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Basiskostnadsmodellen 

 

Basiskostnadsmodellen er en ny modell for finansiering av administrasjons- og 

gjennomføringskostnader. Modellen innebærer at oppdragsgiverne dekker kostnadene for at 

en virkemiddelaktør skal administrere og gjennomføre oppdrag på deres vegne, med unntak av 

selskapets basiskostnader som dekkes over en egen bevilgning.  

 

Basiskostnadsmodellen er fleksibel for å ivareta at ulike oppdrag krever ulikt omfang av 

administrasjons- og gjennomføringsressurser. I tillegg vil den synliggjøre for 

myndighetene/oppdragsgivere hvilke bevilgninger som finansierer hvilke oppdrag. 

Sammenhengen mellom politiske prioriteringer gjennom bevilgninger av midler, og aktiviteter 

som blir utført, skal dermed bli tydeligere. 

 

Departementene skal gjennomgå erfaringene med basiskostnadsmodellen etter fire år.   

 

Innovasjon Norge 

 

Basiskostnadsmodellen er innført for alle oppdrag lagt til Innovasjon Norge fra 1. januar 2011, 

med unntak av selskapets låne- og fondsvirksomhet. Basiskostnadene utgjør 

aktivitetsuavhengige kostnader i selskapet og skal fortsatt dekkes over Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) sitt budsjett kap. 2421, post 70 Bedriftsutvikling og 

administrasjon. 

 

Tidligere ble selskapets administrasjons- og gjennomføringskostnader finansiert på ulike måter 

for ulike oppdrag. Deler av kostnadene ble i stor grad trukket fra NHDs kap.2421, post 70. Økt 

oppdragsmengde på et område medførte ikke en automatisk økning av selskapets midler til å 

dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dermed kunne en økning i 

oppdragsmengden på ett område få utilsiktede virkninger for andre oppdrag.   

 

 

Basiskostnadene  

 

Basiskostnadene i Innovasjon Norge utgjør grunnkapasiteten i selskapet og skal fortsatt dekkes 

over NHDs budsjett kap 2421, post 70. 

 

Basiskostnadene i Innovasjon Norge omfatter følgende:  

- direkte personalkostnader for administrerende direktør, lederne ved distriktskontorene og 

lederne på utekontorene, med unntak av utekontor som er dedikert særskilte ordninger  

- honorar til hovedstyret, regionstyrene og valgkomiteene  

- en grunnkapasitet til å ta imot henvendelser ved distriktskontorene  

- strategiarbeid som ikke er relatert til særskilte oppdrag, virksomhetsstyring som ikke er 

relatert til særskilte oppdrag og styringsdialog med eierne  

- innspill til nasjonal og regional politikkutforming  

- deltakelse i utviklingsprosesser på nasjonalt og regionalt plan  

- fysisk og digital infrastruktur knyttet til funksjoner som dekkes av basiskostnadene  
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Administrasjons- og gjennomføringskostnader 

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er aktivitetsavhengige kostnader.  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnader defineres som:   

a)     Personalkostnader: Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og øvrige personalkostnader 

b)     Overhead: Indirekte kostnader knyttet til medarbeidere, som for eksempel IT, 

kontorkostnader og tilknyttede administrative tjenester. 

c)      Reisekostnader: Innenfor rammen av statens reiseregulativ.  

 

Andre driftskostnader knyttet til ordningen, som for eksempel trykksaker og kjøp av 

konsulenttjenester, skal rapporteres som prosjektkostnader og skal også dekkes innenfor 

ordningens  rammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


