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Statsbudsjettet 2013 - Oppdragsbrev Innovasjon Norge 

1. Oversikt over bevilgning stilt til disposisjon for 2013 

Vi viser til Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2012, jf. Innst. 8 S (2012–2013) fra 
næringskomiteen og Prop. 1 S (2012–2013) for Fiskeri- og kystdepartementet, og stiller med 
dette følgende midler til disposisjon for Innovasjon Norge i 2013: 
 
Kap. 2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak: 
Post 75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres     40 000 000 kroner 
 
Det tas forbehold om eventuelle endringer i Stortingets bevilgning. 
 

2. Mål for Innovasjon Norge og andre fellesføringer 

I Meld. St. 22 (2011 – 2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF, ble en ny 
målstruktur for Innovasjon Norge slått fast. Selskapets nye målstruktur er: 
 
Formål: Innovasjon Norges skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å 
realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 
 
Hovedmål: Innovasjon Norges skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom 
næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. 
 
Delmål:  - flere gode gründere  

- flere vekstkraftige bedrifter  
- flere innovative næringsmiljøer 

 
Det vises til Nærings- og handelsdepartementets oppdragsbrev til Innovasjon Norge for en 
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nærmere omtale av mål- og resultatstyringssystemet, og overordnede utfordringer og 
prioriteringer i 2013 som gjelder for alle de oppdragsgivende departementene.  
 
Målstrukturen til Innovasjon Norge skal ligge til grunn for alle oppdrag som gis selskapet, 
og er overordnet øvrige føringer og styringssignaler. Dette gjelder bl.a. føringer i ulike 
oppdrag knyttet til satsinger på særskilte sektorer og målgrupper.  
 
I Soria Moria II-erklæringen vektlegger Regjeringen en ambisjon om at Norge skal være 
verdens fremste sjømatnasjon, gjennom å være i front kunnskapsmessig, blant annet på 
produktutvikling, marked og rammebetingelser for handel.  
 
Innovasjon Norges virkemidler og organisasjon skal være tilgjengelig for alle deler av  den 
marine næringen for å styrke næringens markedstilpasning og konkurranseevne. 
Innovasjon Norge skal prioritere prosjekter som bygger på lokale fortrinn som kan utløse 
økt verdiskaping og merverdier. 
 

3. Departementets prioriteringer for 2013 

Regjeringen har som visjon at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. En økende 
verdensbefolkning fører til økt behov for mat. Et viktig mål for Innovasjon Norge er å legge 
til rette for økt matproduksjon fra havet.  

Fiskeripolitiske målsettinger  

Marin sektor er en vesentlig bruker av Innovasjon Norges tjenester og programmer, også av 
virkemidler bevilget fra andre departementer. Med hjemmel i Kgl. res av 20. desember 1996 
fastsetter Fiskeri- og kystdepartementet fiskeripolitiske retningslinjer for å sikre at virke-
middelbruken overfor marin sektor er i samsvar med gjeldende fiskeripolitiske 
målsettinger. Vi vil vise til retningslinjene på departementets nettside: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/lover_regler/retningslinjer.html?id=295 
 
Innovasjon Norge skal bidra til å følge opp relevante deler av regjeringens strategier og 
langsiktige mål for fiskeri-, havbruks- og kystpolitikken. Vi vil under omtale strategier og 
arbeid under vårt ansvarsområde, hvor vi ser Innovasjon Norges kompetanse og 
virkemiddelbruk som relevant for våre målsettinger. Strategiene finnes på departementets 
nettside. 
 
Strategigruppen Hav21 ble etablert av Fiskeri- og kystdepartementet for å utarbeide forslag 
til en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling. Målet med Hav21 er å skape 
en mer målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU-innsats på det marine området, for å 
fremme en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser. 
Strategigruppen leverte sin rapport 7. november. Fiskeri- og kystdepartementet vil i 
samarbeid med de andre departementene og næringen drøfte videre oppfølging av 
strategigruppens forslag. Det legges til grunn at Innovasjon Norge vurderer Hav21 sine 
anbefalinger i arbeid med utvikling av strategier og innspill til departementet og store 
satsinger.  
 
Strategien for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring er førende for myndighetenes 
arbeid for å sikre miljømessig bærekraft i den norske havbruksnæringen. Utvikling av mer 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/lover_regler/retningslinjer.html?id=295
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miljøvennlig oppdrettsteknologi, som særlig hensyntar utfordringene knyttet til rømming 
og lakselus anses som viktig for næringens konkurranseevne. 
 
