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      STYRETS BERETNING 2004
Internasjonal oppgang og høye oljepriser ga stort overskudd i utenriksøkonomien, 

høy skatteinngang til staten og store avsetninger til oljefondet. En ”normalisering” 

av  kronekursen, sammen med svak prisvekst, moderat lønnsvekst og lavt 

rentenivå, har også styrket lønnsomheten i næringslivet. Kontrasten er spesielt 

stor når vi sammenligner med situasjonen i 2002, da den høye kronekursen 

rammet lønnsomheten i eksportnæringene hardt. Aktiviteten i innenlandsk 

økonomi har generelt vært god. 
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STYRETS ARBEIDSSITUASJON
18. juni 2003 besluttet Stortinget å 

opprette Innovasjon Norge som et nytt 

særlovsselskap, med oppstart 1. januar 

2004. Selskapet ble basert på de fire 

institusjonene Norges Eksportråd, Norges 

Turistråd, Statens veiledningskontor for 

oppfinnere og Statens nærings- og 

distriktsutviklingsfond.

Styret i Innovasjon Norge ser tilbake 

på et spennende år med særlige 

utfordringer. 2004 har på alle måter 

vært et oppstartsår, med en organisasjon 

i støpeskjeen og store forventninger 

i markedet. Etter ett års drift ser vi nå 

en organisasjon som har gjennomført 

første trinn i fusjonen, og som er i gang 

med å ta ut synergieffekter av 

sammenslåingen.

Administrerende direktør ble ansatt rett 

før jul i 2003 og tiltrådte 1. januar 2004. 

Fra den formelle oppstarten begynte 

arbeidet med å få styrearbeidet til å 

fungere godt, legge til rette for en felles 

bedriftskultur og etablere de instrukser 

som var nødvendig. Det har vært krev-

ende å se de tidligere organisasjoners 

virksomhet som en helhet, på tvers av 

tidligere skillelinjer. 

Styret startet med å få utarbeidet en 

strategisk retning for det nye selskapet. 

Visjonen ”Vi gir lokale ideer globale 

muligheter” symboliserer styrken i 

Innovasjon Norge, som er å koble 

vår kunnskap om lokale forhold og 

bedriftenes muligheter til internasjonal 

verdiskaping. Innovasjon Norge skal 

også være et vindu mot verden og 

formidle kunnskap og teknologi tilbake 

til Norge. Dermed kan vi også si ”Vi gir 

globale ideer lokale muligheter”.  

Grunnlaget er lagt for at Innovasjon 

Norge skal bli en utviklingspartner for 

næringslivet gjennom å bidra med 

kompetanse, nettverk og kapital. 

Styret bemerker at manøvrerings- 

rommet i forhold til detaljerte bestil- 

linger fra myndighetene har vært lite. 

Å balansere mellom politiske signaler 

og markedets behov gir til tider 

krevende utfordringer.

TILPASSING AV 
ORGANISASJONEN
Styret beklager at det var nødvendig 

å nedbemanne i startfasen. Stramme 

budsjetter og en viss overlapping på 

stabssiden gjorde det nødvendig å ta 

tak i bemanningssituasjonen. Styret har 

opplevd et konstruktivt samarbeid med 

fagorganisasjonene, og en vilje blant 

de ansatte til å ta de tak som har vært 

nødvendig for å få organisasjonen på 

plass. 

På tross av et krevende oppstartsår ser 

styret med tilfredshet at organisasjonen 

har klart å utnytte de midler som er 

bevilget fra myndighetene. Det betyr 

at den kunderettede virksomheten 

har vært holdt høyt. Kundemålinger 

bekrefter også en tilfredshet med det 

arbeidet som er utført.

