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MOT LYSERE TIDER? 

 

Ti år med SND 

SND ble etablert i 1993. Etter ti års virksomhet gikk selskapet 1. januar 2004 inn i det 

nye selskapet Innovasjon Norge, gjennom fusjonen med Norges Eksportråd, Norges 

Turistråd og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere. 

 

I løpet av sin korte levetid, oppnådde SND betydelige resultater på mange områder. 

Gjennom årlige evalueringer foretatt av uavhengige forskningsinstitusjoner, ble den 

bekreftes den betydning SND hadde for utviklingen av et levedyktig næringsliv og 

lønnsomme arbeidsplasser bekreftet. Vi skapte eller sikret mellom 7000 -og 9000 

arbeidsplasser hvert år, og evalueringene viser tydelig at SND bidro til en lønnsom og 

langsiktig næringsutvikling.  

 

Effektutvalget gir SND hederlig omtale i sin rapport ("Effekter og effektivitet – effekter av 

statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål". (NOU 2004:2). ). Utvalget 

har blant annet sett nærmere på effektene av de distriktspolitiske virkemidlene. Blant 

annet  har tTilskudd til investeringer i distriktene fårfått relativ stor oppmerksomhet i 

rapporten. Utvalget peker på at denne støtteformen varhar vært vellykket, men at 

ordningen de siste årene ble er kraftig redusert. SND fårikk også rosende ord for sitt 

utviklingsarbeid når det gjelder evalueringer og effektmålinger. 

 

2002 var et vanskelig år med sterk krone, høy rente og kraftig kostnadsvekst. For deler 

av næringslivet bedret situasjonen seg i løpet av 2003, og kursene på Oslo Børs steg 

markant. Men fortsatt slet hele næringer og regioner med ettervirkningen av det tidligere 

konjunkturskiftet. Situasjonen for nnæringslivet varierte sterkt  svært forskjellig ut fra 

faktorer som geografi, bransje og størrelse. 

  

Nødvendigheten av oOmstilling i næringslivet og økning i antall nyetableringer er 

fremdeles påtrengende nødvendig. Norsk kostnadsnivå gjør at omstillingsarbeidet og 

nyetableringene må rettes mot virksomhet med høyere kompetanseinnhold. Det krever 

tid og langsiktighet, og denne type utviklingsarbeid medfører høy risiko. Problemene i 

næringslivet og strukturelle endringer i finansnæringen har ført til at tilbakeholdenhet fra 

private finansieringsinstitusjoner og investorer er tilbakeholdne. Det har vist seg 

vanskelig å mobilisere privat kapital, selv til prosjekter med relativ liten risiko. Her har 

SNDs delfinansiering av prosjekter hatt en utløsende effekt på privat kapital. SNDs 

medvirkning har ofte vist seg å være avgjørende for gjennomføringen. 

 

Statens fiskarbank og Statens landbruksbank ble fusjonert inn i henholdsvis 1996 og 

2000, og SND ble involvert i en stadig bredere del av næringslivet. Vårt betydelige 

engasjement innen både tradisjonell industri, primærnæringer og  innovasjonsprosjekter, 
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ga oss en posisjon hvor vi kunne påpeke vekstmuligheter gjennom å gjøre ting på nye 

måter. Dette kom til uttrykk blant annet gjennominnen vår satsing på å få frem 

innovative næringsmiljøer. 

 

Å gjøre kroner av kunnskap 

Det er viktig at man uttrykker vilje til å satse på forskning. , mMen styret i SND 

understreker at det må være en sammenheng mellom forskning og kommersialisering av 

resultatene for å skapefå  vekst i næringslivet, har styret i SND påpekt at det må være 

en sammenheng mellom innsatsen på forskning og kommersialisering av resultatene. 

Innovasjoner blir først realisert når det skapes økonomiske verdier i et marked. 

 

Innovasjon er også investeringer i nye produksjonsprosesser, nye maskiner, nytt design, 

nye markedskanaler, mer effektiv distribusjon og så videresv.. Løsningen ligger i å 

fokusere på helheten, hvor samspillet mellom den gode ideéen og, tilgang på kapital, 

industrialiserings- og markedskompetanse, er avgjørende. 

