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Statsbudsjettet 2014 - Oppdragsbrev 

 

1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon i statsbudsjettet for 2014 

Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD) viser til Prop. 1 S Tillegg 1, Prop. 1 S 

(2013–2014) for departementet og Innst. 16 S (2013–2014).  

 

I dette oppdragsbrevet gir departementet rammene til Innovasjon Norge over kap. 552, post 

72 og midlene som skal dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader på kap. 551, post 

60, og delegerer forvaltningen av denne rammen til Innovasjon Norge. Oppdragsbrevet 

inneholder presiseringer i forhold til de dokumentene som er nevnt ovenfor. Det er utarbeidet 

egne retningslinjer for forvaltningen av kap. 552, post 72 (se vedlegg 1).  

 

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2014. 

Kap. Post Navn Beløp i 1 000 kr 

551  60  Tilskudd til regional utvikling (til å dekke adm.- og 

gjennomføringskostnader) 

52 500 

552      72 Nasjonale tiltak for regional utvikling (inkl. adm.- og 

gjennomføringskostnader) 

195 300 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller totalt 195,3 mill. kroner til disposisjon 

for Innovasjon Norge i 2014 over kap. 552 post 72 ”Nasjonale tiltak for regional utvikling”. 

Tildelingen under posten øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014. Bevilgningen 

inkluderer midler til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader knyttet til 

oppdrag over kap. 552, post 72.  

 

Departementet overfører også rammen som skal dekke administrasjons- og 
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gjennomføringskostnadene for fylkeskommunale oppdrag gitt over kap. 551, post 60.  

Etter avtale med fylkeskommunene overfører departementet 46,5 mill. kroner. Departementet 

holder igjen ytterligere 6 mill. kr på posten, som dersom det oppstår behov, skal dekke 

ekstraordinære omstillingskostnader i selskapet som følge av redusert oppdrag i 2014. 

 

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 fastsatt. Når det gjelder fellesføringer, viser vi her til 

oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

3. Prioriteringer i oppdraget fra KMD 

Bevilgningen til Innovasjon Norge skal bidra til å legge til rette for vekst i hele landet. 

Regjeringen vil styrke vekstkraften der den er og samtidig gi grunnlag for gode levekår i alle 

deler av landet. Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner er et næringsliv som er i stand 

til å ta vare på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Innenfor den nasjonale 

næringsrettede regionalpolitikken prioriteres bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle 

arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap 

og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og 

nærings- og innovasjonsmiljøer. 

 

Midlene skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

  

Kvinner, unge (18–35 år) og innvandrere er fremdeles prioriterte grupper. Minst 40 prosent av 

de næringsrettede virkemidlene under departementet skal nå fram til kvinner. Dette målet 

gjelder særlig direkte bedriftsrettet støtte. 

 

3.1 Nærmere om fordelingen av midler under de ulike målsettingene 

 

Tabell 2. Fordelingen av rammen til Innovasjon Norge over kap. 13.50 post 72 (i mill. 

kroner) 

Delmål IN Program og satsinger Tildeling  

2013 

Tildeling 

2014 

Flere gode 

gründere 

Mentortjenesten for gründere, kompetansetiltak for 

globale gründere, kontordager og kurs for 

førstelinjetjenesten i kommunene, drift og videreutvikling 

av ”nettsider og gründertelefonen”, satsing på 

kulturnæringer og pilotprosjekter for vekstkapital og 

forretningsengler 

38,6 40,0 

Flere vekst-

kraftige bedrifter 

Kundeteam for utvalgte vekstbedrifter, 

Bioraffineringsprogrammet, Designprogrammet, 

Kompetanseprogrammet og Kvinner i næringslivet 

32,0 32,0 

Flere innovative 

næringsmiljøer 

Klyngeprogrammet, Bedriftsnettverk, Kompetanse-

utvikling i regionale næringsmiljøer og omstilling 

107,8 118,0 

Analyser, 

evalueringer og 

profilering 

 5,4 5,3 

SUM  183,8 195,3 
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Innovasjon Norge har, som i tidligere år, anledning til å gjøre mindre omdisponeringer på 

fordelingen, men skal varsle departementet om større avvik fra oppdragsbrevet straks 

selskapet får kjennskap til slike.  

 

Innovasjon Norge må dekke eventuelle behov for bedriftsrettede midler på Svalbard innenfor 

rammen på kap. 552, post 72.  

 

Nærmere omtale av prioriteringene 

Under delmål 1, flere gode gründere, ber departementet Innovasjon Norge om å gjennomføre 

to pilotprosjekter i 2014. Pilotprosjektene skal gjennomføres for å få mer kunnskap om 

egnede virkemidler for å utløse mer privat kapital. Det ene pilotprosjektet er tilskudd til 

gründerbedrifter som ble etablert for en stund siden, men har utfordringer knyttet til å få på 

plass nok privat vekstkapital. Tiltaket skal prøves ut i Troms. Det andre prosjektet er et 

kompetansetilbud for forretningsengler og potensielle forretningsengler i de tre nordligste 

fylkene. Departementet ber Innovasjon Norge oppsummere og vurdere effektene av de 

gjennomførte pilotprosjektene innen 1. mars 2015. 

 

Under delmål 2, flere vekstkraftige bedrifter, ønsker departementet å øke innsatsen i 

Bioraffineringsprogrammet. I tillegg kan Innovasjon Norge i 2014 styrke satsingen innen 

bioøkonomi ytterligere ved å bruke overførte midler fra tidligere år.  

