
Regelverk for tilskudd til strategiske 
eksportsatsinger 

 

1 Innledning 

Regelverket setter rammene for forvaltning av tilskudd til delprosjekter og tiltak knyttet til 

større strategiske eksportsatsinger som skal tildeles virkemiddelaktører som ikke er en del 

av staten som juridisk enhet. Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for 

økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Det er fastsatt 

av Nærings- og fiskeridepartementet og gjort gjeldende med virkning fra 1. juli 2021. 

"Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten", "Lov 

om offentlige anskaffelser", "EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte" er overordnet dette 

regelverket. 

Ansvar for forvaltning av dette tilskuddsregelverket er delegert til Eksportstrategirådet. Statlig 

tilskudd som skal fordeles i henhold til dette regelverket vedtas i forbindelse med ordinære 

budsjettprosesser og tildeles Eksportstrategirådet i tildelingsbrev fra Nærings- og 

fiskedepartementet.  

2 Mål og målgruppe  

Samfunnsmålet med strategiske eksportsatsinger er størst mulig verdiskaping fra norsk 
eksport. Brukermålet er at norsk næringsliv utnytter flere muligheter i internasjonale 
markeder.  
 
Tilskudd skal benyttes til delprosjekter og tiltak knyttet til større strategiske eksportsatsinger 

som skal gjennomføres av virkemiddelaktører som ikke er en del av statens juridiske person.  

En større strategisk eksportsatsing er et stort flerårig prosjekt som også kan bestå av mange 

delprosjekter. Den koordinerte felles innsatsen i satsingene skal gjøre det mulig for norsk 

næringsliv og virkemiddelaktørene å gjennomføre større prosjekter enn de har ressurser til 

på egen hånd. Hver satsing skal ha konkrete mål for økt verdiskaping fra eksport, og 

forutsetter koordinert innsats fra flere aktører.  

3 Kriterier for å vurdere måloppnåelse 

Kriterier for å vurdere måloppnåelse for satsingene er definert i de årlige tildelingsbrevene til 

Eksportstrategirådet.  

4 Tildelingskriterier 

Krav til større strategiske satsinger, med delprosjekter og tiltak, går fram av punkt 2 i 

Hovedinstruksen til Eksportstrategirådet. 

5 Oppfølging og kontroll 

Krav til oppfølging og kontroll av prosjektene skal være definert før tildeling av midler (jf. 

tildelingskriterier). Alle aktørene som deltar i satsingene skal få egne brev som tydeliggjør 

rolle- og ansvarsfordelinger, og hvordan satsingene skal finansieres og følges opp. Disse 

planene er forpliktende for alle aktørene som bidrar i satsingene. Eksportstrategirådet skal 

følge opp at satsingene gjennomføres som forutsatt og at eventuelle avvik håndteres på rett 

nivå. Krav til rapportering fra Eksportstrategirådet til Nærings- og fiskeridepartementet 

fremgår av det årlige tildelingsbrevet.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-generell-innforing-i-re/id430130/


6 Evaluering 

Eksportstrategirådet skal påse at alle satsingene som iverksettes evalueres.  
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