STERKERE INNSATS GLOBALT
Det første driftsåret har gitt Innovas-

jon Norge et godt utgangspunkt for 

å drive effektiv markedsføring av  

Norge, både som turistland og 

investeringsland. Grunnlaget er 

også lagt for en sterkere innsats 

når det gjelder internasjonalisering 

av eget næringsliv. Når det gjelder 

turisme er utfordringen å styrke 

Norges posisjon i betalingsvillige 

markeder, mens de største utfordring-

ene i forhold til internasjonalisering 

ligger i mer umodne markeder. I 

godt etablerte markeder vil ikke 

næringslivets behov for bistand være 

like stort. 

På begge områder har 2004 vært et 

tilfredsstillende år. Både turisme og 

internasjonalisering har også fått 

betydelig drahjelp av valutasituasjonen. 

Styret har i løpet av året også levert 

innspill om opprettelse av en ”Invest 

in Norway”-funksjon. Dette er positivt 

mottatt hos myndighetene og er nå til 

diskusjon.

AVTALE MED UD     
Innovasjon Norge fikk i 2004 på plass en 

samarbeidsavtale med Utenriks- 

departementet, og organisasjonens 

posisjon er dermed styrket gjennom 

et slagkraftig uteapparat med egen 

tilstedeværelse i 32 land. Innovasjon 

Norges norske ansatte i utlandet vil 

administrativt være underlagt UD, mens 

instruksjonsmyndighet for det faglige 

arbeidet ligger hos Innovasjon Norge. 

Det innebærer at styret vedtar  

strategiske prioriteringer, hvilke 
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markeder og hvilken kompetanse som 

arbeidet internasjonalt skal ha. Avtalen 

gir også mulighet til å nyttiggjøre oss 

av UDs stasjoner der vi ikke er 

representert.

KOMMERSIALISERING
Det er fremdeles en stor utfordring 

å få til økt kommersialisering. Større  

markedsutnyttelse av forsknings- og 

utviklingsinnsatsen er viktig for verdi-

skapingen. Da må vi fokusere mer 

på markedet, og ikke alene vektlegge 

teknologiutvikling. Det er også grunn til 

å minne om at bedriftene selv står for 

en høy grad av forskning og utvikling. 

Dette utviklingsarbeidet er i stor grad 

markedsdrevet, og terskelen for kom-

mersialisering er lavere. Eksempelvis 

skal IFU-ordningen (Industrielle  

forsknings- og utviklingskontrakter) 

bidra til nye verdensledende  

forretningskonsepter, gjennom sam-

arbeid mellom norske leverandører og 

krevende internasjonale kundemiljøer.

SÅKORNKAPITAL
Såkornkapital er normalt den første 

eksterne egenkapitaltilførselen for 

nyskapingsbedrifter i den mest risiko- 

utsatte fasen. I denne fasen vil risiko- 

kapital kombinert med aktivt eierskap og 

kompetanseoverføring være avgjørende 

for bedrifters videre utvikling. Såkorn-

kapitalmarkedet er svært tynt i Norge. 

Private investorer finner denne delen 

av kapitalmarkedet lite attraktivt.  Dette 

skyldes både høy risiko og at det i noen 

tilfeller ikke finnes tilstrekkelig sterke 

forvaltningsmiljøer. 

Innovasjon Norge jobber systematisk 

med å utvikle de nye såkornfondene 

gjennom å effektivisere interne rutiner, 

sikre kvalitet i arbeidet og øke sam-

handling på tvers av fondene. Målet er 

å utvikle kompetanse og skape miljøer 

som er dyktige og attraktive for privat 

kapital. Det legger dessuten et grunnlag 

for det langsiktige arbeidet med å bygge 

opp et sterkere miljø for egenkapitalin-

vesteringer i tidlig fase generelt. 

LANDBRUK 
Innovasjon Norge oppfatter bønder som 

ledere av små og mellomstore bedrifter. 

Det er viktig for verdiskapingen i jord-

bruket at det legges vekt på lønnsom-

hets- og nyskapingsorienterte aktiviteter. 

I dette arbeidet er Innovasjon Norges 

verdiskapingsprogram for mat og tre 

med på å gi landbruket en mer robust 

plattform. Sammen med landsbruks-

næringen vil Innovasjon Norge også 

være med på å  tilrette for økt eksport av 

nisjeprodukter fra norsk landbruk.  