 

Under delmål 3, flere innovative næringsmiljøer, skal Innovasjon Norge lansere et nytt 

klyngeprogram i samarbeid med SIVA og Forskningsrådet. Hovedelementene i programmene 

NCE – Norwegian Centres of Expertise og Arena videreføres i dette nye programmet. For å 

tilpasse tilbudet bedre til utfordringer og muligheter i den enkelte klynge, vil programmet 

utvides med et eget tilbud til næringsklynger som har vekstpotensial i globale markeder. Fra 

2014 etableres derfor GCE – Global Centres of Expertise som ny modul i klyngeprogrammet.  

 

Departementet viderefører satsingen på omstillingsarbeid. Innovasjon Norge skal fremdeles 

være et nasjonalt kompetanseorgan for lokalt omstillingsarbeid. I forbindelse med søknader 

om ekstraordinær statlig innsats i omstillingsområder vil departementet be om en faglig 

vurdering av søknadene før det blir gjort endelige vedtak. Innovasjon Norge har dermed en 

særskilt rolle både i forbindelse med en faglig vurdering av søknader om ekstraordinær statlig 

innsats og når det gjelder lokalt omstillingsarbeid generelt. 

 

Arbeidet med målgrupper i 2014 

Departementet legger opp til at tiltak som er særlig rettet mot kvinner, i større grad skal gå 

inn som en integrert del av det ordinære tjenestetilbudet. Departementet ønsker å få 

tilsendt en faglig vurdering av behovet for å opprettholde særskilte tiltak rettet mot 

kvinner i løpet av første halvår 2014.  
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Arbeidet med å prøve ut flere arbeidsmetoder og tilnærminger for bedre å nå fram til 

målgruppen innvandrere, skal videreføres og styrkes i 2014. Innovasjon Norge skal i løpet av 

året sette i gang to-tre pilotprosjekter med utgangspunkt i det gjennomførte prosjektet 

”flerkulturelt innovasjonsnettverk”. Vi ber også Innovasjon Norge om å vurdere om det bør  

settes i verk et pilotprosjekt med utgangspunkt i det arbeidet som Innovasjon Norge 

gjennomførte i Harstad i 2013 (”Flerkulturelle verdiskapere”).  

 

Departementet ber også Innovasjon Norge om å gjøre en særskilt innsats for å få flere med 

innvandrerbakgrunn blant søkerne sine, som for eksempel i Kompetanseprogrammet og i 

Mentortjenesten for gründere. Videre ber departementet Innovasjon Norge å legge mer vekt 

på innvandreres behov i arbeidet med kompetansebygging som ledd i å utvikle 

førstelinjetjenesten i kommunene. 

 

4. Administrative føringer 

Departementet viser til administrative føringer gitt i Nærings- og fiskeridepartementets 

oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2014. Felles rapporteringskalender for 2014 følger som 

vedlegg til Nærings- og fiskeridepartementers oppdragsbrev. 

 

5. Departementsspesifikke administrative føringer  

Innovasjon Norge skal samarbeide aktivt med fylkeskommunene som regional utviklingsaktør 

og i partnerskapene på regionalt nivå. Innovasjon Norge skal være premissleverandør og 

medvirke til å utvikle regionale program og tjenester for næringsutvikling og innovasjon, 

blant annet i forbindelse med omstillingsprosesser i fylkene.  

 

Kommunikasjon og informasjon: Alle virksomheter skal ha en aktiv holdning til 

kommunikasjon, både internt og eksternt.  

Kommunikasjonsarbeidet i Innovasjon Norge skal være basert på statlig 

kommunikasjonspolitikk og gjeldende regelverk. Det er viktig at Innovasjon Norge fanger 

signaler i samfunnet som berører virksomheten, og bruker dette i et aktivt 

kommunikasjonsarbeid. Departementet forventer at Innovasjon Norge synliggjør resultatene 

som er oppnådd innenfor politikkområdet, og at Innovasjon Norge har kontakt med 

departementet om saker som politisk ledelse kan bidra til å synliggjøre. 

Innovasjon Norge skal orientere departementet i god tid før offentliggjøring av viktige 

utredninger eller rapporter som Innovasjon Norge har utført eller bestilt. Etablerte 

varslingsrutiner mellom Innovasjon Norge og departementet må følges. Dette gjelder særlig i 

saker som kan skape stor offentlig oppmerksomhet. Innovasjon Norge skal ha planer for 

krisehåndtering og krisekommunikasjon.  

Overføring av midler: Departementet vil overføre midlene i like store deler tre ganger i året: i 

februar, juni og oktober. Midlene blir overført til de samme kontoene som i 2013. 
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Rapportering: Departementet ber om at Innovasjon Norge vurderer måloppnåelsen for midler 

fra departementet og fylkeskommunene i den skriftlige årsrapporten. Departementet ber også 

om at relevante støttende analyser i forbindelse med nytt MRS-system blir synliggjort. 

Rapportering på kjønn og geografisk fordeling vil vi gjerne ha på arbeidsmålsnivå.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hallgeir Aalbu (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

          Linda Sjåstad Andreassen 

          seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.   

 

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Retningslinjer for bruk av kap. 552, post 72 

Vedlegg 2 Rammefordeling av programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk 

Vedlegg 3 Krav, rapporteringsskjema og veileder til statistikkrapporteringen for  

  virkemidlene fra KMD  

 

 

Kopi til:                                                                                                               

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling    

Norges forskningsråd    

SIVA - Selskapet for industrivekst SF 

Nærings- og handelsdepartementet 

Fiskeri- og kystdepartementet 

Landbruksdepartementet 

   

Riksrevisjonen    

Fylkeskommunene og Oslo kommune    

 

 

 


