

7.6 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Hovedkontoret (dvs tjenesteansvarlig for bedriftsnettverk) gir informasjon og faglig støtte til 
distriktskontorene og bidrar 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 
utekontorene kan involveres mer da de fleste prosjektene er internasjonalt rettet. Utekontorene kan 
blant annet bidra til å forsterke prosjektene gjennom rådgiving (markedsinformasjon, forretningskultur 
mv), partnersøk, andre nettverksaktiviteter.  

7.7 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

Det er ikke gjennomført eksterne evalueringer i 2011. En før-evaluering ble imidlertid gjennomført 
senhøsten 2009. 
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7.8 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

Tjenestens innhold og innretning er ikke endret i 2011. Før-evalueringen fra 2009 (jf. punkt 7) la 
grunnlaget for videreutvikling og spissing av tjenestens innretning. Siden 2010 har tjenesten hatt en 
tydelig markedsorientert og kommersiell profil og en klar avgrensning mot andre tjenester og 
programmer, nedfelt i et eget policy-dokument.  

7.9 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

2009 var oppstartsåret for tjenesten. Tjenesten har vært praktisert i henhold til en egen policy i 2010 og 
2011. Det er et økende behov for tjenesten. Det forventes fortsatt usikre økonomiske utsikter 
internasjonalt og krevende markeder for store deler av norsk næringsliv. Samarbeid er aktuell strategi 
for å møte disse utfordringene. Erfaringene så langt viser at tjenesten treffer bedriftenes behov på en 
god måte. Tjenesten gir viktig risikoavlastning og faglig veiledning - og er fleksibel, lett å forstå og lett å 
gjøre seg nytte av for bedriftene. 

Bedriftsnettverk er fra 2012 en av Innovasjon Norges basis tjenester som skal tilbys våre kunder og som 
alle kunde- og saksansvarlige skal ha god kunnskap om. 
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5.7 Kontaktpunkt for CIP EIP i Norge 

1. Kort beskrivelse av programmet 

Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme), som 
er den største programdelen i EUs rammeprogram for konkurranseevne og Innovasjon; CIP 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013). Nærings- og 
handelsdepartementet finansierer oppdraget med 1,95 millioner kroner årlig. Dette tilsvarer et og et 
halvt årsverk samt midler til reiser og andre kostnader.  

Innovasjon Norge skal informere norske aktører om mulighetene knyttet til EIP og skal mobilisere til 
størst mulig norsk uttelling fra programmet. I tillegg forvalter Innovasjon Norge en forstøtteordning hvor 
norske aktører som søker EU om prosjektmidler fra CIP EIP kan søke om finansiell risikoavlastning 
(ordningen finansieres med inntil 2 millioner kroner årlig).  

2. Beskrivelse av formål/målsetning 

CIP EIP (Enterprise and Innovation Programme) er et EU-program som går fra 2007 til 2013. Programmet 
skal fremme innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, særlig hos små og mellomstore bedrifter. 
EIP-programmets budsjett er på 2,166 mrd. euro for syv år. 1,37 mrd. euro er øremerket til investeringer 
i finansielle institusjoner gjennom European Investment Fund. Øvrige midler 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.  

EIP har følgende fem fokusområder: 
 

1. Gi bedre adgang til kapital for SMB gjennom venturekapitalinvesteringer og 

lånegarantiinstrumenter: De finansielle instrumentene forvaltes av European Investment Fund 

(EIF) i samarbeid med finansielle mellomledd. EIF investerer i nasjonale fond 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. 

Videre tilbys banker og andre låneytere garantiordninger som gir økt evne til å gi lån til 

innovative bedrifter.  

 

2. Gi markeds- og innovasjonsstøttetjenester levert gjennom et nettverk av bedriftsrådgivere: 

Rådgivernettverket Enterprise Europe Network har 600 partnerorganisasjoner i regioner og byer 

over hele Europa (48 land) og tilbyr små og mellomstore bedrifter gratis rådgivningstjenester. 

Innovasjon Norge leder av den norske delen av nettverket. Rådgivning i forhold til EU-regelverk, 

teknologioverføring, bedriftssamarbeid og deltakelse i EU-programmer står sentralt. 

 

3. Fremme innovasjon: EIP finansierer en rekke initiativer som skal bidra til å realisere og 

videreutvikle EUs innovasjonspolicy, slik at store samfunnsutfordringer som klimaendringer, 

ressursknapphet og aldrende befolkning kan finne løsninger i et innovativt og dynamisk 

næringsliv. EIP støtter opp om prosjekter som tester nye konsepter og verktøy som fremmer 

innovasjon, transnasjonal benchmarking på policy utveksling av beste praksis i policyutvikling. 
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4. Støtte til miljøinnovasjon: Ordningen Eco-Innovation støtter bedrifter som skal nå ut i markedet 

med innovative produkter, prosesser og tjenester som redusere miljøpåvirkning, begrense 

forurensing eller sikrer en mer effektiv bruk av naturressurser.  

 

5. Støtte utvikling av politiske rammebetingelser som fremmer entreprenørskap og innovasjon: EIP 

finansierer tiltak som fremmer entreprenørskap, økt sysselsetting og konkurransekraft. 

 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring 

Formålet med norsk deltakelse i CIP EIP er å skape gode rammer for økt konkurranse- og 
innovasjonsevne for små og mellomstore norske bedrifter. Den samfunnsøkonomiske gevinsten oppnås 
på lang sikt ved at næringslivet får større evne til å konkurrere mot globale vinner. EUs rolle oppstår der 
det identifiseres en markedssvikt, og hvor man ser at tverrnasjonalt samarbeid og felles arbeid om 
politikkutvikling gir merverdi.  

4. Målgruppe 

Målgruppen for oppdragets aktiviteter er norske aktører med interesse for mulighetene som ligger i EIP. 
Den indirekte målgruppen for CIP EIP er små og mellomstore bedrifter, mens de direkte målgruppene for 
utlysninger og kunnskap i EIP ofte er mellomleddene som definerer policy, programmer og rammer for 
bedrifter:  
 

 Finansielle aktører: Venturekapitalfond som vil søke EU/EIF om investeringer og banker eller 

andre låneaktører som vil søke EU/EIF om lånegarantier. Videre aktører som er interessert i 

politikkutvikling på finansieringsområdet (økt internasjonalisering av venturekapitalmarkedet og 

lignende).  

 Policyutforming: Virkemiddelapparatet, departementer, direktorater, forskningsmiljøer, 

politikere, kunnskapsbedrifter m. fl: Aktører med sterk interesse for utviklingen av policy på 

områder knyttet til næringsliv, innovasjon og konkurranseevne.  

 Næringsliv: Miljøinnovasjonsbedrifter, bransjeforeninger 

 Forskningsmiljøer: kunnskapsaktører, teknologisentra 

5. Kundebehov 

 For næringslivet: Prosjektmidler fra for eksempel Eco-Innovation. Behov for best mulige 

virkemidler for evne til innovasjon og vekst. Behov for råd og veiledning om internasjonalisering, 

markedsadgang/regelverk og teknologi (Enterprise Europe Network) 

 For virkemiddelaktører: Kunnskap om innovasjon og trender, data om innovasjonsnivåer, 

sektorer osv. som utvikles i Europa. Ideer, beste praksis, strategier og løsninger fra andre land. 

Nettverksadgang, arenaer, prosjektdeltakelse og møteplasser er viktige 

 Finansielle instrumenter: Norske innovative vekstbedrifter får økt tilgang til risikokapital ved at 

venturefond får investeringer fra EU/EIF 
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6. Innhold 

 Informere norske aktører om muligheter i EIP og bygge deres kompetanse til å bruke dem: 

Prosjektutlysninger, anbudsutlysninger, konferanser, rapporter og nettverk 

 Formidle kompetanse på EU-policy og bistå med veiledning for søkere 

 Spre kunnskapsgrunnlag som utarbeides i EIP 

 Forvalte forstøtteordning, ta i mot søknader og saksbehandle/utbetale forstøtte 

7. Rapportering for 2011 

7.1 Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011:  
Kontaktpunktet har deltatt på komitémøter for CIP EIP i Brussel i mars, juni og november, sammen med 
NHD. Det ble arrangert et interdepartementalt møte for CIP-departementer og –kontaktpunkter i juni. 
(Et interdepartementalt møte i desember er utsatt til februar.) I forkant av EIPC-møtene er det også 
avhold møter i referansegruppen for EIP. Her deltar LO, NHO, Norsk venturekapitalforening, KLIF, 
Bedriftsforbundet, Innovasjon Norge og SIVA.  

