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1. Innledning 

Vi viser til Innst. 600 S (2020–2021), jf. Prop.195 S (2020–2021) for Nærings- og 

fiskeridepartementet, og oppdragene i selskapets vedtekter § 3. Departementet meddeler 

med dette Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger. 

 

I Meld. St. 9 (2020–2021) varslet regjeringen utlysningen av et mandat til å forvalte et fond 

med statlige og private midler. Formålet skal være å bedre kapitaltilgangen og framveksten 

av gode forvaltermiljøer i nord. Fondet skal være lokalisert i Nord-Norge og innrettet mot de 

delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede 

tilbyr.  

 

I dette brevet gis Investinor i oppdrag å etablere et fond med statlig og privat kapital, 

herunder å lyse ut mandatet for forvaltningen av fondet. Det gis også oppdrag om å forvalte 

eierskapet i fondet på vegne av Staten.  
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2. Budsjettvedtak og forvaltningskostnader i revidert budsjett for 2021 

2.1 Oversikt over økte bevilgninger for tilførsel i 2021 

For 2021 øker bevilgningene til Investinor over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett 

som følger:  

 

Kap. 950 Investinor AS Beløp i 1000 kroner 

Post 70 Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag 2 000  

Post 54 Risikokapital, Investinor AS 70 000 

Post 91 Kapitalinnskudd, Investinor AS 130 000 

Sum kap.   202 000  

 

For bevilgningene gjelder de vilkår, forutsetninger og retningslinjer som er omtalt i 

departementenes budsjettproposisjoner for 2021, budsjettinnstillingene og Stortingets vedtak 

og forutsetninger, herunder omtalen av nytt investeringsfond i Nord-Norge jf. Prop.195 S 

(2020–2021) for Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 600 S (2020–2021). Bevilgninger 

som er stilt til rådighet skal disponeres i samsvar med statens økonomiregelverk og det til 

enhver tid gjeldende regelverk for statsstøtte.  

Investinor har ansvar for å planlegge virksomheten i 2021 slik at det statlige tilskuddet 

strekker til for hele budsjetterminen. Selskapet skal ikke foreta disposisjoner i løpet av 2021 

som gjør det nødvendig å fremme forslag om tilleggsbevilgninger. 

3. Føringer for utlysning, etablering og oppfølging av fondet 

Investinor skal lyse ut et forvaltningsmandat for et fond med statlige og private midler. 

Oppdraget med å forvalte fondet skal tildeles gjennom en åpen, transparent, ikke 

diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess. Forvaltningen skal lokaliseres i Nord-Norge. 

Valg av forvalter skal baseres på kompetanse, og forvalteren kan selv velge hvor i Nord-

Norge fondet skal lokaliseres. Forvaltningshonoraret dekkes fra fondet i tråd med normale 

markedsbetingelser.  

 

Den valgte forvalteren vil være ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig privat kapital til fondet. 

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 mill. kroner, hvor staten vil gå inn med inntil 50 

pst. av kapitalen (200 mill. kroner). Fondet etableres i tråd med markedsinvestorprinsippet i 

statsstøtteretten. Det forutsettes at staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like 

vilkår som uavhengige private medinvestorer (pari passu). I avtalen med de private 

medinvestorene skal det være en ikke-bindende opsjon om at statens bidrag til fondet kan 

økes med 200 mill. kroner gitt at private medinvestorer bidrar med mist like mye. En slik 

økning forutsetter økte bevilgninger fra Stortinget.  

 

Fondet skal investere i bedrifter og prosjekter som er lokalisert i Nord-Norge. Fondet skal 

være åpent for investeringer i alle bransjer. Fondet skal være innrettet mot de delene av 

markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr. 

Målgruppen for investeringene skal være små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial.   
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Kriterier for fondets måloppnåelse:  

• Nye kompetansebaserte selskaper vokser og lønnsomme arbeidsplasser etableres i 

Nord-Norge som følge av fondets virksomhet.  

• Markedsmessig avkastning fra fondet for investorene på lang sikt (10 år).  

• Etablering av et levedyktig forvaltermiljø som over tid lykkes med å reise nye fond med 

privat kapital.  

 

Etableringen, oppfølgingen og tidsavgrensningen av fondet skal bygge på beste praksis og 

erfaringene fra lignende fond og virkemiddelaktører som Investinor. Tilbakebetalte midler fra 

fondets investeringer kan ikke reinvesteres.  

 

Investinor skal legge til rette for at investeringsfondets virksomhet kan evalueres med hensyn 

til måloppnåelse. Nærmere krav og forventninger til rapporteringen for oppdraget, utover det 

som følger av regnskapsloven, vil bli gitt i de årlige oppdragsbrevene fra departementet.  

 

Det er bevilget 2 mill. kroner for å dekke Investinors kostnader ved opprettelsen av fondet og 

oppfølgingen i 2021, samt eventuelle merkostnader knyttet til etablering av fondet i 2022. 

Kostnader knyttet til Investinors jevnlige oppfølging av fondet vil bli bevilget årlig fra 

departementet. Ressursbruken i gjennomføringen av oppdraget skal være effektiv. 

Bevilgningen er ment å dekke uforutsette behov ifm. opprettelsen av fondet. Overskytende 

midler skal tilbakebetales til departementet.  

4. Utbetaling 

Midlene på kap. 950 post 54, 70 og 91 vil bli overført fra departementet til Investinor etter 

utbetalingsanmodning fra selskapet.  

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 

med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 

Dersom Investinor gir uriktige opplysninger eller tildelte midler ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Eirik Annexstad 

avdelingsdirektør 
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