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1 Innledning 

Eksportstrategirådet ble etablert 1. juli 2021, som et bruttobudsjettert forvaltningsorgan med 

et eget styre, jf. Innst. 600 s (2020-2021) og Prop. 195 S (2020-2021). Det er besluttet at 

Eksportstrategirådet skal ligge i Ålesund. 

 

Med dette brevet meddeler Nærings- og fiskeridepartementet Stortingets budsjettvedtak, 

rammene for Eksportstrategirådet og departementets styringssignaler for 

Eksportstrategirådet i 2021.   

Eksportstrategirådet 

v/styreleder Arvid Moss 
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Dette tildelingsbrevet fastsetter mål, og prioriterte tiltak for Eksportstrategirådet i 2021. 

Brevet spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger for 2021, men gir ikke en 

uttømmende oversikt over etatens oppgaver. Etatens myndighet, ansvar og faste oppgaver 

framgår av Hovedinstruks for Eksportstrategirådet fastsatt med virkning fra 1. juli 2021. Krav 

til tildeling av midler til virkemiddelaktører som ikke er en del av statens juridiske person er 

regulert i Regelverk for tilskudd til strategiske eksportsatsinger. Hovedinstruksen og 

Regelverket er vedlagt. 

 

Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 

pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller vil 

departementet sende tillegg til tildelingsbrev. 

 

2 Bakgrunn for etablering av Eksportstrategirådet 

Handel med andre land er viktig for norsk næringsliv, både som marked for norske varer og 

tjenester, og for import av innsatsfaktorer.  

 

Situasjonsbildet for norske eksportører er utfordrende. Det har over lengre tid vært tegn til 

tiltakende proteksjonisme, mer uforutsigbar markedstilgang og økende konkurranse i våre 

eksportmarkeder. Den økonomiske veksten internasjonalt skjer i økende grad i 

fremvoksende markeder, mens veksten i våre tradisjonelle og største eksportmarkeder i 

Europa er lav. Norsk næringsliv opplever at de mister markedsposisjoner internasjonalt. De 

negative effektene av koronapandemien har forsterket en allerede utfordrende situasjon i 

verdenshandelen og for norsk eksport. 

 

Regjeringens ambisjon er at bedrifter utnytter flere muligheter i internasjonale markeder som 

bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi.  

 

Eksportveksten må skje i næringslivet, men myndighetene kan bidra med kompetanse og 

ressurser for å redusere risiko og de inngangsbarrierene som bedriftene møter. 

Myndighetene bidrar for eksempel med bistand til innhenting av markedsinformasjon, bistand 

til partnersøk, erfaringsdeling om eksport til ulike land, handelsteknisk rådgiving og tilgang til 

finansiering. Gjennom en «døråpnerfunksjon» tilrettelegger myndighetene aktivt for 

næringslivsdelegasjoner i forbindelse med statsbesøk og offisielle besøk, samt organisering 

av deltakelse på internasjonale messer. Ansvaret for disse virkemidlene er i dag fordelt på 

mange ulike aktører. 

Regjeringen la høsten 2020 frem en eksporthandlingsplan "For og med norsk næringsliv" 

med tiltak for hvordan myndighetene og næringslivet kan realisere ambisjonene om økt 

verdiskaping fra eksport. Som oppfølging av handlingsplanen ble det i statsbudsjettet for 

2021 bevilget økte midler til strategisk eksportfremme. Videre ble det høsten 2020 nedsatt et 

eksportpanel for å gi regjeringen innspill til hvordan bedrifter kan delta mer aktivt i arbeidet 

med å styrke eksporten og øke internasjonaliseringen av norsk næringsliv.  

 

https://sp.felles.dep.no/sites/k8tren/Dokumenter/ESR-%20tilskuddsregelverk.docx?web=1
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Tilbakemeldingene fra eksportpanelet var at næringslivet i større grad må involveres i 

eksportfremmearbeidet enn i dag, samt at eksportarbeidet må være bedre koordinert og 

eksportaktørene må samarbeide mer strategisk.  

 

Som et tillegg til det arbeidet som allerede gjøres i virkemiddelapparatet i dag har regjeringen 

derfor opprettet Eksportstrategirådet for å styrke arbeidet med eksportfremme.  