CIPcom er et elektronisk nyhetsbrev som kom ut 7 eksemplarer i 2011. De fire siste utgavene ligger som 
vedlegg. Funksjonen har i underkant av 700 abonnenter i departementer, virkemiddelapparat, 
Stortinget, media, forskningsinstitusjoner, kunnskapsbedrifter m. m. Nyhetsbrevet viktigste oppgave er å 
spre kunnskap om policyutviklingstrekk på innovasjon i EU/CIP. Flere artikler om EIP ble også publisert i 
Innblikk – et EU-nyhetsbrev med bedriftsprofil fra Enterprise Europe Network.  

CIPcom er lagt over til ny server og nettsiden www.cipinorge.no har fått en en grundig gjennomgang i 
2011. Strukturen er nå enklere og mer brukervennlig.  

Kontaktpunktet har holdt seg faglig oppdatert gjennom 2011, ved å følge utviklingen i prosjekter, 
politikkutvikling generelt og ved å delta på 6-8 konferanser og informasjonsmøter i inn- og utland. Det er 
også arrangert en rekke møter med søkere og andre med interesser for CIP/EIP. 

Prosjektsøknader generelt: Det er sendt inn totalt 11 prosjektsøknader til EIP i 2011 (som 
kontaktpunktet kjenner til). Videre er 2 fond i dialog med EIF om venturekapitalinvestering (GIF-
ordningen).  

Miljø: Sju prosjektsøknader er sendt til Eco Innovation (resultater ventes februar 2012). Vi ser at dette 
delprogrammet bidrar til et sømløst virkemiddeltilbud for miljøbedrifter i Norge. Det en viss grad av 
overlapp med Miljøteknologiordningen, men Eco-Innovation dekker et behov som strekker seg ut over 
de tilgjengelige norske midlene. Programmet tar gode prosjekter fra forskningsfasen til 
kommersialisering. Kontaktpunktet har jobbet tett med EU-rådgivere på Innovasjon Norges 
distriktskontorer og har arrangert informasjonsmøter i de fire største byene (totalt ca 100 deltakere). 
Kontaktpunktet har arrangert søknadsskrivekurs for søkerbedrifter. Det ble holdt innlegg på 
informasjonsmøter i regi av andre EU-programmer (Intelligent Energy Europe).  

Finansielle instrumenter: Kontaktpunktet satset sterkt på de finansielle virkemidlene (særlig 
venturekapital) i 2011, med gode resultater (ref. to søknader til EIF). Det ble arrangert en workshop i 
Oslo i oktober, hvor EIF og utvalgte, særlig relevante aktører i risikokapitalmiljøet møttes. Her er det 
samarbeidet tett med Norsk venturekapitalforening. Vi erfarer at forstøtteordningen virker stimulerende 
på engasjementet i målgruppen. Lånegarantirdningen har også blitt fulgt opp, men er prioritert noe ned. 
Mikrokredittordningen til Cultura sparebank fortsettes også i 2011.  
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Prosjektetableringsstøtte: Innovasjon Norge har mottatt totalt 6 søknader til forstøtte i 2011, alle er 
innvilget. To søknader fra 2010 også er innvilget i 2011 pga. prosjektutsettelser fra bedriftens side. 

Reiseliv: Det er sendt en norsk søknad på reiseliv i 2011 (Pilegrimsleden er partner i prosjekt). Søknaden 
er videre til “shortlist”. Videre har Innovasjon Norge vurdert å søke på en annen reiselivsutlysning, hvor 
formålet var å arrangere en konkurranse som fremmer en norsk reiselivsdestinasjon til nettverket EDEN. 
Pga. ressurskutt har IN ikke hatt anledning til å søke i 2011, men vil se på muligheten igjen i 2012 (ny 
utlysning på trappene).  

Innovasjonspolicy: Innovasjon Norges klyngeteam deltok i to prosjektsøknader på hhv. 
internasjonalisering av klynger og klyngeledelse (3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011 
4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021), hvor de var koordinator for ett. Ingen av søknadene nådde opp i 
konkurransen. EIP hadde også en stor pilotutlysning på innovasjon i offentlige anskaffelser, hvor Lyngdal 
kommune, Falun kommune (SE), Difi og Leverandørutviklingsprogrammet søkte om 1,5 millioner euro til 
et prosjekt som skal utvikle strategier for bruk av innovative innkjøp. Resultat ventes i februar, det er 
kommet positive signaler fra Kommisjonen.  

Kontaktpunktet informerte også bredt om utlysningene på SILC (ENT/CIP/11/D/N02S00) design, 
(19/G/ENT/CIP/11/C/ N03C021) kreative næringer (2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011) og EMMIA 
(1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031) men her kjenner vi ikke til norske søknader. Norsk designråd fant 
designutlysningen interessant, men vurdere av tidspress heller å søke i 2012. 

Entreprenørskap: En utlysning for mentorordning for gründere ble bredt profilert 
(6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21). Senja næringshage ønsket å søke, men trakk seg pga. tidspress. To norske 
arrangementer ble knyttet opp til den europeiske SME week, og gründer Silje Vallestad fremmet for 
profilering i et EU-magasin som skal vekke entreprenørskapslysten i Europa.  

Løpende: Prosjektene Enterprise Europe Network, FEN, Cluster Excellence, Net4Biz, GreenConServe, 
LCBHealthCare, Ecotrans og MCI og samt ekspertbidragene til Inno Partnering Council og EPSIS pågår 
fortsatt i 2011.  

Det er informert bredt om ulike konferanser og rapporter, både via CIPcom, Twitter og til 
enkeltpersoner/-miljøer 

b. Effekter av programmet: 
Oppdraget er ikke omfattet av KOU da det ikke er en tjeneste. Effekter fra EIP illustreres godt av punkt 
1a).  

7.2 Ressursbruk 

Hvor mye ressurser er budsjettert og forbrukt i programmet i 2011 pr. departement/kapittelpost? 

2,0 mill. kroner er budsjettert til oppdraget i 2011. På grunn av endrede timerater i 2011 (fra 780 til 730), 
samt at teamet har vært underbemannet første halvår, gjenstår det noe midler på budsjettet.  

7.3 Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 
EIP sitt formål er blant annet å bidra til økte internasjonalisering av bedrifter. Dette skjer både gjennom 
tiltak som fremmer klyngesamarbeid på tvers av grenser, internasjonale partnerskap i EIP-prosjekter og 
mer standardisering og økt grad av koordinering av regelverk og byråkrati overfor bedrifter. Ikke minst 
bidrar Enterprise Europe Network direkte til internasjonalisering av norske bedrifter, gjennom sine 
rådgivnings- og nettverkstjenester.  
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7.4 Kvinnesatsing 

Kvinnesatsing er en del av EIPs arbeid med entreprenørskap. Innovasjon Norge har deltatt i prosjektet 
Female Entrepreneurship Ambassadors, som var en CIP-utlysning (prosjektet avsluttet august 2011). Her 
har utvalgte, suksessrike kvinnelige gründere fylt rollen som ambassadører for unge kvinner med 
potensial for egen, fremtidig bedriftsetablering. En av ambassadørene ble utnevnt til Årets kvinnelige 
gründer 2011.  

7.5 Miljørettede prosjekter 

Eco-innovation er en stor del av kontaktpunktets arbeid. I 2011 hadde vi sju norske søknader til Eco-
Innovation, alle med norsk lead partner. Pr. 6.2. 2012 er resultatene fra søknadsrunden ikke publisert.  

7.6 Risikofaktorer/utfordringer 

Utfordringer ved slutten av 2011: Kontaktpunktet kan få et endret mandat i 2012, hvor det legges mer 
vekt på å realisere det kvalitative potensialet ved EIP-deltakelse, i form av mer strategisk spredning av 
kunnskapsgrunnlag fra CIP. Kontaktpunktet er ved årsskiftet i dialog med NHD om hvordan man skal 
jobbe mer i denne retningen i 2012 og 2013.  