 

Det er den enkelte bedrifts evne til å produsere og ta i bruk ny kunnskap i sine produkter 

og tjenester som gir suksess og velferd. Som en del av kunnskapssamfunnet må vi ikke 

bare øke vår egen kunnskap, -  vi må kommersialisere den. I Norge er vi ikke dyktige 

nok til dette. I tillegg til å skape kunnskap ut av kroner, må vi bli flinkere til skape kroner 

ut av kunnskap.  

 

Undersøkelser viser at Norge står overfor store utfordringer med å utvikle et innovativt, 

vekstkraftig og internasjonalt rettet næringsliv. Siden innovasjon av natur er risikofylt - 

og vi mangler de store ressurssterke lokomotivene - , må det offentlige i langt større 

grad enn i dag bidra til risikoavlasting og kobling av bedrifter mot relevante kunnskaps- 

og næringsmiljøer.  

 

Den siste innovasjonsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) bygger opp under 

denne påstanden. De største hindre for innovasjon, slik bedriftene ser det, er den 

økonomiske risikoen og de høye kostnadene knyttet til innovasjon, samt at 

finansieringsmulighetene for denne virksomheten er begrenset. Styret mener derfor at 

det bør bli en bedre balanse mellom finansielle stimuli til henholdsvis forskning og 

kommersiell utnyttelse. I det legger vi ikke en redusert innsats for forskning og utvikling, 

men økt økning i innsatsen for kommersialisering av forskningsresultater. 
 

 

 

HOVEDTREKK I ÅRET SOM GIKK 
 

Sluttfase omstilling og ny fusjon 

SND var gjennom en stor omstilling og nedbemanningsprosess i 2002; en prosess som 

strakk seg inn i 2003. Høsten 2003 ble preget av forberedelsene til etableringen av 

Innovasjon Norge.  

 

Mange medarbeidere ble engasjert i eksterne prosjektgrupper for å forberede fusjonen, 

og belastningen økte på dem som var igjen. Dette rammet særlig hovedkontoret. Styret 

konstaterer at medarbeiderne igjen stilte opp på en forbilledlig måte for å gjennomføre 

de krevende prosessene. 

 

Positive tilbakemeldinger fra kundene  

SND evaluerte jevnlig kundenes resultater. Målingene ble foretatt fire år etter bevilgning, 

for å dokumentere langsiktige effekter. I 2003 kom resultatet av bevilgningene i 1999. 

Hovedresultatenetrekkene viste at SND beveget seg i riktig retning i forhold til 

utfordringene og egne analyser.  

 

Av viktige resultater kan nevnes: 
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• SNDs finansieringsandel i prosjektene lå i gjennomsnitt på 37 prosent, en økning 

fra tidligere. Samtidig var bankenes deltakelse i prosjekter synkende. Antall saker 

hvor bankene og SND var inne samtidig, sank fra 45 prosent i 2000 til 35 prosent 

i 2002. 

• SND var utløsende (høy og middels addisjonalitet) for 68 prosent av prosjektene. 

Den utløsende effekten har økte over tid, det vil si at SND i økende grad gikk inn i 

prosjekter som ikke ville ha blitt realisert, eller som ville blitt utsatt i tid/redusert i 

omfang, uten virkemiddelstøtte.  

• Det ble oppnådd positive effekter både i forhold til kompetanse og innovasjon, og 

trenden var økende. Kompetanseeffekten var særlig stor innen virkemidlene 

Forsknings- og utviklingskontrakter – OFU/IFU (87 prosent) og Landsdekkende 

innovasjonsordning – LI (76 prosent). Kundeundersøkelsene dokumenterte også  

SNDs positive bidrag til økt samarbeid mellom kunder og leverandører. 

• 60 prosent av bedriftene mente støtten i stor grad hadde betydning for 

overlevelsen, mens 64 prosent mente prosjektet var viktig for 

lønnsomhetsutviklingen. 

• 16 prosent av prosjektene opplevde har fått omsetningsøkning i internasjonale 

markeder, økningen i det regionale og nasjonale markedet varhar vært på 

henholdsvis 40 prosent og 29 prosent. 

 

Entreprenørskap  

I 2003 ble det lagt vekt på å utvikle et bedre grunnlag for en økt satsing på 

entreprenørskap. Tre delrapporter ble utarbeidet: 1) Entreprenørbehov og finansielle 

virkemidler, 2) Hvordan det arbeides med entreprenører og 3) Et helhetlig SND-tilbud til 

entreprenører.  

