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1. Innledning 

Det vises til Prop. 77 S (2021-2022), Innst. 463 S (2021-2022) og vedtak i Stortinget 17. juni 

2022.  

 

I dette tildelingsbrevet meddeler Nærings- og fiskeridepartementet Stortingets budsjettvedtak 

hvor det fremkommer at det er besluttet at Eksportrådet skal avvikles.  

 

2. Bakgrunn 

Eksportstrategirådet ble opprettet 1. juli 2021 som et bruttobudsjettert forvaltningsorgan med 

eget styre for å imøtekomme kritikk om at myndighetenes eksportfremmearbeid er 

fragmentert, for lite strategisk og preget av manglende tillit i næringslivet. 

Eksportstrategirådets oppgave skulle være å gjennomføre strategiske analyser av 

eksportpotensialet i norsk næringsliv, og prioritere og beslutte noen større utvalgte 

strategiske eksportsatsinger. Eksportstrategirådet skulle ikke ha egen operativ kapasitet til å 
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gjennomføre satsingene, og gjennomføringen av satsingene skulle derfor utføres av andre 

virkemiddelaktører. 

 

Regjeringen har et ambisiøst mål om økt verdiskapende eksport. Økt satsing på eksport og 

tøffere strategisk prioritering av satsinger og virkemidler skal bidra til dette. Samtidig må 

utfordringene knyttet til styring imøtekommes. Den strategiske styringen av 

eksportfremmearbeidet bør ligge tettere opp til regjeringens arbeid, i tråd med en mer aktiv 

næringspolitikk. Regjeringen har dermed etablert en ny modell for arbeidet med større 

strategiske eksportfremmesatsinger. Oppgaven med å analysere, prioritere og beslutte 

enkelte større strategiske satsinger flyttes fra Eksportstrategirådet til Nærings- og 

fiskeridepartementet. Dette er en oppgave som bør ligge til departementet for å sørge for en 

overordnet styring av midler, samordning med andre departementer og bedre involvering og 

styring av virkemiddelaktørene. Videre vil det bidra til at eksportfremmearbeidet sees i 

sammenheng med øvrig næringspolitikk. 

 

Næringslivet har i lengre tid bedt om å bli koblet tettere på det offentlige 

eksportfremmearbeidet. For å sørge for fortsatt medvirkning og medfinansiering fra 

næringslivet er det opprettet et Nasjonalt eksportråd bestående av representanter for 

næringslivet og partene i arbeidslivet, som både skal gi innspill til større 

eksportfremmesatsinger og gi regjeringen råd om strategisk innretning på eksportarbeidet.  

 

Det er etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i 

arbeidslivet, relevante departementer og virkemiddelaktører inviteres til å bidra. Dette 

samarbeidet er en nyvinning, som bidrar til at næringslivet og partene er tettere involvert i 

eksportsatsingen. 

 

Når beslutning om en eksportfremmesatsing foreligger, vil Nærings- og fiskeridepartementet 

gi et særskilt oppdrag til Innovasjon Norge om å gjennomføre den spesifikke satsingen. Det 

vurderes som viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene. 

Satsingene vil være prosjektbaserte hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i 

arbeidslivet deltar. Hensikten er at næringslivet involveres tett i arbeidet med selve 

gjennomføringen av de strategiske eksportfremmesatsingene. 

 

Som en konsekvens av dette avvikles Eksportstrategirådet, og etatens midler omdisponeres 

til nye budsjettposter. Dette vil forenkle virkemiddelapparatet, ved at antall virkemiddelaktører 

reduseres. Det vil også frigjøre ressurser fra administrasjon til programmer og ordninger for 

næringslivet. 

 

3. Budsjettvedtak 2022 

For Eksportstrategirådet er det fattet følgende budsjettvedtak under kap. 941/3941.  
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(i 1000 kroner) 

Kap. 941 Eksportstrategirådet Beløp 

Post 01 Driftsutgifter 3 200 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 0  

Post 70 Tilskudd til særskilte prosjekter 0  

Sum  3 200 

 

Post 01 Driftsutgifter 

Eksportstrategirådets driftsbevilgning reduseres fra 20 mill. kroner til 3,2 mill. kroner. 

Gjenværende bevilgning skal dekke utgifter til avvikling av etaten.  

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Bevilgningen er vedtatt redusert med 46,9 mill. kroner, til 0 kroner.  

 

Post 70 Tilskudd til særskilte prosjekter 

Bevilgningen er vedtatt redusert med 10 mill. kroner, til 0 kroner. 

 

4. Finansielt rammeverk  

Departementet fører regnskap for Eksportstrategirådet. Regnskapet for 2022 avlegges etter 

kontantprinsippet, og ikke etter SRS som det står i Hovedinstruksen. Endelig årsrapport for 

etaten skal avlegges så snart som mulig etter avviklingen. 

  

 

 

Med hilsen 

 

 

Erling Rimestad (e.f.) 

ekspedisjonssjef 
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seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


