
Mandat for Nasjonalt eksportråd og sekretariatet 

Formål 
Nasjonalt eksportråd skal gi råd og innspill til Regjeringen ved næringsministeren om eksport 
og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 pst innen 
2030, samt foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger. 
Mandatet gjelder for perioden 1. april 2022 til 1.april 2024. 
 
Oppgaver 

• Nasjonalt eksportråd skal foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger og 
identifisere prioriterte markeder for disse satsingene  

• Nasjonalt eksportråd skal gi råd om eksport og eksportarbeidet inkl. næringspolitikk 
som støtter opp om eksportsatsingene i tillegg til råd om virkemiddelapparatet og 
potensielle forbedringer i dette 

 
Satsingsforslaget bør videre dekke følgende punkter: 

• konkret mål for økt verdiskaping fra eksport, samt verdiskapings- og 
sysselsettingspotensiale 

• forslag til tiltak, herunder relevante virkemidler og rammevilkår  

• finansielle rammer for satsingen 

• medfinansiering fra næringslivet 

• identifisering av prioriterte markeder 

• overordnet kommunikasjonsstrategi 
 
Oppgaven med å analysere, prioritere og beslutte større strategiske eksportfremmesatsinger 
ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet. Når beslutning om en eksportfremmesatsing 
foreligger, vil Nærings- og fiskeridepartementet gi et særskilt oppdrag til Innovasjon Norge  
og ev. andre virkemiddelaktører om å gjennomføre den spesifikke satsingen, i nært 
samarbeid med næringslivet og Team Norway. Oppdraget gis fra sekretariatet til Nasjonalt 
eksportråd ved Nærings- og fiskeridepartementet. 
 
Innovasjon Norges gjennomføring av satsingene vil være prosjektbasert og hvor bedrifter 
med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar i styringsgruppen, i tillegg til 
rådet/sekretariatet. Innovasjon Norge vil forholde seg til oppdragsgiver (NFD) på ordinær 
måte også for oppdragene knyttet til de strategiske eksportfremmesatsingene. Nasjonalt 
eksportråd og sekretariatet følger opp satsingene etter at satsingen er besluttet gjennom sin 
rådgivende rolle.  
 
 «Hele Norge eksporterer» er profileringsplattformen for regjeringens eksportreform. 
 
Oppnevning og sammensetning 
Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner rådet. Nasjonalt eksportråds medlemmer 
består av representanter fra næringslivet og arbeidslivets parter. 
  
Hvert medlem oppnevnes personlig for en periode på to år med mulighet for forlengelse. 
 
Møter 
Nasjonalt eksportråd møtes etter behov. 
  
Nasjonalt Eksportråd skal ha kvartalsvise møter med næringsministeren hvor råd og innspill 
om eksportarbeidet samt forslag til større nasjonale eksportfremmesatsinger overleveres 
næringsministeren for vurdering.  
 



Sekretariat 
Til å bistå Nasjonalt eksportråd i utformingen av større nasjonale eksportfremmesatsinger 
opprettes det en sekretariatsfunksjon bestående av representanter fra NFD og andre 
relevante departement (OED og UD) samt NHO og LO. Dersom det vurderes å være behov 
for å invitere andre aktører inn i sekretariatets arbeid, må det være etter godkjennelse av 
NFD. 
 
Partene forplikter seg til å sette av ressurser til disposisjon for sekretariatet. Ressursene 
beholder sin arbeidsgiver som dekker alle personalkostnader. 
 
Organisering av sekretariatet 
Sekretariatet ledes av en leder utpekt av Nasjonalt eksportråd og godkjent av NFD. 
Nestleder(e) i sekretariatet utpekes av NFD. 
 
Rådet og sekretariatet kan etablere arbeidsgrupper og referansegrupper, inkl. på 
toppledernivå, i arbeidet med utviklingen og oppfølging av de nasjonale 
eksportfremmesatsingene. Til dette arbeidet kan sekretariatet også invitere inn eksterne 
relevante aktører fra næringsliv og virkemiddelapparat. 
 
Sekretariatets driftsutgifter, herunder ev. utgifter til reiser, møter og tilsvarende dekkes av 
NFD etter regning. Dette gjelder ikke for eksterne deltakere i ev. underarbeidsgrupper. 
 
Dersom sekretariatet har behov for kjøp/innleie av ekstern bistand, konsulenter mm. skal 
dette meldes inn til NFD, som  vil foreta en rask og selvstendig vurdering av behovet og ev. 
gjennomføre en anskaffelse og stille ressursen tilgjengelig for sekretariatet. 
 
Arkiv 
Saksdokumentene til Nasjonalt eksportråd skal journalføres og arkiveres i NFDs ordinære 
arkiv jf. arkivforskriftens § 2 femte ledd. Dette vil sikre at rådets saksdokumenter journalføres 
og arkiveres fortløpende. Dokumentene vil publiseres på NFDs offentlige journal og dermed 
tilgjengeliggjøres for ordinær innsynsbehandling via eInnsyn.  
 
 
 