 

Etter at det ble besluttet at Innovasjon Norge skulle etableres, ble det vedtatt å 

videreutvikle arbeidet på det grunnlaget som var lagt. Representanter fra alle de 

sammenslåtte institusjonene, i tillegg til SIVA, Norges fForskningsrådet og Kommunenes 

Sentralforbund, ble invitert med og deltok aktivt i dette utviklingsarbeidet. Forslagene fra 

prosjektene danner basis for Innovasjon Norges' foreslåtte satsing på entreprenører, 

både i forhold til kompetanse, nettverk og finansiering fra 2005.  

 

Næringsmiljøer og innovasjonssystemer 

Innovasjonsevnen i næringslivet øker når det er godt samarbeid mellom aktørene i et 

næringsmiljø. SNDs program Arena – innovasjon i nettverk ble drevet sammen med 

Norges forskningsråd og SIVA. Arbeidet baserte seg på regionale fortrinn og geografisk 

nærhet mellom bedriftene. Målet var å få aktørene til å samarbeide bedre og stimulere 

bedriftene til å sette i gang innovasjonsprosesser i regionale næringsmiljøer. Det ble 

iverksatt flere prosjekter i 2003, blant annet innen teknologi, bioteknologi, sjømat, 

lettmetall, miljø og energi.  

 

Kunnskapsformidling 

SND hadde kontorer i alle landets fylker. Gjennom vår kundenærhet opparbeidet vi oss 

en unik kunnskap om bedriftenes utfordringer. Samarbeidsavtalene med andre 

virkemiddelaktører og kontakten med næringslivets organisasjoner, forsterket denne 

posisjonen.  

 

En viktig del av SNDs virksomhet var å gjennomføre analyser og utredninger for å 

avdekke problemstillinger og påvise utviklingsmuligheter for næringslivet. Vi erfarte at 

SNDs satsinger var med på å påvirke næringslivets og politikernes holdninger til 

innovasjon og kompetanseutvikling.  

 

SND var i 2003 en synlig og tilstedeværende organisasjon gjennom høringer i komiteer, 

kontinuerlig kontakt med politikere og departementer, gjennom medieutspill, deltakelse i 

debatter og forelesinger på en rekke forskjellige arrangementer. Styret mener at dette 

må være en sentral aktivitet også i Innovasjon Norge. Organisasjonen skal gi faglig 



 4 

baserte innspill i utviklingsprosesser både regionalt og nasjonalt, til beste for kunder og 

norsk næringsliv. 

 

SkatteFUNN 

SkatteFUNN skal bidra til økt nyskaping i norsk næringsliv og motivere norske foretak til 

å bli mer systematiske og målrettede i sitt FoU-arbeid. Ordningen retter seg mot alle 

foretak som driver utviklingsarbeid og forskning og er skattepliktige til Norge. 

SkatteFunn administreres av Norges forskningsråd, med SND som operatør.  

SND mottok og kvalitetssikret hele 4769 søknader i 2003. 79 prosent av disse ble 

godkjent (3768 prosjekter). 

 

Det regionale partnerskapet  

SNDs rolle i det regionale partnerskapet var å bidra med kunnskap om næringslivets 

behov og utfordringer inn i utformingen av den regionale næringspolitikken. Samtidig var 

SND, som operatør av regionale og nasjonale satsinger, iverksetter av regional 

næringspolitikk.  

 

Styrets ambisjon i 2003 var å gjøre SNDs samlede kompetanse tilgjengelig for de 

regionale partnerskapene, slik at vi kunne fremstå med samme tyngde og kvalitet i alle 

fylker. Det har gitt våre distriktskontorer anledning til å bringe kompetanse og ressurser 

inn i den regionale politikkutformingen.  

 

Til og med 2002 gikk bevilgningene fra Kommunal- og regionaldepartementet direkte til 

SND. Fra og med 2003 gikk disse midlene via fylkeskommunene. De bedriftsrettede 

midlene i distriktene ble redusert fra 741 millioner kroner i 2002 til 589 millioner i 2003 

(153 millioner kroner reduksjon). Dette påvirket våre kunderettede aktiviteter.  