Eksportstrategirådet skal koble det eksportrettede myndighetsapparatet sammen med 

relevante eksportbedrifter og utvikle felles strategiske eksportsatsinger innenfor noen 

utvalgte områder der Norge kan ha særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale markeder 

med sterk vekst. Særskilte norske fortrinn kan ha sin bakgrunn i naturgitte forhold, sterke 

kompetansemiljøer, avansert produksjonsteknologi, tette relasjoner mellom bedrifter i 

industrielle klynger eller særskilt markedskunnskap bygget opp over tid.  

 

Satsingene skal ta utgangspunkt i grundige analyser og forpliktende samarbeid mellom 

grupper av bedrifter, industrielle klynger og virkemiddelapparatet. Satsingene skal være 

langsiktige, sette konkrete måltall for økt eksport og finansieres gjennom bidrag fra alle 

parter som deltar i satsingen. Satsingene vurderes på grunnlag av en bred analyse av 

utfordringer og muligheter i internasjonale markeder for norske bedrifter. Analysene skal 

være godt forankret med relevante virkemiddelaktører og næringslivet. Det er også viktig å 

følge opp at satsingene gjennomføres og evalueres.  

 

God koordinering, klare grenseflater og tett samarbeid mellom virkemiddelaktørene og norsk 

næringsliv er også helt avgjørende for å kunne ivareta formålet med Eksportstrategirådet. 
 

3 Formål, mål og hovedoppgaver 

Nærings- og fiskeridepartementets hovedmål er størst mulig samlet verdiskaping i norsk 

økonomi, innenfor bærekraftige rammer. Departementet er opptatt av at 

eksportfremmearbeidet skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping, gjennom å støtte opp 

om og utløse verdiskapende eksport.  

 

For å bidra til verdiskapende eksport på sikt står bærekraft og omstilling sentralt. Bærekraft 

er et viktig element i verdiskaping, fordi ikke-bærekraftig verdiskaping vil svekke mulighetene 

til å skape verdier i fremtiden. Forskning viser at bedrifter som eksporterer er mer produktive 

enn de som ikke gjør det. Læringen som oppstår av at bedriftene er til stede i internasjonale 

markeder eller er en del av internasjonale verdikjeder spres internt i bedriften og i nærings-

klyngen som bedriften er en del av her hjemme. Dette kan dermed øke omstillingsevnen og 

styrke konkurransekraften både i den enkelte bedrift, i næringen og i økonomien på sikt.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har basert på dette fastsatt følgende målstruktur for 

Eksportstrategirådet:  

Formål Formålet med Eksportstrategirådet er å utløse potensialet for økt 

verdiskapende eksport som ligger i at næringslivet og 

virkemiddelapparatet i felleskap beslutter, finansierer og 

gjennomfører noen større utvalgte strategiske eksportsatsinger. 
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Samfunnsmål Størst mulig verdiskaping fra norsk eksport 

Brukermål Flere norske bedrifter utnytter muligheter i internasjonale markeder 

Hovedoppgaver • Gjennomføre strategiske analyser 

• Prioritere, utvikle, beslutte, finansiere, følge opp og evaluere 

strategiske eksportsatsinger 

 

Formål, mål og hovedoppgaver og krav til samarbeid med næringslivet og 

virkemiddelaktører, samt krav til de strategiske eksportsatsingene er nærmere omtalt i punkt 

2 i Hovedinstruksen. 

 

Sammenhengen mellom innsatsfaktorer, hovedoppgaver og bruker- og samfunnsmålene er 

illustrert ved resultatkjeden under. Ønskede samfunns- og brukereffekter og forslag til 

indikatorer for hvordan effektene skal måles fremgår i tabellen under. 

