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Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet –
invitasjon til innspill til konsulentenes anbefalinger 

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer med dette berørte virksomheter og brukere til å 

komme med vurderinger og innspill til oppfølgingen av delrapport fra fase 3 i 

områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Delrapporten 

inneholder konsulentenes helhetlige anbefalinger om innretning og organisering av det 

næringsrettede virkemiddelapparatet. 

 

Bakgrunn 

Regjeringen gjennomfører nå en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede 

virkemiddelapparatet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig 

verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene vi 

kanaliserer gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet.  

 

Deloitte og Menon Economics, Oxford Research samt danske Struensee er engasjert for å 

gjennomføre  en vurdering av dagens virkemiddelapparat og komme med anbefalinger om 

endringer som gir bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk. Utredningen skal 

ferdigstilles i desember 2019.  

 

Regjeringen har ikke tatt beslutninger knyttet til konsulentenes anbefalinger. På bakgrunn av 

områdegjennomgangen og innspill fra berørte parter vil regjeringen gjøre sine vurderinger av 

hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet skal innrettes fremover.  

 

Vi ønsker å oppnå:  

- Ryddige grenseflater og avklarte roller 

- Et virkemiddelapparat på brukernes premisser 

Se liste over adressater 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/6352-1 

Dato 

08. november 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

- Godt samspill lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt  

- Mest mulig effekt av virkemidlene 

- Effektiv organisering, styring og administrasjon 

 

Vi ber om vurderinger av rapportens innhold generelt og av de 27 anbefalingene spesielt. 

Der dere ser muligheter for alternative løsninger, ber vi dere om å beskrive disse.  

 

Innspillene sendes inn på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/id2617029/. 

Alternativt kan innspill sendes til Nærings- og fiskeridepartementet på e-post til: 

postmottak@nfd.dep.no.  

 

Rapporten har forslag rettet inn mot det næringsrettede virkemiddelapparatet, og forslagene 

vil også være relevante for brukerne og andre interessentgrupper. Vi ber derfor bredt om 

innspill til rapportens anbefalinger. Vi ber adressatene videreformidle dette brevet med 

vedlegg til berørte underliggende etater og tilknyttede virksomheter og evt. andre relevante 

aktører som ikke er oppført på adressatlisten. 

 

Frist for innspill er fredag 20. desember. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Bent F. Sunde 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adressater  

Argentum 

DOGA 

Eksportkreditt Norge 

Enova 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 

Gassnova 

GIEK 

Innovasjon Norge 

Investinor 

Leverandørutvklingsprogrammet 

Norges forskningsråd 

Norwep 

Nysnø Klimainvesteringer AS 

Patentstyret 

Regionale forskningsfond 

Romsenteret 

SIVA 

Sjømatrådet 

Ungt entreprenørskap 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Brønnøysundregistrene 

Skatteetaten 

 

Abelia 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

ARD Innovasjon 

Bergen teknologioverføring 

Connect 

Det norske handelskammerforbund (DNH) 

Finans Norge 

Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) 

Forskerforbundet 

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 

Founders Fund AS 

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI) 

GCE Blue Maritime 

GCE Ocean Technology 

GCE Node 

ICC Norge 

IKT-Norge 

InnoMed 

Innoventus sør 



 

 

Side 4 
 

Inven2 

Kjeller innovasjon 

KS  

LO 

MABIT 

Maritimt Forum 

NCE Aquatech Cluster 

NCE iKuben 

NCE Blue Legasea 

NCE Tourism – Fjord Norway 

NCE Seafood Innovation Cluster 

NCE Finance Innovation 

NCE Media 

NCE Maritime CleanTech 

NCE Eyde 

NCE Smart Energy Markets 

NCE Energy Technology 

NCE Norway Health Tech 

NCE Heidner Biocluster 

NHO 

Norban  

Norinnova TTO 

Nord innovasjon 

Norsk Industri 

Norske Maritime Eksportører 

Norske Skipsverft  

Norsk venturekapitalforening  

Norsk Tjenestemannslag (NTL) 

NTNU Technology Transfer 

Rederiforbundet  

Sintef TTO 

Sjømat Norge 

Sparebankforeningen 

Universitets- og høyskolerådet (UHR) 

Validé TTO 

Virke 
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