Styrets inntrykk er at partnerskapet er i støpeskjeen, og at fylkene forsøker å finne riktig 

organisering, struktur og rollefordeling. Ansvar og konflikthåndtering har ikke vært  

tilstrekkelig avklart, og det har vært store forskjeller mellom fylkene når det gjelder 

graden i hvilken grad det har vært av samråd om fordelingen av midlene. 

 

Styret oppfatter imidlertid at det var et godt samarbeidsklima mellom fylkeskommunene 

og SND. Ulike modeller for partnerskap ble prøvd ut, og styret mener det ligger til rette 

for en videreutvikling av samarbeidet.  

 

 

 
SNDs ORGANISASJON 
 

Mål og resultatstyring 

Resultatene av SNDs virkemiddelbruk ble løpende fulgt opp og vurdert mot SNDs 

målsettinger. Det var etablert et omfattende system for løpende dokumentasjon av 

oppnådde resultater sett i forhold til målene. De indikatorer som inngikk her, ble 

utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og 

regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, 

Miljøverndepartementet og Finansdepartementet. Indikatorene viste hvordan SND fulgte 

opp satsingsområdene og utviklingen i de bedrifter SND engasjerte seg i. Hovedvekten lå 

på lønnsomhet og sysselsetting.  

 

Resultatutviklingen 

Resultatregnskapet for SND i 2003 viste 252 millioner kroner i netto renteinntekter, mot 

sammenlignet med 229 millioner kroner i 2002. Økningen skyldtes dels refinansiering av 

gamle landbrukslån med negativ rentemargin, dels en reduksjon i tapsavsatte 

rentefordringer. 
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SNDs brutto driftskostnader var i 2003 347 millioner kroner (2002: 448 millioner kroner). 

Kostnadene i 2002 var spesielt høye på grunn av avsetning til dekning av 

omstillingskostnader. Kostnadene forbundet med nedbemanningsprosessen i SND i 2002, 

samt til integrering av Landbruksbankens virksomhet de siste årene, blehar vært 

finansiert særskilt.  

 

Balansen i 2003 var på 19,1 milliarder kroner, hvorav netto utlån utgjorde 15,4 milliarder 

kroner (2002: 15,7 milliarder kroner).  

 

SNDs egenkapital var per 31.12.2003 på 597 millioner kroner. Selskapets eEgenkapital 

har var i hovedsak vært knyttet til selskapets vår lavrisiko-ordning. SND var eidet av 

staten og var og ikke underlagt Kredittilsynets regler om en minimum 

egenkapitaldekning. Så langt det var relevant, la SND seg på den samme praksis som 

andre finansinstitusjoner. Styret peker på at egenkapitalen i lavrisiko-ordningen ikke var 

tilfredsstillende og at SND har vært i dialog med Nærings- og handelsdepartementet om 

en plan for tilførsel av egenkapital over de neste årene. Som et ledd i denne planen ble 

SND i 2003 tilført kr 27 millioner kroner til styrking av egenkapitalen. 

 

 

 

Tap i 2003 

SNDs årsregnskap er et speilbilde av de utfordringer som norsk næringsliv til enhver tid 

har. Våre store tap i 2003 reflekterte dette. 

 

De samlede tap i 2003 var totalt 637 millioner kroner, mot 617 millioner kroner i 2002.  

Cirka 60 prosent av tapene i 2003 kan henføres til første1. halvår, mens tapene i 2002 

var størst i andre2. halvår. Med en utlånsportefølje som er følsom for valutakurs- og 

konjunkturendringer, varhar styrkingen av kronekursen i 2002, sterk norsk krone også i 

første del av 2003 og generelt skjerpet internasjonal konkurranse, vært sterkt 

medvirkende til problemene for SNDs låntakere og tapene på utlån. Bransjemessig 

stoård fiskeindustrien for de desidert største tapene. Geografisk har gikk det gått tyngst 

det verst ut over næringslivet i Finnmark og Møre og Romsdal. Dette bildet var det 

samme i 2002. 

 

Store deler av fiskeindustrien, oppdrett og fiskeflåten sliter fortsatt med lønnsomheten, 

og verftene har for lavt aktivitetsnivå. Svekket norsk krone, redusert rentenivå og et 

mulig oppsving i internasjonal økonomi, gir allikevel grunn til å forvente lavere tap på 

utlån i 2004.      