7.7 Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Innovasjon Norge har jobbet tett med nøkkelpersoner i andre organisasjoner for å nå ut til målgruppen. 
Arbeidet mot Norsk Venturekapitalforening har for eksempel fungert utløsende for å få to norske 
venturefond i dialog og søknadsprosess mot en ventureinvestering fra EIF. Vi har jobbet tett med andre 
aktører i utlysningssammenheng, for eksempel Leverandørutviklingsprogrammet, Norsk Industri, NHO og 
miljøbransjeforeninger. Kontaktpunktet jobber bevisst gjennom “multipliers” i andre fagmiljøer slik at 
mulighetene i EIP best mulig kan tydeliggjøres-  

7.8 Gjennomførte eksterne evalueringer i 2011 (før-, følge-, midtveis- el. sluttevaluering) 

CIP-programmet er evaluert i 2011. Menon/Econ Pöyry har gjennomført evalueringen på vegne av NHD. 
Kontaktpunktet har bidratt med innspill til evalueringen og i etterkant også presentert innholdet for INs 
Ledermøte 1 i november 2011. En konklusjon i rapporten er at departementene (NHD, OED, FAD) bør 
vurdere å gi kontaktpunktene et bredere mandat for å sikre økt utbytte av CIP-deltakelsen. 

Brukerevaluering av CIPcom gjennomført våren 2011, for å sikre at kundene får et nyhetsbrev med 
relevant innhold.  

7.9 Programutviklingsaktiviteter i 2011 

EIP-programmet bærer preg av at EU for tiden skaper et nytt innovasjonspolitisk rammeverk. Flere 
utlysninger skal berede grunnen for de nye programmene Horizon 2002 og COSME, og er å anse som 
forberedende studier til innovasjonspolitiske satsinger i den kommende perioden (2014-2020). Utkast til 
programmer kom i november 2011. 

Veien videre etter CIP: Kontaktpunktet bidrar sterkt i diskusjonen om EUs nye programmer, blant annet 
gjennom en intern arbeidsgruppe i IN og ved å delta på møte om programmene i EFTA. Kontaktpunktet 
har også levert innspill til to større høringer (en på videreføring av CIP og en på grønneboken for et nytt 
forskningsprogram i EU).  

Det er jobbet mye med budskap og kundeorientering for arbeidet i 2011. Blant annet har vi fokusert med 
på segmentering av målgrupper slik at informasjonen og veiledningen i større grad skreddersys 
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mottakeren. Vi har også opprettet en Twitter-konto for å øke tilgjengeligheten til CIP-initiativer og EU-
policy.  

7.10 Vurdering av om programmet skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Oppdraget er en rammeavtale for perioden 2007-2013.  

7.11 Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Norske aktørers utbytte av CIP 2011: Noen høydepunkter 
 

 Flere norske søknader til EIP i 2011 enn noen gang tidligere  

 Nytenkende, internasjonalt samarbeidsprosjekt på å utvikle gode strategier for innovative 

anskaffelser til omsorgssektoren: Det er søkt om 1,5 mill. euro til dette prosjektet 

 To europeiske venturefond har investert 14,5 mill. euro, hvorav 1,8 mill. euro kommer direkte fra 

CIP, i to norske bedrifter (Metallkraft og Green Energy Group) 

 den utløsende effekten for privat kapital har her fått positive ringvirkninger for norske 

innovasjoner 

 Flere norske kunnskapsaktører profileres i CIP-initiativer: 

o Leo Grünfeldt holdt foredrag på stor tjenesteinnovasjonskonferanse i Hamburg høsten 

2011 

o Norske konsulentselskaper og kunnskapsmiljøer står bak EU-bestilte rapporter, for 

eksempel NIFU i en INNOGrips-rapport om åpen innovasjon  

 Selskapet Norsk fiskeriretur har søkt Eco-innovation om prosjektmidler, og har også, som eneste 

norske bedrift, blitt valgt ut til deltakelse i Europe INNOVA-nettverket EcoLink Business Club 

(ecolinkbusinessclub.com).  

 Gjennom den norske deltakelsen i prosjektet GreenConServe har flere norske bedrifter blitt 

tildelt “innovation vouchers” hvor man prøver ut en spennende ordning for frikort til 

innovasjonstjenester  
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5.8 IPR rådgivning  

1. Kort beskrivelse av tjenesten 

Vi gir nøytral veiledning om hvordan du kan beskytte og utnytte din IPR (varemerke, design, patenter og 
åndsverk, m.m.) kommersielt. Et bevisst forhold til egen IPR vil styrke din posisjon i markedet ovenfor 
konkurrenter, samarbeidspartnere og potensielle investorer 

2. Beskrivelse av formål/målsetning: 

Vi bidrar til å innhente riktig informasjon for å gjøre vurderinger av IPR situasjonen. Når informasjonen er 
analysert vil kunden ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av sin IPR. 

3. Samfunnsøkonomisk utfordring: 

Immaterielle verdier (IPR) utgjør en stadig større del av selskapers totale verdi. Andelen norske SMBer og 
unge bedrifter som beskytter egen IPR er stigende viser statistikk fra Patentstyret og internasjonale 
undersøkelser. Dette er gledelig da Norge scorer dårlig på tradisjonelle indikatorer knyttet til anvendelse 
av industrielle rettigheter.  

Innovasjon Norge gjennomførte i 2010 en undersøkelse for å avdekke hvor bedriftene mener de største 
utfordringene er mht beskyttelse og håndhevelse av selskapets immaterielle verdier. Undersøkelsen 
viste at det er et stort behov for et bredt spekter av IPR tjenester. Det viste seg også at mange bedrifter 
henvender seg til Innovasjon Norge når de har spørsmål om beskyttelse og anvendelse av IPR. 
Konklusjonen er at for Innovasjon Norge vil det være riktig å fortsatt tilby veiledning knyttet til 
bevisstgjøring, beskyttelse og anvendelse av IPR i forretningsutviklingen til våre prioriterte kunder.  

En samfunnsøkonomisk utfordring er også at antallet patentsøknader globalt øker raskt (særlig i Asia) og 
at saksbehandlingstiden er for lang, (flere år). Dette gjør at det er vanskelig å få oversikt over andres 
rettigheter, samtidig som man må være oppmerksom på å ikke krenke andres rettigheter.  

4. Målgruppe 

IPR rådgivning tilbys Innovasjon Norges kunder med innovative prosjekter som har behov for veiledning 
knyttet til hvordan IPR kan beskyttes og anvendes i forretningsutviklingen 

5. Kundebehov: 

For personer og bedrifter som jobber med innovasjonsprosjekter er det viktig å kartlegge egen IPR, finne 
ut hva som kan beskyttes, eget handlingsrom, avklare eierskap og hvordan de immaterielle verdiene kan 
utnyttes kommersielt.  

Bevisst håndtering av IPR i forretningsutviklingen kan: 

 spare bedrifter for at de utvikler allerede kjent teknikk  

 avdekke muligheter for beskyttelse og hvilken type  

 øke inntjeningen ved å bruke IPR aktivt i forretningsutviklingen  

 hindre at bedriften ubevisst krenker andres rettigheter da dette kan medføre store kostnader 
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6. Innhold: 

Vi bidrar til å innhente riktig informasjon for å gjøre vurderinger av IPR situasjonen. Når informasjonen er 
analysert vil kunden ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av sin IPR. 

Kartlegge IPR status  

Vi gir nøytral veiledning rundt basisinformasjon om IPR systemet. Det er viktig for en bedrift å ha en riktig 
forståelse av kompleksiteten i IPR systemet, internasjonale forhold, kostnader, tidsfrister og håndhevelse 
av egne rettigheter.  

Vi gir veiledning og avklaring om prosjektet har innovasjonshøyde ved å vurdere nyhetsgrad og unikhet. 
Dette gir også informasjon om hvem konkurrenter og mulig samarbeidspartnere er. 

Viktige forhold for en kunde er avklaringer om innovasjonen kan beskyttes, hva som kan beskyttes og 
hvordan. Videre bør en bedrift avklare eierskap og om de krenker andres rettigheter. 