Hjemmemarkedet er et viktig marked for sjømatnæringen. Vi er opptatt av å utvikle 
hjemmemarkedet både som en drivkraft for innovasjon og produktutvikling, og for å øke 
konsumet av sjømat. Viktige satsingsområder vil være bedret kvalitet i hele verdikjeden og 
økt produktmangfold. 
 
Vi ber Innovasjon Norge om å se sine virkemidler på reiselivs- og matområdet i 
sammenheng med tiltakene i strategi for kystbasert reiseliv, med sikte på å styrke 
sjømatens rolle i det opplevelsesbaserte norske reiselivet.  

Kjøpekraft 

En rekke europeiske land er preget av høy arbeidsledighet, store offentlige 
budsjettunderskudd og lavere kjøpekraft. Dette vil kunne berøre norsk sjømateksport. Vi 
har derfor behov for at Innovasjon Norge følger dagens utvikling, og rapporterer til 
departementet ved behov.   

Ny stortingsmelding 

Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en ny melding til Stortinget med en bred 
og helhetlig gjennomgang av fiskeri- og havbrukspolitikken. Regjeringens uttalte visjon er 
at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Meldingen skal støtte opp under visjonen, 
og bidra til å utvikle en framtidsrettet fiskeri- og havbrukspolitikk. Meldingen skal fremmes 
for Stortinget vårsesjonen 2013.  
 
Oppfølging av politikkendringer av betydning for Innovasjon Norge vil bli drøftet på 
førstkommende kontaktmøte etter at meldingen er lagt fram. 

Målgrupper  

Fiskeri- og kystdepartementet ber Innovasjon Norge på egnet måte å arbeide for å øke 
kvinneandelen i styrer og ledelse for virksomheter som mottar støtte. 
  

4. Nærmere om de enkelte postene og ordningene  

Ekstraordinære tiltak fiskeindustrien, post 50  

I forbindelse med den internasjonale uroen i 2009 ble det innført en rekke spesifikke og 
generelle tiltak for å dempe de negative virkningene for fiskerinæringen og samfunnet for 
øvrig. Ordningene rettet mot fiskerinæringen skulle blant annet bidra til en mest mulig 
normal gjennomføring av torskefisket i 2010. Ordningen ble videreført i 2011, og også 
reetablert i 2012. 
 
For å bidra til en mest mulig normal flyt i omsetningen av torsk i 2013, gis Innovasjon Norge 
fullmakt til å forlenge garantiavtalene med Norges Råfisklag med ett år, slik at lån med 
garanti kan avvikles senest 31. desember 2013. Vi viser til romertallsvedtak VI i Prop. 1 S 
(2012-2013) for Fiskeri- og kystdepartementet. 
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Innovasjon Norge får med dette fullmakt til å reetablere en garantiavtale med Norges 
Råfisklag i 2013 på følgende vilkår: 

1. Samlet ramme for garantiavtalen kan være på inntil 320 mill. kroner, hvorav 
Innovasjon Norge kan forplikte for inntil 240 mill. kroner. 

2. Tapsavsetning skal være en tredjedel av Innovasjon Norges andel av garantiavtalen, 
og dekkes innenfor tidligere bevilget tapsavsetning. 

3. Ubenyttede tapsavsetninger innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede 
avtaleperioden 31. desember 2013. 

 
Innovasjon Norge må i dialog med Norges Råfisklag avklare hvordan videreføring av 
garantiavtalene i 2013 skal håndteres, inkludert nødvendig tilpasning av avtalerammene. 

Marint verdiskapingsprogram, post 75  

Med bakgrunn i anbefalingene fra Pöyrys evaluering av programmet og egne erfaringer har 
Innovasjon Norge oversendt departementet et forslag til videre innretting av programmet. 
Reduksjonen i disponible midler medfører at programmet må spisses og reorienteres.  
 
I 2013 foreslås det å konsentrere innsatsen på følgende to hovedområder:  

1. Endringsprosesser for økt markedsorientering i bedrift  
2. Kompetanseprogram om markedsorientering for nøkkelpersoner i bedriftene 

 
Tiltakene skal primært rette seg mot den tradisjonelle fiskeindustrien, med 
markedsutvikling og verdiskapning i hvitfiskindustrien og konvensjonell sektor som særlig 
prioritert område. 
 