Økt verdiskaping i landbruket vil være 

den viktigste faktoren i arbeidet med å 

sikre bosetting i bygdene. Dette er igjen 

en bærende forutsetning for utvikling i 

norsk turistnæring.  Vi kan på mange 

måter se utviklingen i norsk landbruk 

som en markedsføringsfaktor for norsk 

turistnæring.

Et livskraftig landbruk er nødvendig, og 

et levende kulturlandskap er en forut-

setning for turistnæringen Norges fjorder 

fikk prisen ”Verdens beste naturbaserte 

reisemål” av National Geographic Trave-

ler Magazine. Men inntrykket av fjord-

ene hadde vært annerledes om ikke 

kulturlandskapet var holdt i hevd. Dette 

er også et godt eksempel på hvordan 

Innovasjon Norges arbeid på tvers av 

næringssektorer styrker helheten.

FISKERI 
Fiskerinæringen har en rekke 

utfordringer. Styret har vært, og er  

fortsatt opptatt av å styrke verdi- 

skapingen i næringen, spesielt i nord. 

For lakseoppdrett er markedssiden 

en stor utfordring, ettersom vi ikke har 

fri markedsgang til EU. Det er derfor 

spesielt viktig å utvikle nye markeder i 

tillegg til EU. Russland og andre øst- 

europeiske og asiatiske land har vist 

stor vekst for norsk fiskeeksport i 2004. 

Ressurstilgangen er en begrensning 

for tradisjonelt fiske. Dette gjør at det 

svinger både med hensyn til pris og 

volum, og det er vanskelig å etablere 

stabile leveranser til krevende og 

moderne forbrukere i supermarkeder 

verden over. 

SAMARBEIDSAVTALER
Styret er opptatt av å forenkle kundenes 

tilgang til og nytte av det offentlige 

tilbudet for næringsutvikling. Et godt 

stykke arbeid er gjort i forhold til sam-

arbeidsavtaler. Avtalen med SIVA og 

Norges forskningråd danner grunnlaget 

for et mer omfattende og ambisiøst 

samarbeid og en felles kundekontakt 

gjennom Innovasjon Norges kontorer i 

inn- og utland.
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Fylkesmannens landsbruksavdelinger 

og samarbeidsavtalene med alle 

landets fylkeskommuner utgjør et sterkt 

partnerskap i fylkene og et mer 

samordnet tilbud til kundene. Dette 

arbeidet vil utvikles videre. 

Samarbeidsavtalen med Norsk Design-

råd har resultert i fl ere vellykkede 

prosjekter, med den landsomfattende 

turneen ”Design underveis” som et godt 

eksempel. 

En samarbeidsavtale ble inngått

med INTSOK for å utnytte partenes 

forutsetninger for internasjonalt salg 

og markedsføring av norsk leverandør-

industri innen olje, gass og energi.

Rent praktisk vil samarbeidet bety at 

partene koordinerer sine nasjonale og 

internasjonale virksomheter, for derved 

å ta ut synergier for rasjonell drift og økt 

verdiskaping.

”LOOK TO NORWAY!”
Det er ingen nødvendig sammenheng 

mellom lokalt ressursgrunnlag og 

næringsutvikling.  Olje og gass 

har hele verden som marked, og 

med høy kompetanse og verdens-

ledende teknologi kan Norge ha en 

”hovedkontorfunksjon” for resten av 

verden. Det er ingen grunn til å ikke ta 

den posisjonen innen fl ere områder, for 

eksempel havbruk.

 Styret vil påpeke at Norge er et høy-

teknologiland. Det er nesten ingen 

bedrifter i dag som ikke har et avansert 

teknologi-innhold, enten det er snakk om 

oljesektoren eller produksjon av land-

bruksutstyr. Det gjør at vi på mange om-

råder likevel kan være konkurransedyktig 

i forhold til arbeidsintensiv industri.