 

De samlede tapsavsetningene pr. 31.12.03 var på 1 120 millioner kroner  

(31.12.02: 904 millioner kroner), hvorav 200 millioner kroner i uspesifiserte avsetninger 

på lavrisikolån.  

 

Styret viser til at SND har lagt la ned betydelig arbeid i å styrke kreditt- og 

risikostyringen i 2003. Tiltak innen system- og strukturforbedringer, samt ressurstilførsel 

og kompetanseheving ble iverksatt, og vil styrke Innovasjon Norges samlede 

porteføljestyring i 2004. 

 

I 2003 har aArbeidet med å gjennomgå låneengasjementer i utsatte bransjer og regioner 

ble videreført i 2003.blitt videreført. Dette har gitt organisasjonen et godt innsyn i den 

foreliggende risiko og medført en økning i de samlede tapsavsetninger. 

 

Høsten 2003 ble låneporteføljen, som en del av fusjonsforberedelsene, gjennomgått på 

nytt. En uavhengig part foretok en Ddue-dilligence- vurdering av den samlede 

utlånsporteføljen. Denne gjennomgangen bekreftet de vurderinger som SND selv hadde 

foretatt og underbyggeter de tallene som årsregnskapet for 2003 bygger på. Styret er 

tilfreds med at de endelige tap for andre2. halvår 2003 ligger under de estimater som ble 

presentert i denne prosessen. 
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SND har hatt tapsfond til dekning av tap på sine risikolån. Det vises til egen note 

vedrørende status på disse. SND har vært i dialog med Nærings- og 

handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 

om en plan for ekstraordinær tilførsel av midler til tapsfondene over de neste årene. Som 

et ledd i denne planen ble SND i 2003 tilført kr 1835 mill til styrking av sine tapsfond,  

fordelt med kr 1050 mill på landsdekkende låneordning, kr 50 mill på distriktsrettede 

låneordning og kr 35 mill på miljølåneordningen. 

 

Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak  

Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak. SND la i 

hovedsak til grunn Kredittilsynets forskrift om vurdering av tap på utlån med viderev. for 

sine låneordninger.  

 

Det ble ikke foretas ikke foretatt uspesifiserte tapsavsetninger på risikolån og miljølån. 

Dette følger av brev fra Næringsdepartementet i 1994.  Regnskapsprinsippet har vært 

drøftet med departementet i løpet av 2003, og SND ble ikke bedt om å endre sin 

regnskapspraksis.  

 

Styret tar til etterretning at revisor mener denne praksis ikke er i samsvar med god 

regnskapsskikk. 

 

Etter styrets mening reflekterer avsetningene angitt i balanse og supplerende 

noteopplysninger den samlede tapsrisiko. 

 

 

Resultatdisponering 

Etter tap og administrasjonskostnader viser regnskapet for 2003 et resultat på  

kroner -140 382 671. 

  

Styret foreslår at resultatet blir disponert og dekket slik:      

 

Dekkes av egenkapital  -117 901 162 

Dekkes av opptjent kapital i Såkornfondet  -17 333 127 

Dekkes av Investeringsfondet for Nordvest-Russland - 5 090 945 

Dekkes av Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa - 57 437 

  -140 382 671 

 

 

Overgang til Innovasjon Norge 

Årsregnskapet for 2003 er SNDs siste årsregnskap. Fra 1. januar 2004 overtok 

Innovasjon Norge virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens 

nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere 

(SVO). Balanseoppstillingen som fremgår av det avlagte årsregnskap vil inngå som en 

del av åpningsbalansen til Innovasjon Norge. 

 

SNDs virksomhet vil videreføres i Innovasjon Norge. Årsregnskapet er således avlagt 

under forutsetning av fortsatt drift. Alle SNDs ansatte vil overføres til den nye 

organisasjonen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for nedbemanning per 

31.12.03. 

 

Rapportering om likestilling 

I 2003 var 45,5 prosent av SNDs ansatte kvinner, mens 54,5 prosent var menn. Det var 

flere kvinner i de lavere stillingskategorier, enn i de høyere. SND hadde en handlingsplan 

for likestilling hvor hovedfokus av tiltak var på: 

• Likelønn 

• Økt kvinneandel i prosjekter, råd og utvalg 
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• Flere kvinner inn i høyere fag- og lederstillinger 

 

Oppfølging av disse målene var en del av SNDs styringssystem. 