I tillegg settes det av midler til felles markedstiltak og utviklingstiltak. Det settes også av 
midler til å utrede utfordringer og muligheter i leverandørindustrien og restråstoff. Det 
legges vekt på en god koordinering mellom utviklingstiltak og andre relevante tjenester i 
Innovasjon Norge, som for eksempel IFU-ordningen og miljøteknologiordningen. 
Kystnæring mot marked videreføres som et eget oppdrag i MVP.  
 
Dette vil medføre at programbeskrivelsen for Marint verdiskapingsprogram fase 2 vil måtte 
revideres i tråd med forslaget fra Innovasjon Norge og Fiskeri- og kystdepartementets 
tilbakemeldinger. Den oppdaterte programbeskrivelsen må fremstå som et helhetlig 
dokument, og erstatte de tidligere programbeskrivelsene og vedleggene til denne. Denne 
programbeskrivelsen skal være elektronisk tilgjengelig for interesserte, med særlig vekt på 
fylkeskommunene, andre departementer og virkemiddelapparatet. 
 

5. Administrative fellesføringer 

Vi viser til oppdragsbrevet fra Nærings- og handelsdepartementet om administrative 
forhold og føringer. Gjennomføring av Marint verdiskapingsprogram dekkes over 
programmets budsjett.  
 
I samsvar med Bevilgningsregelverket § 10 tas det forbehold om adgang for departementet 
og Riksrevisjonen, jf lov om Riksrevisjonen 12, til å iverksette kontroll med at tilskuddet 
benyttes etter forutsetningene. Det tas også forbehold om adgang til å foreta ekstern 
evaluering.  
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Rapportering og resultatoppfølging 

Et nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge er nå under utvikling, og vil 
være retningsgivende for Innovasjon Norges rapportering til departementene. I 
rapporteringskalenderen oversendt fra NHD angis når ulike typer rapporter forventes 
oversendt. Vi viser til dette som retningsgivende for rapporteringen til departementet. All 
rapportering skal skje elektronisk til postmottak FKD: postmottak@fkd.dep.no. 
 

6. Departementsspesifikke administrative føringer  

Samarbeid med andre aktører 

Samarbeid og felles målforståelse i virkemiddelapparatet må videreutvikles for å styrke 
effekten av virkemiddelbruken, og bedre bidra til å realisere det langsiktige verdiskapings-
potensialet i de marine næringene. Vi viser til beskrivelsen av samhandling, herunder 
betydningen av de regionale partnerskapene i de fiskeripolitiske retningslinjene.  
 
Vi vil vektlegge samarbeidet med Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfond og Norges sjømatråd. Dette for å sikre best mulig samordning av 
virkemidlene. 

Kommunikasjon 

Fiskeri- og kystdepartementet har som mål at kommunikasjon brukes som et strategisk 
virkemiddel, og at den er aktiv, koordinert og helhetlig. Det er ønskelig at departementet 
får informasjon om og anledning til å synliggjøre resultatene av Innovasjon Norges arbeid 
rettet mot økt innovasjon og verdiskaping i marin sektor.  

Regelverk for tildeling av støtte 

På generelt grunnlag ber vi om at Innovasjon Norge utviser stor forsiktighet med tildelinger 
som kan forsterke overkapasitet i fiskeflåte, industri og havbruk. Vi vil også påpeke at tiltak 
rettet mot sjømatnæringen ikke må komme i konflikt med internasjonalt regelverk for 
statsstøtte.  

Kontaktmøter 

Det avholdes to kontaktmøter i året mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Innovasjon 
Norge. Følgende kontaktmøter er berammet for 2013: 
 
 Dato Tidspunkt 
Vårmøte 2013 Tirs 4. juni 10.00-13.00 
Høstmøte 2013 Tors 5. des. 11.00-14.00 

 
 
Med hilsen 
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Side 6 

Raymond Jenssen (e.f) 
konst.ekspedisjonssjef 
 

Anne-Mari Voll 
seniorrådgiver 

 
 
 
Kopi: 
Riksrevisjonen (elektronisk) 
Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og 
matdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet,  
Fiskeridirektoratet , Kystdirektoratet, 
Norges forskningsråd,  
Vestlandsrådet, Landsdelsutvalget 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges sjømatråd 