Også innen områdene helse og medisin 

er Norge langt fremme. Vi har produk-

sjonsmiljø for medisinsk utstyr og utvikling 

innen felt som elektronikk, mikroteknologi, 

pneumatikk, hydraulikk og signalte-

knologi. 

Nettverksplanlegging er også et 

mulighetsområde. Vår etter hvert lange 

erfaring med olje- og gassutviklings-

prosjekter gjør at vi også her har høy 

kompetanse. Det er bare prosjekter 

innen romfart som har større 

kompleksitet enn olje- og gass-

sektoren. 

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
”Europas konkurranseevne og evnen 

til å møte utfordringene og utnytte 

mulighetene som veksten i kinesisk 

økonomi innebærer, vil i stor grad 

bli avgjort av Europas egen evne til 

innovasjon.” Dette er EUs egen 

konklusjon ifølge  ”European 

Competitive Report” for 2004.

Innovasjon Norges oppgave i internas-

jonaliseringsarbeidet må i hovedsak 

være å bidra til at bedriftenes bes-

lutningsgrunnlag blir så gode som 

mulig. Når beslutninger er tatt er jobben 

å bistå og veilede slik at de lykkes. Det 

er krevende beslutninger bedriftene 

står overfor, med valg av hva som 

fortsatt skal gjøres i Norge og hva som 

skal gjøres eller kjøpes i utlandet. For 

Norge er det avgjørende at mange nok 

bedrifter har konkurransekraft, slik at 

de ikke bare overlever, men også er 

lønnsomme og utvikler aktivitet i Norge. 

Dette vil være en stor utfordring  i årene 

som kommer. Vi må stadig  omstille til et 

mer kunnskapsbasert næringsliv, slik at 

vi forsvarer vårt kostnadsnivå. Men som 

styret har pekt på, er utgangspunktet for 

en fortsatt positiv utvikling til stede. 

For Innovasjon Norges del vil ramme-

situasjonen bestemme aktiviteten. Det 

er krevende å prioritere når etter-

spørselen etter våre ordninger er tre 

ganger større enn det vi kan tilby. 

Tilfanget av gode prosjekter gjør at det 

ikke vil være noe problem å fi nne god 

anvendelse for større rammer, spesielt i 

byene. Styret vil påpeke at resultatet av 

innsatsen fra Innovasjon Norge betyr 

økt  inntekt for nasjonen i form av livs-

kraftige bedrifter. Omdømmebyggingen 

bør intensiveres i gode tider. Det er nå 

vi burde legge inn større innsats for å 

oppnå visjoner på vegne av Norge. 

I nedgangstider er det tyngre å få til 

gode resultater, mens innsats i gode 

tider kan demme opp for nedgang. 
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Innovasjon Norge har pekt ut sine 

satsinger under overskriftene:

» Utvikling av nytt næringsliv - spesielt  

 innenfor områdene entreprenør- 

 skap, nettverksbasert innovasjon  

 og omstilling samt utvikling av  

 innovasjons- og kommersialiserings- 

 kompetanse.

» Internasjonalisering - med spesiell  

 vekt på SMB med internasjonale  

 ambisjoner og etablering av en  

 ”Invest in Norway”-funksjon, samt  

 styrking av reiselivet

» Næringsrettet forskning -  i  

 samarbeid med Norges  

 forskningsråd drive satsinger  

 innenfor IKT, leverandørindustrien,  

 havbruk og landbruk, 

» Et enklere Norge -  basert på   

 kundens opplevelse og behov for  

 tjenester fra det offentlige 

 virkemiddeltilbudet.

       Styret for Innovasjon Norge

Steinar Olsen
styreleder 

Kjell Sundsli

Gisele Marchand 
nestleder

Kirsten Indgjerd 
Værdal 

 Elin Bolann 

Kristin Malonæs
ansattes repr.

Knut Lægreid 

Knut A. Mugaas
ansattes repr.