 

Ønskede samfunnseffekter Måles ved/indikatorer 

Størst mulig verdiskaping fra 

norsk eksport 

• anslag på effekter av gjennomførte strategiske 

eksportsatsinger på sysselsetting og verdiskaping 

(justert for fortrengning)  

• ringvirkningsanalyse av sysselsetting og verdiskaping 

som følge av de strategiske eksportsatsingene 

 

Ønskede brukereffekter Måles ved  

Norsk næringsliv utnytter 

flere muligheter i 

internasjonale markeder 

• økt eksport som følge av gjennomførte strategiske 

eksportsatsinger 

• læringseffekter av gjennomførte strategiske 

eksportsatsinger 

 

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker dialog med Eksportstrategirådet om resultatkjeden 

og forslag til indikatorene. Departementet vil ta initiativ til et møte om dette i tidlig på høsten 

2021.  
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Regelverk for tilskudd til strategiske eksportsatsinger 

Eksportstrategirådet skal samarbeide tett med næringslivet, virkemiddelapparatet og 

utenrikstjenesten, både om analysene, prioriteringer og utvikling av de strategiske 

eksportsatsingene. En forutsetning for opprettelsen av etaten er at budsjettmidlene etaten 

disponerer til satsingene skal kanaliseres gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet. 

Eksportstrategirådets tildelinger til aktører (i det eksisterende virkemiddelapparatet) som ikke 

er en del av staten som juridisk enhet skal følge Regelverk for tilskudd til strategiske 

eksportsatsinger. 

 

4 Prioriterte tiltak og bestillinger 

4.1 Etablering og drift av etaten 

Eksportstrategirådet skal i 2021 prioritere å bli operativ, samt etablere og utvikle 

Eksportstrategirådet slik at formålet med opprettelsen realiseres. Etaten skal igangsette 

arbeidet med å innhente informasjon om globale markedsmuligheter for norsk næringsliv og 

utarbeide strategiske analyser av disse. Videre skal Eksportstrategirådet starte 

forberedelsene til noen utvalgte større strategiske satsingsprosjekter. 

 

Eksportstrategirådet skal prioritere tett og nær dialog med virkemiddelapparatet og norsk 

næringsliv. Det vil legges særlig vekt på å etablere et godt og nært samarbeid med 

Innovasjon Norge, både på strategisk og operativt nivå.  

 

Videre må Eksportstrategirådet arbeide for å gjøre seg kjent for alle relevante aktører innen 

virkemiddelapparatet og næringslivet. 

 

Eksportstrategirådet skal sammen med departementet, utarbeide indikatorer for best mulig å 

kunne måle og vurdere resultater i henhold til resultatkjeden. 

4.2 Prinsipper for samfinansiering 

En forutsetning for opprettelsen av etaten er at budsjettmidlene etaten disponerer til 

satsingene skal kanaliseres gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet. Videre er det et 

mål om at de prioriterte satsingene skal være en samfinansiering mellom 

Eksportstrategirådet, virkemiddelapparatet og næringslivet. Eksportstrategirådet gis i 

oppdrag for 2021 å utarbeide prinsipper for samfinansiering i henhold til gjeldende regelverk. 

 

5 Budsjettvedtak og fullmakter  

5.1 Budsjettvedtak og budsjettfullmakter 

For Eksportstrategirådet er det fattet følgende budsjettvedtak og budsjettfullmakter på kap. 

941/3941, jf. romertallsvedtak I og romertallsvedtak IV. 

(i 1000 kroner) 

https://sp.felles.dep.no/sites/k8tren/Dokumenter/ESR-%20tilskuddsregelverk.docx?web=1
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Kap. 941 Eksportstrategirådet Beløp 

Post 01 Driftsutgifter 6 500 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og kan nyttes under post 70 58 500  

Post 70 Tilskudd til særskilte prosjekter 10 000  

Sum  75 000 

 

Post 01 Driftsutgifter 

Posten skal dekke lønns- og pensjonsutgifter inklusiv arbeidsgiveravgift, husleie, reiseutgifter 

og investeringer. Av de vedtatte midlene holder Nærings- og fiskeridepartementet foreløpig 

tilbake 1 mill. kroner, slik at departementet i en overgangsperiode kan foreta utbetalinger på 

vegne av Eksportstrategirådet. Når Eksportstrategirådet har etablert lønns- og 

regnskapssystem vil departementet delegere resterende midler i et tillegg til tildelingsbrev. 