Bygge verdi av IPR 

Der hvor de immaterielle verdiene utgjør en reel verdi for bedriften, gir vi veiledning for å gjøre dem 
bevisst på: 

 ulike IPR forretningsmuligheter og begrensninger  

 anvendelse av IPR i forretningsutvikling (IPR-strategi)  

 samarbeidsmuligheter  

 posisjo ifbm. forhandlinger og innhenting av kapital 

IPR kan også gi bedriften et godt omdømme som vil gjøre bedriften mer attraktiv på flere områder. 

Det er viktig for bedriften å forvalte sine rettigheter slik at det gir nye forretningsmuligheter og bidrar til 
å skape merverdi. 

7. Rapportering for 2011 

1. Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for 2011 

a. Aktiviteter i 2011:  
Oversikt over pågående prosjekter i regi av programmet med geografisk fordeling 

 Den geografiske fordelingen av IPR leveransene følger samme fordelingsnøkkel som for 

prosjekter med internasjonal og nasjonalt innovasjonsinnhold.  
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b. Effekter av programmet: 
Spørsmål knyttet til beskyttelse av immaterielle verdier og IPR rådgivning er tatt inn i førundersøkelsene 
av kundeeffekt fra 2011.  

Resultatene viser at for prosjekter fra 2010 med innovasjonshøyde på internasjonalt nivå har over 80 % 
beskyttet de immaterielle verdiene. For prosjekter med innovasjonshøyde på nasjonalt nivå er andelen i 
overkant av 50 %.  Tallene gir uttrykk for en bevist bruk av IPR systemet.  

Over 90% av respondentene gir uttrykk for at IPR rådgivning har hatt høy betydning for 
konkurranseevnen og lønnsomheten. Og når det gjelder spørsmålet om hvor vidt bedriftene har blitt mer 
bevisst sitt samfunnsansvar, scorer de som har mottatt IPR rådgivning høyest av alle tjenester (45%) 

2. Ressursbruk 

I 2011 var det ca. 4 årsverk øremerket til IPR arbeidet i Innovasjon Norge.  

3. Har programmet bidratt til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene? 

Internasjonal konkurransekraft forutsetter et bevisst forhold til egne og andres immaterielle verdier.  

Ut fra at over 80 % av kundene i 2010 som har et internasjonale innovasjonsnivå  på sine 
produkter/tjenester har iverksatt tiltak for å beskytte disse må vi anta at IPR rådgivningen har bidratt til  
internasjonal fokus.  

4. Kvinnesatsing 

IPR rådgivning tilbys Innovasjon Norges prioriterte kunder og kvinneandelen variere ut fra hvilken 
tjeneste de har fått levert før det ble avdekket behov for IPR rådgivning.  

5. Miljørettede prosjekter 

IPR teamet har bidratt til å kvalitetssikre flere søknader innen miljøteknologiordningen og vi har også 
bidratt til intern policy på området.  

6. Risikofaktorer/utfordringer 

Tidligere undersøkelser har avdekket at bedriftene har et udekket behov for et bredt spekter av IPR 
tjenester. Videre at mange bedrifter kontakter Innovasjon Norge når de har spørsmål knyttet til IPR. 
Dette er utfordringer vi har med oss i arbeidet med å videreutvikle dagens tjenestetilbud.  

7. Samarbeid internt i IN og mellom andre virkemiddelaktører 

Kundeport 
IPR rådgivningstjenesten leveres i samarbeid med kundeansvarlige på distriktskontorene.  

IPR teamet har en geografisk inndeling, og jobber sammen med kundeansvarlige på kontorene.  

 
IPR vurderinger i finansieringssaker  
IPR teamet har også jobbet sammen med avdeling for Finans, Resultatoppfølging og Styring for å tilby 
beslutningsstøtte i finansieringssaker gjennom å:  

 Bidra til bedre prosjektvurderinger gjennom vurdering av IPR innhold i prosjektet  
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 Avdekke IPR risiko i selskapet. Unngå inngrep i andres rettigheter, sikre bedriftens 

konkurransefortrinn  

 Sjekke eierskap og gyldighet av de immaterielle rettighetene  

 Sikre at IN har god sikkerhet for lån der immaterielle rettigheter inngår i pantet 

Aktuelle tjenester hvor beslutningsstøtte er mest aktuelt er etablerertilskudd, IFU/OFU, lån og andre 
prosjekter med innovasjonsnivå på nasjonalt og internasjonalt nivå 

Samarbeid med andre interne avdelinger 
IPR teamet samarbeider også med juridisk avdeling for å tilgjengeliggjøre verktøy og avtaleeksempler på 
internett.  

Samarbeidsavtale med Patentstyret  
Innovasjon Norge har en samarbeidsavtale med Patentstyret. Formålet med avtalen er todelt; de to 
institusjonene skal fremstå som samordnede aktører for å dekke markedsbehovet 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. 

I 2011 ble det blant annet samarbeidet om gjennomføring av grunnkurs i industrielle rettigheter flere 
steder i landet.  

9. Programutviklingsaktiviteter i 2011 

IPR arbeidet i Innovasjon Norge ble omorganisert i 2011 som en følge av nedbemanningsprosessen som 
fant sted. Dette førte til en nedskalering av kapasiteten og dermed behov for nye prioriteringer og 
spissere fokus.  

Fokuset for IPR arbeidet i Innovasjon Norge har i 2011 vært (i prioritert rekkefølge):  

 Leveranse av IPR rådgivning mot Innovasjon Norges prioriterte kunder  

 Leveranse av beslutningsstøtte/beslutningsgrunnlag i finansieringssaker 

 Næringspolitisk rådgiving og tjenesteutvikling rettet mot oppdragsgivere 

 Opplæring av kunderådgivere 

I de fleste av Innovasjon Norges kundeprosjekter er IPR relevant. I de prosjekter som kundeansvarlig har 

vurdert som et innovasjonsprosjekt, bør IPR teamet kobles inn. Teamet kan bistå kundene med å 
kartlegge deres IPR status, behov og muligheter. Et viktig tema er hvordan kunden best kan beskytte og 
utnytte sin IPR (varemerke, design, patenter og åndsverk, m.m.) i forretningsutviklingen. Et bevisst 
forhold til egen IPR vil styrke kundens posisjon i markedet ovenfor konkurrenter, samarbeidspartnere og 
potensielle investorer. 
 
IPR teamet kan også brukes som sparringspartner for kundeansvarlige for å vurdere innovasjonsnivået, 
IPR status, handlingsrom og eierskap til IPR. 

10.  Vurdering av om tjenestene skal videreføres, videreutvikles eller avsluttes 

Det jobbes kontinuerlig med tjenesteutvikling innenfor IPR området. I Perduco undersøkelsen fra 2010 
kom det frem at IPR-systemet i Norge fremstår som uoversiktlig, og at mange bedrifter mangler 
kunnskap og/eller ressurser til å utnytte sine immaterielle verdier. Resultatet av denne undersøkelsen og 
andre nasjonale og internasjonale undersøkelser brukes aktivt for å forbedre og spisse tilbudet vårt.  
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11. Gode historier/eksempelcases fra 2011 

Sonowand AS.- www.sonowand.no 

Sonowand AS  -etablert under navn Mison AS 1998.  Bedriften har utspring fra Nasjonalt 
kompetansesenter for 3D teknologi , som er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital avd Nevrokirurgi, 
NTNU Medisinsk Fakultet og SINTEF Helse.  

Sonowand gjør det mulig å kartlegge hjernen i løpet av sekunder via 3D billedteknologi med tanke på 
hjernekirurgi.  

Er i dag tilstede på samtlige kontinenter, og har 13 distributører rundt om i verden.  Omsetning for 22 
mill.  

Innovasjon Norge har bistått med 15 millioner i IFU-støtte, samt hatt jevnlig kundekontakt siden 
etableringen.  

IPR-teamet har bistått med IPR-rådgivning.  

 Avdekke at det var handlingsrom for framtidig utvikling og anvendelse av dagens teknologi før 

større prosjekt ble igangsatt 

 Avdekke manglende formell beskyttelse av sentrale verdier og potensielle risiker. Lite var 

beskyttet og kundeansvarlig var bekymret for manglende fokus og informasjon om dette.  

 Knytte bedriften opp til relevant kompetanse på de ulike IP områdene 

 Sikre verdier gjennom avtaleverk- peke på mulige svakheter i avtaler med ansatte for å sikre 

sentral know-how . Potensielle forbedringer i distributøravtaler for å sikre bedre inntjening.  

