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• IN endret timesats – ref skattefunn – Kom opp 

behov for noe tydeligere føringer for 

dokumentasjon og beregning

• Spesialordning klynger – lagt fram modeller 2 

ganger tidligere

• Vært i dialog med andre virkemiddelaktører –

ikke tilsvarende utfordringer med egeninnsats 

fra andre enn støttemottaker

• Nye retningslinjer basert på diskusjoner med 

FIN/Klynger

• Nye retningslinjer gjelder fra 2022

Historikk



Hovedprinsipp:

For å kunne kostnadsføre deltakernes egen 

timebruk, skal denne innsatsen være 

relevant for klyngen/prosjektet og utnyttes 

slik at timene bidrar konkret til å 

gjennomføre aktivitetene. 



Regelverket tilsier at det ikke er lov å yte 

støtte utover reelle kostnader.

Videre at kostnader må dokumenteres og 

kunne kontrolleres

Myndighetene har klare forventninger til at 

Innovasjon Norge forvalter offentlige midler 

på en forsvarlig og etterprøvbar måte, og 

det klare utgangspunkt er derfor at det skal 

fremlegges regnskapsdokumentasjon på 

alle kostnader som ligger til grunn for 

tilskudd. 

Statsstøtteregler



Skille

Egeninnsats: utfordrende å hente inn 

lønnsinformasjon – derfor benytte statistikk 

og stillingsnivåer

Kostnader fasilitator: der er kostnadsbilde 

tilgjengelig – benytte reelle kostnader.

• Klyngens styringsgruppe må fritt velge 

• Ikke internfakturering

• Både personalkostnader og direkte 

kostnader for faglig oppdatering som er 

nødvendig for drift av klyngen kan inngå 

i støttegrunnlaget 

Skille egeninnsats medlemmer 
og kostnader fasilitator



Innovasjon Norge godkjenner i dag generelt en 

timesats på 1,2 ‰ av avtalt og dokumentert 

årslønn, oppad begrenset til 700 kr per time, dvs. 

som Skattefunn. Denne timesatsen dekker både 

direkte og indirekte prosjektrelaterte 

personalkostnader og overhead

For enkelte programmer og støtteordninger kan 

det godkjennes en timesats opp til 1 200 kr per 

time. De reelle direkte og indirekte 

prosjektrelaterte personalkostnader og overhead 

må da dokumenteres for at Innovasjon Norge skal 

kunne forsvare støttegrunnlaget i forhold til 

statsstøtteregelverket

Tidligere timesatsmodell



Ny modell for beregning og dokumentasjon 
av egeninnsats for klynger

• Satser tilpasses klyngen/bedriftenes lønnsnivå

• Det kan lages forskjellige stillingskategorier basert på lønnsstatistikk (f.eks. 
SSB Lønn. Statistikkbanken (ssb.no)) som kan benyttes for kategorisering av 
egeninnsats.

• For egeninnsats inntil 700 kr, kan IN’s ordinære modell benyttes Godkjente 

timesatser (innovasjonnorge.no)

• Ny timesats for programmer og støtteordninger hvor det aksepteres høyere 
timesats enn 700 kr per time fastsettes til 0,72 ‰ av årslønn + 280 kr per 
time

• Eksisterende begrensning på maksimalt 1 200 kr per time avvikles

• Egeninnsats må kunne dokumenters med oversikt over hvem som har 
bidratt, og hva bidraget har gått ut på. Dokumentasjon attesteres av 
prosjektansvarlig hos støttemottaker som bekreftelse på at bidraget er levert

• Egeninnsats vil kunne bli gjort gjenstand for etterkontroll og ev justering

https://www.ssb.no/statbank/list/lonnansatt/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/godkjente-timesatser/


Eksempler

Årslønn Br.Mnd-lønn Beregnet timesats

500 000 41 667 Kr 640

800 000 66 667 Kr 856

1 000 000 83 333 Kr 1 000

1 200 000 100 000 Kr 1 144



kan også sendes til 
espen.warland@innovasjonnorge.no

eller regionale klyngerådgivere

Spørsmål ?

mailto:espen.warland@innovasjonnorge.no