Bevilgningen kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 3941, post 01, jf. 

romertallsvedtak IV. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og kan nyttes under post 70 

Posten skal dekke utgifter knyttet til strategiske eksportfremmeprosjekter. Dette omfatter bl.a. 

kjøp av tjenester knyttet til utredninger, evalueringer og oppdrag til andre virkemiddelaktører. 

Posten har stikkord kan nyttes under post 70, fordi det er usikkerhet hvor stor del av 

bevilgningen som vil betales til aktører som ikke er en del av staten som juridisk enhet. I 

2021 har posten også stikkordet kan overføres, fordi det er usikkert hvor stor del av 

bevilgningen som Eksportstrategirådet vil kunne benytte i 2021. Bevilgningen kan 

overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 3941, post 02, jf. romertallsvedtak IV. 

 

Post 70 Tilskudd til særskilte prosjekter 

Som en del av strategiske eksportfremmeprosjekter kan det i enkelte tilfeller tildeles tilskudd 

til enkeltbedrifter eller en gruppe bedrifter.  
(i 1000 kroner) 

Kap. 3941 Eksportstrategirådet Beløp 

Post 01 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter 50   

Post 02 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter 10 

Sum kap.  60  

 

Post 01 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter 

Posten benyttes til refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter. Det er vedtatt 

merinntektsfullmakt, knyttet til posten, jf. omtale under kap. 941 post 01.  

 

Post 02 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter 

Posten benyttes til inntekter fra eksterne refusjoner og prosjektbidrag knyttet til 

gjennomføring av strategiske eksportfremmeprosjekter. Det er vedtatt merinntektsfullmakt 

knyttet til posten, jf. omtale under kap. 941, post 21. 
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Eksportstrategirådet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2021 innenfor de 

bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.). 

 

Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan 

overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt 

eksplisitt fullmakt om noe annet.  

5.2 Finansielt rammeverk  

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Eksportstrategirådet skal 

føre regnskap etter SRS, jf. også punkt 6 i Hovedinstruksen. 

5.3 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 

tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 941 og 3941 stilt til disposisjon for 

Eksportstrategirådet. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Erling Rimestad (e.f) 
ekspedisjonssjef  
 
 Vibeke Greni 
 avdelingsdirektør 

 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

Vedlegg 1: Styringskalender 

Vedlegg 2: Fullmakter  

Vedlegg 3: Spesifisering av bestillinger i styringskalenderen (egen fil) 
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Vedlegg 1: Styringskalenderen for 2021 og 2022 

Dato Aktivitet 

1.juli Formell opprettelse og oppstart 

Medio aug. Møte mellom styret, næringsministeren og ansvarlig fagavdeling i NFD.  

September Dialog om styringsindikatorer  

Okt. – nov. Dialog om tildelingsbrev for 2022 

Etatsstyringsmøte høst 

1. nov. Ev. innspill til store satsinger 2023 

31. des. Tildelingsbrev for 2022 

Jan./Feb.  Avslutning statsregnskap 2021 (frister framkommer i eget brev fra NFD) 

1. mars 

15. mars 

15. mars 

Ev. innspill til revidert budsjett 2022 

Årsrapport 2021, jf. krav i R-115 

Budsjettforslag for 2023 

Medio april/mai Etatsstyringsmøte vår 

Juni Kontraktssamtale med virksomhetsleder 

20. sept. Risikovurdering 

Status økonomi per 31.aug. 

Ev. innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2022 

 

Nærmere informasjon om format og innhold i de ulike leveransene i styringskalenderen for 
virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet fremgår av vedlegg 3 (i egen fil). 
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Vedlegg 2: Fullmakter 2021 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som 

reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i 

Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også til 

veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene 

nærmere.  

 

NFD delegerer med dette følgende fullmakter til Eksportstrategirådet for 2021, med de 

utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:  

 

• Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av bevilgningen 

på den aktuelle posten. 

• Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, 

forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av 

bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 

2017. 

• Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål med inntil 5 prosent av 

bevilgningen på den aktuelle posten mot tilsvarende innsparing i de neste fem 

budsjettårene.  

 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 

overensstemmelse med kravene i rundskrivet. Det bes om rapportering om utnyttelsen av 

hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  

 

 

 

 