 Avdekke behov  for økt fokus på beskyttelse av kritisk design, samt knytte til designkompteanse 

 



Næringsutvikling og bistand 

 282 

5.9 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, 
Vietnam og Bangladesh.  

 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 2011 

BMMP India rekrutterte 18 nye bedrifter inn i programmet, mot 15 som var målet. Tre 
samarbeidsavtaler ble inngått. Flertallet av bedriftene i 2011 er kunnskapsbedrifter, representert med 
selskaper fra maritim sektor, oljevern og mekanisk industri. Deltagerbedriftene benytter høyteknologiske 
løsninger og produksjonsmetoder og forutsetter tilgang på kompetent arbeidskraft og stabil tilgang til 
energi. Selv under finanskrisen har India vist økonomisk vekst og fremstår som et interessant marked for 
norsk næringsliv. 

18 nye norske bedrifter gikk inn i BMMP Sør-Afrika i 2011, mot 10 i 2010. Det ble inngått 11 
samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene er inngått innen sektorene oljevernberedskap, havovervåkning, 
olje/gass, akvakultur og IKT.  Det er iverksatt flere forundersøkelser med støtte fra Norads 
søknadsbaserte ordninger som følge av inngåtte partnerskap. Innenfor havovervåkning og 
oljevernberedskap er man i ferd med å beskrive store prosjekter basert på Public Private Partnership 
(PPP). De offentlige instansene som er inne i bildet er kystverkene i Norge og Sør-Afrika. 

Vietnam-programmet rekrutterte flest bedrifter i 2011. 23 norske bedrifter gikk inn i BMMP Vietnam i 
løpet av året, hvorav 16 gjennomførte besøk.  Av disse har tre undertegnet samarbeidsavtale og fem 
igangsatt teknisk/økonomisk samarbeid. Bedriftene representerer en rekke sektorer, men vi ser en 
økende interesse innen olje & gass, maritimt offshore og miljø/energi. Den sterke økonomiske veksten i 
Vietnam og økt privatisering fører også til økt interesse for investeringer i landet. Arbeidet med 
frihandelsavtalen mellom EFTA og Vietnam fortsetter med sikte på undertegnelse i 2012. 

BMMP Bangladesh ble lansert i november 2010. I løpet av 2011 ble det rekruttert syv bedrifter og 
gjennomført fem reiser. Bedriftene har produkter innenfor fornybar energi, IKT, akvakultur og maritim 
industri. I samarbeid med den danske ambassaden i Bangladesh ble det også gjennomført en studiereise 
for bedrifter innenfor akvakultur våren 2011. Foreløpig er det signert en intensjonsavtale mellom norsk 
og bangladeshisk bedrift. Interessen for programmet er god. 

 



Næringsutvikling og bistand 

 283 

Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet 

Innovasjon Norge gir små og mellomstore bedrifter eksportbistand til nødhjelpsmarkedet og fremmer 
norske leveranser til katastrofeutsatte områder gjennom FN-systemet og frivillige organisasjoner. En 
sentral del av arbeidet er å administrere, markedsføre og videreutvikle NOREPS - det norske 
beredskapssystemet for nødhjelp og katastrofer. NOREPS-nettverket består av bedrifter, myndigheter og 
frivillige organisasjoner. 

Kort rapport om NOREPS i 2011 

I 2011 besto NOREPS nettverket av 17 bedrifter, seks frivillige organisasjoner, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, Utenriksdepartementet som eier og Innovasjon Norge som 
administrerer og leder nettverket. Administreringen av NOREPS omfatter gjennomføring av en rekke 
nettverksaktiviteter samt markedsføring overfor de internasjonale kundegruppene. I 2011 ble følgende 
to områder prioriterte: 

 Styrke beredskapen og responsevnen til NOREPS og de humanitære aktørene. Det ble i 2011 

avsatt 25 millioner kroner til forhåndslagring av nødhjelpsprodukter. Midlene ble kanalisert 

gjennom FN og Kirkens Nødhjelp, og økte med 66% fra 2010.  

 Øke kunnskapen om FNs-“cluster”-organisering for å sikre at norske leveranser er relevante for 

FN.  

To aktiviteter kan fremheves: 

 Kartlegging av behovene og mulighetene for nye leveranser av norske varer og tjenester til 

dagens katastrofemarked innen solenergi, husly, vann og sanitær. 

 Utvikling av en WASH-pakke (vann-sanitær og hygiene) i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. 

Pakken inneholder utstyr som dekker behovet til 5.000 personer. Målet er et årlig lagerhold av 

10 slike pakker, hver til en verdi av 600.000 kroner. 

Næringslivets Bistandskonferanse  

I samarbeid med NHO arrangerer Innovasjon Norge hvert år Næringslivets Bistandskonferanse. I 2011 ble 
konferansen gjennomført for 19. gang. Temaet var “Den nye globale økonomien – konsekvenser for 
norsk næringsliv i utviklingsland”. 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. 7 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. Til hvert av BMMP landene er det brukt 
ca. 2500 fakturerbare timer fordelt omtrent 50/50 mellom ansatte på hovedkontoret og ansatte ved 
kontorene i det respektive land.  

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 
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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 

BMMP ble lansert som et helhetlig og harmonisert program med felles retningslinjer og verktøy for alle 
de fire landene som programmet omfatter i 2010. I inneværende  prosjektperiode (2010-2012) 
gjennomføres det nyutviklede programmet og er kun  gjenstand for justering og tilpasninger til 
markedsbehov.  

For å øke tilfanget av nye bedrifter i 2012 vil fakta ark om muligheten for leveranser til katastrofeutsatte 
områder bli utarbeidet. Informasjonen vil bli distribuert til INs distriktskontorer.  Videre vil fakta-ark bli 
utarbeidet om WASH-pakken til Kirkens Nødhjelp med informasjon om hva den inneholder og hvordan 
organisasjonene i markedet kan få tilgang på dem. I samarbeid med andre frivillige norske organisasjoner 
(Redd Barna og Flyktninghjelpen) vil vi vurdere utvikling av tilsvarende pakker innen ernæring og 
huslyløsninger.  
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5.10 Messer og delegasjoner i 2011 

Messer og Delegasjoner 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. bestilling fra INs oppdragsgivere som NHD og egne behov i IN. Avdelingens egen 
kompetanse er i hovedsak knyttet til prosjektledelse, utvikling og gjennomføring av ulike arrangement 
samt omdømmearbeid. Dette vil bli effektuert fra 01.01.2012. I prosjektarbeidet er avdelingen helt 
avhengig av nære samarbeidslinjer i gjennomføringen med Ins utekontor, fagsatsinger, 
bransjekompetanse og ulike divisjoner. 

 

Avdelingen arbeider hovedsakelig internasjonalt. 

Internasjonale fagmesser og næringslivsdelegasjoner er viktige markedsføringsverktøy for norsk 
næringsliv og en sentral arena for norsk omdømmebygging. Vi tilstreber et bredt engasjement og 
forankring både i UD og NHD for internasjonalt omdømmearbeid. 

Avdelingen ble berørt av nedskjæringene for året 2011. Bemanningen ble redusert fra 8 til 7 årsverk. I 
tillegg mistet avdelingen sin leder fra sommeren 2011 uten at denne stillingen ble gjenbesatt. 
Aktivitetene ble dermed gjennomført av 6,5 årsverk i 2011 mot planlagte 8 årsverk. Med sykdom og 
ytterligere reduksjon av tilgjengelig kapasitet satte dette avdelingens personell på store utfordringer. 

Delegasjoner: 

Innovasjon Norge har på oppdrag fra regjeringen ansvar for å legge til rette for norske bedrifters 
deltakelse i næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og andre offisielle besøk. Dette innbefatter utvikling 
av faglig program og tilrettelegging av praktiske anliggender.  

Næringslivsdelegasjoner i forbindelse med statsbesøk og offisielle besøk til utlandet er en prioritert 
aktivitet i Innovasjon Norge som blir videreutviklet i samspill med NHD. Å lage gode møteplasser for 
deltagerne er delegasjonsreisens fremste mål. Deltagelse i en næringslivsdelegasjon er spesielt nyttig for 
bedrifter som allerede er inne i et marked og der besøket aktivt kan styrke deres tilstedeværelse og 
strategiske posisjon. Deltagelse gir: 

 Døråpning på høyt nivå for norsk næringsliv. 