 

SNDs likelønnsoversikt viser at flere kvinner enn menn fikk individuelle lønnstillegg i 

2003. Lønnsutviklingen for kvinner i høyere fagstillinger hadde en større prosentvis vekst 

enn for menn i tilsvarende stillinger.  

 

SND arbeidet for økt mangfold gjennom bedre fordeling mellom kvinner og menn i 

sentrale ledergrupper og interne fora. SND hadde en målsetting om minst 40 prosent 

kvinner i prosjekter, råd og utvalg. Selv om det var har vært en positiv utvikling i 

fordelingen mellom kvinner og menn, ble ikke målsettingen nådd i 2003.  

 

 

I 2003 ble det også gjennomført en internundersøkelse for å kartlegge kvinnelige lederes 

og lederkandidaters situasjon. Bakgrunnen for undersøkelsen var ønsket om å legge til 

rette for flere kvinnelige ledere i framtiden. Anbefalinger fra undersøkelsen videreføres i 

Innovasjon Norge. 
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Organisasjon, miljø og omstilling 2004 

SND har hatt hovedkontor i Oslo, men flesteparten av sine ansatte ved distriktskontorer i 

alle landets fylker. I 2003 fortsatte SND sin strategiske tilpasning av organisasjonen som 

følge av tilpasnsing til ny strategi og nye operasjonelle rammer. Organisasjonen nådde 

sitt bemanningsmål. Siste halvdel av 2003 avga organisasjonen store ressurser til 

forprosjekt for etablering av det nye virkemiddelapparatet Innovasjon Norge. 

 

SND hadde et oppdatert internkontrollsystem på omPå området helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) hadde SND et oppdatert internkontrollsystem. Det ble gjennomført løpende 

undersøkelser knyttet til medarbeidertilfredshet, og disse viste en positiv utvikling i 

2003. Sykefraværet var på 3,7 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med 2002. Det er særlig nedgangen i langtidsfravær som har gitt denne forbedringen.  

 

Det ble ikke registrert noen rapporteringspliktig yrkesskade/ulykke i virksomheten i 

2003. Virksomheten har heller ikke bidratt til forurensning av det ytre miljø. 

 

Styret vil fremheve de ansattes innsats i året som er tilbakelagt, og gi sin anerkjennelse 

til det arbeidet som er utført. De viste nok en gang at SND var en tilpasningsdyktig og 

endringsvillig organisasjon.  

 

Styret vil også trekke frem den innsatsen de lokale styrene ved distriktskontorene har 

gjort, og takker for et konstruktivt samarbeid. 

 

 
 

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER 
 

Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk som ramme 

Visjonen som trekkes opp i ”Helhetlig innovasjonsplan” om at Norge skal ligge i tet 

internasjonalt, viser en frisk ambisjon fra regjeringens side. Å nå de mål det siktes mot 

vil kreve kraft, utholdenhet og timing. Styret i SND mener Innovasjon Norge bør se på 

Regjeringens ambisjon som en invitasjon til et samlet, nasjonalt løft for å skape en mer 

helhetlig innovasjonspolitikk. 

 

For å utvikle vekstkraftige områder, må vi bygge på de ulike distrikters og regioners 

næringsmessige muligheter. Ved å satse på det vi er gode på fra før, vil ambisjonen om 

å øke innovasjonstakten kunne realiseres raskere.  

 

Viktige utviklingstrekk knyttet til innovasjon i næringslivet 

SND og STEP – Senter for Innovasjonsforskning, gjennomførte en studie for å kartlegge 

utviklingstrekkene ved norsk næringsliv på områder som innovasjon, entreprenørskap og 

internasjonalisering. Studien viste at norsk næringsliv generelt sakker akterut i forhold til 

sammenlikgnbare land – og at det er betydelige regionale forskjeller. Samtidig mener vi 

at det er et stort uutnyttet potensial for å skape et kunnskapsbasert, konkurransedyktig 

og lønnsomt næringsliv. 

 

De viktigste indikatorene er:  

• Etableringsfrekvensen i Norge er ikke spesielt høy sammenlikgnet med mange 

andre land, og en svært liten andel av nyetableringene er teknologibaserte og 

rettet mot eksport. 