Kjell Storeide 

Gunn Ovesen
Adm. dir.  
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Mål og resultatstyring
For 2004 har Innovasjon Norge  

rapportert til departementene i henhold 

til rapporteringssystemet som var  

etablert for de tidligere organisasjon-

ene som inngikk i Innovasjon Norge. I 

løpet av 2004 er det utarbeidet et nytt 

mål- og resultatstyringssystem (MRS-

system) som gjelder for Innovasjon 

Norges samlede virksomhet.  Fra og 

med 2005 skal Innovasjon Norge  

rapportere i henhold til dette. 

Rapportene til departementene vil være 

etter følgende hovedområder:

»  Innovasjon

»  Økt internasjonalisering i   

 næringslivet i hele landet

»  Styrke profileringen av Norge og  

 norsk næringsliv internasjonalt

»  Bidra til næringsutvikling basert på  

 regionale forutsetninger

Det nye MRS-systemet er utarbeidet 

i et samarbeid mellom Nærings-

departementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet, Landbruk- og 

matdepartementet, Fisk- og kyst- 

departementet og Utenriksdeparte-

mentet samt KS/fylkeskommunene.    

Årsregnskapet
Innovasjon Norges første årsregnskap  

er gjort opp med et overskudd på 

7 millioner kroner etter tap. Resultatet er  

vesentlig bedre enn foregående år for 

de fire tidligere institusjonene samlet. 

Forbedringen henger først og fremst 

sammen med reduserte tap på utlåns-

virksomheten. Regnskapsprinsippene 

og oppstilling av resultatregnskap og 

balanse følger i hovedsak Kredittilsynets 

forskrift om årsregnskap for finansier-

ingsforetak og banker, i tillegg til regnska-

pslov og god regnskapsskikk.  

Netto renteinntekter i 2004 beløper seg 

til 246 millioner kroner mot 255 mil-

lioner året før. Noe lavere utlånsvolum 

samt redusert rentemargin på en av 

låneordningene forklarer nedgangen.

Samlede driftsinntekter utgjør 743 

millioner kroner.  Av disse er 531 mil-

lioner kroner inntektsførte bevilgninger 

over statsbudsjettet og 206 millioner 

inntekter fra salg av tjenester knyttet til 

markedsføring og internasjonalisering.   

Driftskostnadene på 894 millioner  

kroner inkluderer integrasjonskost-

nader ved etableringen av Innovasjon 

Norge, både i form av personal- 

kostnader og kostnader til lokaler, 

systemer og annen infrastruktur. Det er 

i tillegg avsatt midler til nedleggelse og 

omstilling av noen av utenlands- 

kontorene i 2005.

Tapsutviklingen i 2004 har samlet sett 

vært meget tilfredsstillende i forhold til de 

siste par årene. Regnskapet er belastet 

brutto 204 millioner kroner i tap, som er 

en nedgang på hele 432 millioner fra 

2003.  Etter tapsdekning ved tapsfond 

og  bevilgninger viser regnskapet et netto 

tap på 89 millioner kroner, sammenlignet 

med 240 millioner i 2003.

Av låneordningene er det kun såkorn-

ordningen som må øke avsetningene.  

Dette gjenspeiler de svake resultatene 

som de enkelte såkornselskapene 

fortsatt viser. 

Tapsbildet har endret seg vesentlig det 

siste året og de samlede taps- 

avsetningene på 990 millioner kroner 

ved utgangen av 2004, hvorav 180 

millioner i uspesifiserte avsetninger, 

reflekterer etter styrets vurdering den 

 

samlede tapsrisiko som regnskapet 

skal ta høyde for.

Selskapets balanse er på 18,5 mil- 

liarder kroner hvorav 14,3 milliarder i 

netto utlån (2003: 15,4 mrd kr).  