 Omdømmebygging av Norge og norsk næringsliv 

 Kontakt med politikere  

 Nettverksbygging  
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Oversikt over Næringslivsdelegasjoner 2011 (Utgående) 

Land Deltagere Bedrifter 

Tyskland, Grüne Woche, januar 2011   21 deltagere  
 

21 bedrifter  

Brasil, Næringsminister Trond Giske 
16 – 19. februar 2011  

137 deltagere 99 bedrifter 
 

Slovenia og Kroatia, Kongebesøk 
9 – 13. mai 2011  

73 deltagere  45 bedrifter 

Ghana, Angola og Mosambik, Giske og Solheim 
20. – 25. november 2011  

85 deltagere  58 bedrifter 
 

Australia, Statsminister Stoltenberg 
7 – 9. desember 2011 

45 38 bedrifter 

Antall totalt 361 deltagere 261 bedrifter 

 

Utsatt 

Japan, Statsminister Stoltenberg 
15 – 16 mars 2011 (utsatt)  
 

126 78 

 

Innkomne: 

State Visit from Luxembourg, Storhertug Henri og 
Storhertuginne Maria Teresa, mai 2011 
 

22 deltagere 19 bedrifter 

President of South Africa, H.E. Jacob Zuma,  
1. September 2011 

125 deltagere 82 bedrifter 
 

 

Sammenlignet med 2010 

Besøk  2010 – deltagere 2011 – deltagere 

Innkommende  70 147 
 

Utgående  384 361 
 

Det settes ikke konkrete måltall for disse aktivitetene. Rett etter hver enkelt delegasjonsreise 
gjennomføres det imidlertid evalueringer blant deltakerne. Disse evalueringene viser stor 
kundetilfredshet.  

Delegasjoner til Norge i 2011 
For besøket fra Luxemburg deltok IN som rådgiver overfor ambassaden. For statsbesøket fra Sør-Afrika 
engasjerte NHD Innovasjon Norge for å planlegge og gjennomføre arrangementet. 

Delegasjoner fra Norge i 2011 

Nærings- og Handelsministeren og Landbruks- og matministerens besøkte Grüne Woche (IGW) i Berlin i 
januar. En gruppe på 21 næringslivsrepresentanter ble selektivt invitert med for å diskutere temaet 
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“Regionalisering av norske mat- og reiselivsprodukter”. Formålet med delegasjonen var å videreutvikle 
samspillet mellom reiseliv og lokal matproduksjon/ -servering og komme videre med 
regionaliseringsarbeidet. 

Nærings- og handelsministeren reiste til Brasil i februar. Han hadde med seg en rekordstor 
næringslivsdelegasjon på 137 deltagere. Besøket satte spesielt søkelys på samarbeid i 
olje/offshoresektoren, finansiering samt forskning. Foruten Rio de janeiro, som var hovedarena, ble også 
Sao Paulo og Brasilia besøkt. 

Statsminister Stoltenberg hadde forberedt et offisielt besøk til Japan medio mars. På grunn av det kraftige 
jordskjelvet og tsunamien i mars måtte besøket utsettes på ubestemt tid. 126 norske 
næringslivsrepresentanter var påmeldt til delegasjonen som skulle hatt arrangementer innfor sektorene 
maritim næring, fornybar energi, reiseliv og sjømat. 

I mai var det statsbesøk i Slovenia og Kroatia med HM Kongen og HM Dronningen. Helseministeren 
deltok i Slovenia og Forsvarsministeren i Kroatia mens Statssekretær fra NHD var med under hele 
besøket. Fokuset mht. næringslivsarrangementene var fornybar energi, forsvar- og sikkerhetsteknologi, 
helse, kartografi og infrastruktur. 73 norsk næringslivsrepresentanter var med på statsbesøket. 

Nærings- og handelsministeren og Miljø- og utviklingsministeren besøkte Ghana, Angola og Mosambik i 
november.  

Med seg hadde de en næringslivsdelegasjon på 85 personer. Målet med besøket var å styrke 
næringslivsforbindelsene mellom Norge og de tre landene. Hovedfokus i næringslivsdelegasjonens 
program var investeringer og økt handel særlig innenfor olje og gass og fornybar energi.  

Bakgrunnen for besøket var Afrikas økende betydning som marked for norsk næringsliv og behovet for 
en styrking av det nærings- og handelspolitiske samarbeidet med Afrika. Det var derfor stor interesse 
blant norske næringslivsfolk for å delta i delegasjonen og det var en av de største 
næringslivsdelegasjonene fra Norge til Afrika.  

I desember besøkte Statsminister Stoltenberg Australia. I Perth ble det organisert seminarer for fremme 
av norsk offshore- og maritim teknologi. Det deltok 45 norske næringslivsrepresentanter.  

Internasjonale fagmesser 
Avdelingen organiserer nasjonale paviljonger på internasjonale fagmesser. Enkelte andre tiltak 
arrangeres av utekontorene direkte. Messe- og delegasjonsavdelingen har i 2011 gjennomført 13 
messearrangementer med nesten 260 bedrifter og bistått som rådgivere i 5 andre arrangementer internt 
og eksternt. Flest bedrifter er med på olje- og gass aktivitetene, mens energi og miljø fortsatt er i en 
oppbyggingsfase. Eksport av fisk– og sjømat er i vekst, men utfordrende i enkelte land pga 
importrestriksjoner og andre handelspolitiske tiltak.  

Valg av messe er etterspørselsbestemt ut fra hva bedriftene ønsker og vurderes i markeder med 
vekstpotensial. Nye markeder tar noe tid å bygge opp. Enkelte planlagte aktiviteter er utgått enten på 
grunn av politisk situasjon eller at markedet ikke er helt modent. 
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Messer 2011 Sektor Ant bedrifter 

World Future Energy Summit (WFES) Energi og miljø 7 

All Energy Energi og miljø 4 

European Offshore Wind Energi og miljø 22 

PCSEC Energi og miljø 6 

Seoul Food & Hotel Fisk og sjømat  5 

The European Seafood Exposition (ESE) Fisk og sjømat  53 

World Food Moscow Fisk og sjømat  5 

China Fisheries & Seafood Expo Fisk og sjømat  11 

Mobile World Congress (MWC) IKT 12 

Offshore Technology Conference (OTC) Olje&gass 62 

MIOGE Olje&gass 10 

OTC Brasil Olje&gass 30 

Offshore Europe Olje&gass 30 

Sum deltakere   257 
  

Den nye Norgesprofilen ble implementert på paviljongene i 2011. Med bevilgning fra 
omdømmeprosjektet på nok 850 000 ble ny design benyttet, og ikke minst kunne vi kjøpe banner, bilder 
og stand-konstruksjoner som gjorde de norske paviljongene synlige i konkurransen med andre nasjonale 
paviljonger og selskaper. Det var et kjempeløft som satte Norge og Norges omdømme på kartet. Det ble 
lagt merke til av bedriftene og besøkende. God synlighet og høy kvalitet på paviljongene gir uten tvil økt 
oppmerksomhet og interesse.  

 

Avdelingen startet prosessen med å utvide tjenestetilbudet til bedriftene fra stort sett å tilby 
messedeltakelse med paviljong og mottakelse, til også å omfatte kundeoppfølging, innovasjonsparker, 
seminarer, matchmaking, ekskursjoner, partnersøk og nettverksarrangementer. Dette konseptet 
videreutvikles i 2012.  

Avdelingen har hatt en pilot på hvordan Innovasjon Norge kan ta et større og tydeligere 
koordineringsansvar i forhold til å samle alle norske aktiviteter i tilknytning til viktige messer under én 
felles norsk overbygning. Det å fremstå enhetlig og samlet gir større synlighet og gjennomslagskraft enn 
når 5-6 aktører på hver sin måte skal fremme norske interesser ute. Delegasjonsvirksomheten jobber 
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etter disse prinsippene. Et slikt koordineringsansvar er krevende, men gir helt klart effekt både for det 
norske miljøet og ikke minst mot de utenlandske aktørene.  