•Et stort antall av nyetableringene har kort levetid, men overlevelsesevnen øker i 

bedrifter som er en del av et vitalt nærings- og innovasjonsmiljø. 

•  

• Norske bedrifter er gjennomgående mindre innovative enn andre europeiske 

bedrifter. Samtidig viser norske undersøkelser at en relativt liten andel av de 

samlede innovasjonskostnadene er knyttet til kommersialiseringsaktiviteter.  
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• Norge kommer lavest ut blant OECD-landene når det gjelder andel eksport fra 

bransjer med høyt og middels forsknings- og utviklingsnivå. 

• For flere av de refererte forhold er det til dels betydelige regionale forskjeller, og 

hovedtendensen for de fleste indikatorer er at de sentrale delene av landet 

kommer best ut. 

 

På bakgrunn av disse utfordringene ønsker styret å trekke fraem noen satsingsområder 

som bør løftes for å styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen i Norge: 

 

• Entreprenørskap – både i topp og bredde. Leveransene vil være finansiering, 

kompetanse og nettverk. 

• Innovative næringsmiljøer – for å utnytte potensialet som ligger i regionale 

næringsklynger og innovasjonssystemer og utvikle næringsmiljøer med sterkere 

internasjonal tilknytning. 

• IKT og elektronisk forretningsdrift – utvikling av elektroniske 

innholdstjenester og –produkter samt elektronisk forretningsdrift gjennom 

kompetanseutvikling. 

• Naturgass, elkraft og nye, fornybare energikilder – medvirke til at 

vellykkedte kommersialiseringer av nye produkter og tjenester. 

• Maritim og marin sektor – stimulere til omstilling og kommersialisering av nye 

produkter og tjenester for å opprettholde vår posisjon som en av verdens ledende 

maritime nasjoner. 

• Landbruk – for å bidra til fornyelse og utvikling av landbrukssektoren gjennom 

mobilisering av ressurser, og økt markeds- og verdikjedeorientering.  

 

 

Behov for økt økonomisk handlefrihet 

SNDs kundebehandling og administrasjon ble finansiert gjennom to hovedkilder: Renter 

og gebyrer som våre kunder betalte på sine lån og tilskudd over statsbudsjettet. SND 

førte delregnskaper for åtte ulike ordninger hvor inntekter, kostnader, balanseposter og 

kontantstrømmer ble holdt atskilt. Hovedprinsippenet var at de ulike ordningene skulle 

bære sine egne kostnader og at de respektive aktivitetener ble gjennomført innenfor 

rammen av den tildelte finansieringen. 

 

Styrets konstaterer at den finansieringsmodell SND hadde, med hensyn til dekning av 

administrative kostnader, la begrensinger på evnen til å fungere som et effektivt 

virkemiddelapparat. Denne finansieringsmodellen innebar at det ikke var klare 

sammenhenger mellom de oppgaver som SND ble bedt om å utføre og de ressurser som 

ble tilført.   

 

SND utviklet seg fra å være en finansieringsinstitusjon til i større grad å være en 

tjenesteytende kompetanseorganisasjon. En økende andel av SNDs samlede ressurser 

gikk til rådgivning, veiledning, kobling og oppfølging. Denne vridningen i ressursbruk og 

aktiviteter over på utviklingsaktiviteter, vil videreføres og forsterkes i Innovasjon Norge. 

Både strategiske vurderinger og forventninger fra departementer og fylkeskommuner 

understøtter dette. Samtidig skjer det reduksjoner i den finansieringskilden (tilskudd) 

som skal dekke denne type aktiviteter. 

 

Denne utviklingen skaper behov for endringer i finansieringsmodellen. Styret finner 

derfor grunn til å peke på det økende misforhold som etter hvert er tilstede mellom hva 

SND fikk finansiering til og hva vi faktisk gjorde. 

 

Styret vil også peke på behovet for at finansieringsmodellen videreutvikles, slik at 

Innovasjon Norge i langt større grad skal kunne styre sine aktiviteter ut fra kundenes 

behov og allokere sine ressurser i samsvar med dette. Styret mener at dette vil være et  

viktig bidrag til å gi Innovasjon Norge økt fleksibilitet og handlingsrom i arbeidet med å 

styrke innovasjonskraften i norsk næringsliv. 
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