
Vedlegg 3 

Felles Målstruktur for Innovasjon Norge 

Hovedmålet for Innovasjon Norge er: 
«Innovasjon Norge har til formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom 
næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige 
muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.»  
 
Hovedmålet er overordnet andre styringssignaler. I arbeidet med å oppnå hovedmålet skal 
Innovasjon Norge rette innsatsen mot fokusområder og målgrupper der offentlig innsats kan 
utløse økt verdiskaping. Disse er internasjonalisering og prosjekter i ide-, utviklings- og 
kommersialiseringsfasen, samt entreprenører, unge bedrifter og små og mellomstore bedrifter 
med vekstpotensial. I tillegg er kvinner en prioritert målgruppe.  
 
Delmålene for Innovasjon Norge er:  
1. Økt innovasjon i næringslivet i hele landet 
Innovasjon Norge skal bidra til 

- økt omfang av lønnsomme etableringer 
- økt innovasjonsevne og –takt 
- utvikling av lokale, regionale og nasjonale næringsmiljø og innovasjonssystemer som 

gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping 
 
2. Økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 
Innovasjon Norge skal bidra til: 

- økte kunnskaper i næringslivet om internasjonale markeder og muligheter 
- økt internasjonal aktivitet i næringslivet 
- at norske bedrifter utnytter teknologi og kunnskaper utviklet i utlandet og til eksport 

av norsk teknologi  
 
3. Styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 
Innovasjon Norge skal bidra til: 

- å gjøre norsk næringsliv og teknologi kjent i utlandet 
- økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og økte markedsandeler i utlandet 
- økt kjennskap, kunnskap og preferanse til Norge i utvalgte land og målgrupper  
- at utenlandsk næringsliv etablerer ny virksomhet eller investerer i Norge 

 
4. Næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 
Innovasjon Norge skal bidra til: 

- lokal og regional bedrifts- og næringsutvikling 
- å styrke samhandlingen mellom aktørene i de regionale partnerskap 
- at arbeidet i omstillingsområdene drives profesjonelt og målrettet 

 
5. Generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til hovedmålet  
Innovasjon Norge skal: 

- være en kunde- og markedsorientert organisasjon 
- korrigere for svikt i de private finansieringsmarkedene og i samhandlingen i 

næringslivet og mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlige organisasjoner 



- være en kompetent pådriver og bidragsyter regionalt og nasjonalt i utformingen av en 
helhetlig politikk som ser innovasjon, internasjonalisering og regional utvikling i 
sammenheng 

 
Mål- og resultatstyringssystemet for Innovasjon Norge er bygget opp slik at delmålene 
konkretiserer hovedmålet. Alle dimensjoner i hovedmålet reflekteres av delmål og alle delmål 
knyttes opp mot en eller flere dimensjoner ved hovedmålet. Oppnåelse av delmålene vil bidra 
til økt oppnåelse av hovedmålet.  
 
Hovedmålet og delmålene gjelder for alle berørte departementers og fylkeskommuners 
bevilgninger til Innovasjon Norge.
 