 



Reiselivsstatistikk 

 290 

 

6. REISELIVSSTATISTIKK 2011 
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Oppsummering 

Oppsummert kan man si at det norske reiselivsåret 2011 var preget en vinter uten snø som ble etterfulgt 
av en sommer uten sol. Året startet med en lang kuldeperiode og snømangel. Skisesongen kom sent i 
gang og påsken var så sen at det ikke var noe skiføre igjen.  Samtidig var den norske kronekursen høy og 
en ny økonomisk usikkerhet preget Europa og USA. Dette førte til en nedgang fra utlandet på 2 prosent i 
vintersesongen, mens antall utenlandske overnattinger i sommersesongen forble uendret fra 2010. For 
året samlet ligger antall utenlandske gjestedøgn på det samme nivået som i 2010, mens norske 
gjestedøgn økte med 3 prosent. Totalt var det 29,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle 
overnattingssteder i 2011. Dette er en økning på 2 prosent fra 2010.  

Tall fra World Tourism Organization viser at verdens befolkning reiste som aldri før. I 2011 var det 980 
millioner turistankomster. Tallet er det høyeste målt noensinne og utgjør en vekst på 4 prosent, eller 41 
millioner flere reiser på tvers av landegrenser sammenlignet med 2010.   

I motsetning til tidligere år, var det ikke utviklingsland (+3,8 %), men de modne økonomiene (+5 %) som 
drev veksten. Årsaken er den sterke veksten i Europa, og en tilbakegang i Midtøsten og i Nord-Afrika. 
Den sterke veksten i Europa må ses i sammenheng med den relativt svake veksten Europa hadde 
sammenlignet med andre verdensdeler i 2010. Europa var da den verdensdelen som slet mest med å 
komme seg etter finanskrisen.  Tall for 2011 viser at det var Sør- og Øst-Europa som hadde den største 
veksten. Nord-Europa og Vest-Europa hadde en noe svakere vekst.  
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Det norske reiselivsåret 

Det var 29,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder16* i 2011. Dette er en økning på 
2 prosent fra 2010. Det var 21,2 millioner norske (+ 3 %) og 7,8 millioner utenlandske gjestedøgn som er 
det samme som i 2010. 73 prosent av alle overnattinger var norske. I 2010 var andelen norske 72 
prosent.  

Det var en jevn stagnasjon fra utlandet gjennom hele 2011. I vintersesongen (januar-april) gikk antall 
utenlandske kommersielle gjestedøgn ned med 2 prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn i 
sommersesongen (mai-august) holdt seg på det samme nivået som i 2010.  Antall norske kommersielle 
gjestedøgn økte derimot gjennom hele 2011. Det var 3 prosent flere norske overnattinger både i vinter- 
og sommersesongen.   

 

 

Figur 1. Prosentvis endring i antall gjestedøgn fra 2010-2011. De månedene det ikke er en synlig strek 
betyr nullvekst. Kilde: SSB  
 
VINTERSESONGEN 

Vintersesongen (januar-april) bar preg av få feriedager i forbindelse med jul og nyttår, en lang 
kuldeperiode og lite snø i begynnelsen av sesongen, i tillegg til en høy kronekurs. Totalt var det en 
nedgang fra utlandet på 2 prosent, mens norske overnattinger økte med 3 prosent.  

Kronekursen gjorde det mindre attraktivt for dansker å legge skiferien til Norge, og dette gjorde nok det 
største utslaget i vinter. Danmark er det største utenlandsmarked i vintersesongen og med 11 prosent 
færre danske overnattinger utgjorde dette en forskjell. Til tross for nedgangen representerte danske 
overnattinger 28 prosent av alle utenlandske overnattinger i vinter. Det var også en nedgang fra Sverige 
på 1 prosent og Tyskland på 2 prosent. Disse representerte en andel på hhv 18 og 9 prosent av alle 
utenlandske overnattinger. 

                                                           

16 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. 
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Figur 2. Norske og utenlandske gjestedøgn i vintersesongene 2009-2011. Kilde: SSB 
 

Tall for vintersesongen 2009-2011 viser at antall utenlandske overnattinger har gått ned med 1 prosent, 
mens antall norske har økte med 5 prosent i perioden.   

SOMMERSESONGEN 
I sommersesongen (mai-august) var det 3 prosent flere norske overnattinger, mens antall utenlandske 
ligger på det samme nivået som sommersesongen 2010.  Likevel ligger årets sommersesong et godt 
stykke over sommersesongen 2009. Fra 2009-2011 har veksten fra utlandet vært på seks prosent, mens 
norske gjestedøgn har økt med to prosent.  

 

 

Figur 3. Norske og utenlandske gjestedøgn i sommersesongene 2009-2011. Kilde: SSB 
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UTENLANDSMARKEDER 

Selv om antall utenlandske gjestedøgn er uendret fra 2010, er det en liten endring i sammensetningen. 
Kort oppsummert kom veksten fra mindre markeder rent volummessig, mens det var en tilbakegang fra 
de tradisjonelle store utenlandsmarkedene.  

Vinnerne i 2011 var; Storbritannia (+1 %), Spania (+3 %), Asia ellers (+18 %), Russland (+8 %), Kina (+35 %) 
og Sør-Korea (+19 %) og sekkeposten “Europa ellers” (+6 %). 

 

Figur 4. Endring i sammensetning av utenlandske gjestedøgn fra 2010 – 2011. Kilde: SSB 
 

Tyskland, som også i 2011 er det største utenlandsmarkedet med en andel på 20 prosent av alle 
utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 2 prosent fra 2010. Sverige, som er det neste største med en 
andel på 11 prosent går tilbake med 3 prosent. Deretter følger Danmark (-8 %) og Nederland (-7 %). Det 
positive er at antall overnattinger fra Storbritannia øker med 1 prosent mot 2010.  

Sekkeposten “Europa ellers” øker med 6 prosent, og utgjør en andel av alle utenlandske overnattinger på 
14 prosent i 2011. Året startet så bra med en jevn vekst fra USA, men for året samlet er antall 
amerikanske gjestedøgn på det samme nivået som i 2010.  

Fra Sør-Europa er det kun Spania som kommer positivt ut av 2011 med en økning på 3 prosent. Antall 
gjestedøgn fra Frankrike går tilbake med 2 prosent og fra Italia er nedgangen på 10 prosent. Antall 
kommersielle gjestedøgn fra Polen gikk ned med 1 prosent, mens antall russiske økte med 8 prosent. 

Fra Asia er det stort sett gode tall for 2011. Sekkeposten “Asia ellers” øker med 18 prosent, Kina med 35 
prosent og Sør-Korea med 19 prosent. Antall gjestedøgn fra Japan gikk derimot ned med 3 prosent 
sammenlignet med 2010.  
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OVERNATTINGSFORM, OMSETNING OG FORMÅL 

Hotell 

Det var 19,3 millioner overnattinger ved norske hotell i 2011. Økningen som er på 5 prosent utgjør i 

underkant av 900 000 ekstra gjestedøgn. Norske gjestedøgn økte med 6 prosent, mens utenlandske økte 

med 2 prosent.  68 prosent av alle norsk kommersielle gjestedøgn var et hotellgjestedøgn, og det 

tilsvarende tallet for utenlandske var 63 prosent i 2011.   

Ikke bare økte antall overnattinger ved hotellene, men omsetningen økte med 7 prosent fra 

10,7milliarder til 11,4 milliarder i 2011. Den gjennomsnittlige romprisen steg fra 859 til 866 kroner, og 

kapasitetsutnyttelsen målt i rom økte fra 50,9 prosent i 2010 til 52,4 prosent i 2011 (Figur 5).  

 

Figur 5. Kapasitetsutnyttelse målt i rom ved norske hotell fra 1994 til 2011. Kilde: SSB 
 

Det var den ferie- og fritidsrelaterte trafikken som økte mest (+ 5 %) i 2011. Overnattinger som var kurs- 
og konferanse- eller yrkesrelatert økte med hhv 1 og 4 prosent sammenlignet med 2010 (figur 6). 
Omsetningen ved hotellene økte med 7 prosent i 2011, og den gjennomsnittlige romprisen økte fra 859 
til 866 kroner.  
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Figur 6. Fordeling mellom overnattinger på hotell som var feire- og fritids-, kurs og konferanse- eller 
yrkesrelatert i 2011. I parentes vises andelen i 2010 Kilde: SSB 
 

Camping 

Det var 8 millioner overnattinger ved campingplassene i 2011. Nedgangen som er på 2 prosent utgjør 

193 000 færre overnattinger sammenlignet med 2010. Tilbakegangen kan skyldes det dårlige 

sommerværet. I sommersesongen gikk antall gjestedøgn ved norske campingplasser ned med 3 prosent 

sammenlignet med sommersesongen 2010. I løpet av 2011 gikk norske campinggjestedøgn ned med 2 

prosent og utenlandske ned med 4 prosent.  