Egenkapitalen utgjør 687 millioner 

kroner. For nærmere informasjon om 

egenkapitalen og kapitaliseringen av 

de enkelte låne- og investeringsfond 

vises til supplerende noteopplysninger.
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Overføres staten (risikolån)  kr      2 780 962

Overføres Investeringsfondet for Nordvest-Russland kr         645 455

Overføres Investeringsfondet for Øst-Europa    kr          411 940

Overføres egenkapitalen for lavrisikoordningen kr    27 369 999

Dekkes av Såkornfondet                      kr  - 20 174 182

Dekkes av øvrig egenkapital kr      -3 714 365

Resultatdisponering
Etter tap og administrasjonskostnader 

viser regnskapet for 2004 et resultat på 

7 319 809 kroner.

RAPPORTERING OM LIKESTILLING
Ved utgangen av 2004 var 50,1 prosent 

av Innovasjon Norges ansatte kvinner, 

mens 49,9 prosent var menn. Det var 

fl ere kvinner i de lavere stillingskatego-

rier enn i de høyere.

Innovasjon Norge har arbeidet for økt 

mangfold gjennom bedre fordeling 

mellom kvinner og menn i sentrale 

ledergrupper og i interne fora.  For å 

forsterke dette har Innovasjon Norge 

under forberedelse en handlingsplan 

for likestilling, hvor hovedfokus vil være:

» 40 % kvinner i lederstillinger og  

 høyere fagstillinger

» 40 % kvinner i råd, utvalg, team,  

 prosjekter o.s.v

» lik lønn for likt stillingsinnhold/ytelse

Oppfølging av disse målene vil være 

en del av Innovasjon Norges 

styringssystem.

Organisasjon, miljø og 
omstilling 2004
Innovasjon Norge har hovedkontor i 

Oslo, men hovedtyngden av de ansatte 

sitter kundenært ved distriktskontorene 

i alle landets fylker, eller markedsnært 

ved kontorer i 32 land over hele verden. 

Innovasjon Norge ble etablert fra 1. 

januar 2004 som organisasjon med 

egen ledelse og administrasjon. Det 

forberedende arbeid til opprettelsen 

av virksomheten ble i vesentlig grad 

gjennomført av en interimsadmin-

istrasjon og eksterne konsulenter. 

Ledelsen i virksomhetene har således 

brukt mye ressurser i 2004 på å få de 

grunnleggende organisasjonsmessige 

forhold i orden. Således er alle forhold 

vedrørende blant annet ansettelse, 

kundeløfte og verdier, samt etiske ret-

ningslinjer lagt på plass. Det har også 

vært nødvendig å tilpasse personal-

ressursene til budsjettsituasjonen, og 

antall årsverk er i løpet av året redusert 

med rundt 45. 

Innovasjon Norge har etablert bedrift-

slegeordning. Det arbeides med å få på 

plass et oppdatert internkontrollsystem på 

området helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

samt avtale om inkluderende arbeidsliv. 

Det er i året gjennomført en Kultur og 

klimaundersøkelse blant de ansatte.

Sykefraværet var på 4,5 prosent, hvor 

langtidsfraværet utgjorde 3,4 prosent. 

Sykefraværet er noe høyere enn 

fraværet i 2003 i de tidligere virksom-

hetene, men endringen er ikke større 

enn at det indikerer naturlige 

svingninger. Innovasjon Norge vil imi-

dlertid ha fokus på sykefraværet og vil 

arbeide planmessig for en nedgang.

Det ble ikke registrert noen rappor-

teringspliktig yrkesskade eller ulykke i 

virksomheten i 2004. Virksomheten har 

heller ikke bidratt til forurensning av det 

ytre miljø.

STYRET FORESLÅR AT RESULTATET BLIR DISPONERT SLIK:

Steinar Olsen
styreleder 

Elin Bolann 

Kjell Storeide 

Kirsten Indgjerd 
Værdal 

Knut A. Mugaas
ansattes repr.

Gisele Marchand 
nestleder

Knut Lægreid 

Kjell Sundsli

Kristin Malonæs
ansattes repr.

Gunn Ovesen
Adm. dir.  

Styret for Innovasjon Norge
Oslo, 10.mars 2005