Hyttegrend 

Både nordmenn (-1 %) og utlendinger (-10 %) sviktet hyttegrender i 2011. Totalt var det en nedgang på 6 

prosent som utgjør 99 500 færre overnattinger sammenlignet med 2010. 

Vandrerhjem 

Vandrerhjemmene som er den minste kategorien av overnattingsformene hadde 4 prosent flere 

overnattinger i 2011. Økningen som tilsvarer 13 500 ekstra overnattinger fordelte seg på 7 prosent flere 

norske og 1 prosent flere utenlandske. 

49 % (48 %)
  

38 % (38 %) 

13 % (14 %)
  

Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse
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Figur 7. Kommersielle gjestedøgn i 2011 fordelt mellom hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem 
Kilde: SSB. 
 

LANDSDELER 

Landsdelene er listet opp etter størst vekst i 2011 

Nord-Norge 
Nord-Norge hadde 12 prosent (= 323 500) flere gjestedøgn i 2011 sammenlignet med 2010.  Norske 
gjestedøgn økte med 12 prosent og utenlandske økte med 10 prosent.  Både Finnmark (+14 %) og Troms 
(+16 %) hadde en økning fra utlandet i 2011, mens antall utenlandske kommersielle gjestedøgn i 
Nordland er uendret fra 2010.  

Fjord Norge 

Fjord Norge hadde 4 prosent (= 280 600) flere gjestedøgn i 2011. Norske gjestedøgn økte med 4 prosent 

og utenlandske økte med 5 prosent. For året samlet hadde både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 1 

prosent færre utenlandske overnattinger, mens Rogaland hadde en økning fra utlandet på 19 prosent og 

Hordaland på 5 prosent. 

Trøndelag 

Trøndelagsfylkene hadde en økning på 3 prosent som utgjør 70 000 flere overnattinger takket være 4 

prosent flere norske gjestedøgn. Antall utenlandske gjestedøgn gikk ned med 1 prosent. Sør-Trøndelag 

hadde en økning fra utlandet på 1 prosent i 2011, mens antall utenlandske gjestedøgn i Nord-Trøndelag 

gikk ned med 7 prosent.  

Østlandet 

Østlandsfylkene hadde i underkant av 1 prosent (= 37 095) flere gjestedøgn i 2011. Norske økte med 2 

prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn gikk ned med 5 prosent mot 2010. Av Østlandsfylkene var 

det kun Vestfold (+8 %) som hadde en økning fra utlandet i 2011. Antall utenlandske gjestedøgn i Østfold 

er uendret, mens Akershus (-4 %), Oslo (-1 %), Hedmark (-11 %), Oppland (-9 %) og Buskerud (-8 %) 

hadde en nedgang sammenlignet med 2010.    
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Sørlandet 
Sørlandet er den landsdelen som har færrest kommersielle gjestedøgn. Nedgangen i 2011 på 4 prosent 
utgjør 127 400 færre overnattinger. Både utlendinger (-10 %) og nordmenn (-3 %) sviktet. Alle 
Agderfylkene hadde en nedgang fra utlandet i 2011 sammenlignet med 2010. Aust-Agder (-9 %), Vest-
Agder (-3 %) og Telemark (-16 %). 

Internasjonal turisme 

I 2011 var det 980 millioner turistankomster i verden, viser tall fra World Tourism Organization. Tallet 
som er det høyeste målt noensinne utgjør en vekst på 4 prosent, eller 41 millioner flere reiser på tvers av 
landegrenser sammenlignet med 2010.   

For året 2011 viste UNWTOs prognoser at veksten ville ligge mellom 4 til 5 prosent, så spådommene 
stemte godt til tross for usikkerhetsfaktorer som høy arbeidsledighet i mange Europeiske land, samt 
innføring av nye skatter og avgifter på reisevirksomhet som var med på å prege inngangen av året. Heller 
ikke den usikre økonomiske situasjonen som har preget Eurosonen i løpet av året har lagt en særlig 
demper på reisevirksomheten. 

Etter nedgangen i 2009 på 4 prosent har turisttrafikken tatt seg opp til det høyeste nivået målt noen 
gang, og skal vi tro UNWTOs prognoser vil veksten fortsette i 2012. Gjennomsnittet for verden er ventet 
å være mellom 3 og 4 prosent, mens gjennomsnittet for Europa er  ventet å være mellom 2 og 4 prosent.  

 

Figur 8. Utvikling i antall turistankomster fra 1995 til 2011. 
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Vedlegg 

Tabell 1. Antall utenlandske overnattinger fordelt på marked. Kilde: SSB 

 

 

 

Figur 9: Prosentvis endring i antall turistankomster fordelt på regioner i verden fra 2006-2011. Den lyse 
grønne søylen viser prognoser for 2012. Kilde: UNWTO World Tourism Organization, January 2012 

 

Marked 2009 2010 2011 Prosentendring 2010-2011 Andel 2011

Tyskland 1 586 276 1 632 045 1 594 988 -2 % 20 %

Europa ellers 912 753 1 017 721 1 083 083 6 % 14 %

Sverige 892 292 942 070 917 211 -3 % 11 %

Danmark 945 432 907 792 837 088 -8 % 10 %

Nederland 825 235 799 180 743 180 -7 % 9 %

Storbritannia 523 118 519 036 522 286 1 % 7 %

USA 264 310 315 437 316 446 0 % 4 %

Frankrike 298 168 318 072 310 488 -2 % 4 %

Spania 222 076 245 461 253 756 3 % 3 %

Polen 202 827 234 088 231 127 -1 % 3 %

Italia 211 699 222 451 200 594 -10 % 3 %

Asia ellers 142 279 165 183 194 326 18 % 2 %

Russland 141 144 172 792 186 832 8 % 2 %

Japan 98 593 104 014 101 287 -3 % 1 %

Kina 51 779 68 133 92 131 35 % 1 %

Sør-Korea 25 317 38 008 45 360 19 % 1 %
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Figur 10. Prosentvis endring i antall turistankomster fordelt på regioner i Europa. Foreløpige tall for 2011 
Kilde: UNWTO World Tourism Organization, January 2011 
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7. 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 

 Kunnskapsintensive næringer 

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 

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 

 Kunnskapsintensive næringer 

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 

74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og 

interiørkonsulentvirksomhet 

74.200 Fotografvirksomhet 

74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 

74.901 Takseringsvirksomhet 

74.902 Modellbyråvirksomhet 
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 Kunnskapsintensive næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

46.434 Engroshandel med fotoutstyr 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

49.392 Turbiltransport 

49.393 

Transport med taubaner, kabelbaner og 

skiheiser 

49.410 Godstransport på vei 

49.420 Flyttetransport 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

61.200 Trådløs telekommunikasjon 

61.300 Satellittbasert telekommunikasjon 

61.900 Telekommunikasjon ellers 

62.010 Programmeringstjenester 

62.020 

Konsulentvirksomhet tilknyttet 

informasjonsteknologi 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

65.120 Skadeforsikring 

65.200 Gjenforsikring 

65.300 Pensjonskasser 

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 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

74.103 

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og 

interiørkonsulentvirksomhet 

74.200 Fotografvirksomhet 

74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 

74.901 Takseringsvirksomhet 

74.902 Modellbyråvirksomhet 

74.903 Impresariovirksomhet 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

79.120 Reisearrangørvirksomhet 

79.901 

Turistkontorvirksomhet og 

destinasjonsselskaper 

79.902 Guider og reiseledere 

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 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 Tjenesteytende næringer 

86.105 

Institusjoner i psykisk helsevern for barn og 

unge 

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 

 

 Tjenesteytende næringer 

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 

 

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 
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 Tjenesteytende næringer 

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 

 

 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 
 

 Tjenesteytende næringer 

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 

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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