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STATSBUDSJETTET 2013 – OPPDRAGSBREV INNOVASJON NORGE 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER STILT TIL DISPOSISJON FOR 2013 

Nærings- og handelsdepartementet viser til budsjettforslag for 2012 i Prop. 1 S (2011-
2012), Innst. 2, 3, 5 og 8 S (2012-2013) og Stortingets budsjettvedtak av 27. november og 
12. og 14. desember 2012. Departementet meddeler med dette de forutsetninger og 
krav som gjelder for departementets oppdrag til Innovasjon Norge i 2013. 
 
Vi viser også til departementets kontaktmøte med Innovasjon Norge 16. november 2012 
og påfølgende arbeidsmøter om de enkelte budsjettpostene i oppdragsbrevet og 
rapporteringskalenderen.  
 
For 2013 er bevilgingene til Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets 
budsjett fordelt som følger (alle beløp i mill. kroner):  
 
Kap. Post Betegnelse Sum 
2421 50 Innovasjon – prosjekter, fond 233,2 
2421 70 Bedriftsutvikling og administrasjon 338,5 
2421 71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres 401,2 
2421 72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres 285,0 
2421 73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres 5,2 
2421 76 Miljøteknologi, kan overføres 260,3 
2421 78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 4,0 
  Sum kap. 2421, tilskuddsposter 1 527,4 
 
De øvrige postene som omhandler Innovasjon Norge er følgende:  
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Kap. Post Betegnelse Sum 
2421 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning 42 550,0 
  Sum kap. 2421, lånetransaksjoner 42 550,0 
    
5325 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 5,0 
5325 70 Låneprovisjoner 55,9 
5325 91 Tilbakeført kapital, såkornfond 10,0 
  Sum kap. 5325, tilbakeføringer og provisjoner 70,9 
    
5325 90 Avdrag på utestående fordringer 42 400,0 
  Sum kap. 5325, avdrag 42 400,0 
    
5625 80 Renter på lån fra statskassen 380,0 
5625 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen 5,0 
5625 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen 18,0 
5625 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-

Europa 0,5 
  Sum kap. 5625, renter og utbytte 403,5 
 

Det er vedtatt følgende låne- og garantirammer i 2013: 

Lavrisikolåneordningen (i henhold til romertallsvedtak X, 2)  2 500 mill. kroner 
Landsdekkende innovasjonslån (i henhold til romertallsvedtak X, 1) 500 mill. kroner 
Landsdekkende garantier (i henhold til romertallsvedtak VIII, 1) 40 mill. kroner 
 
Det er videre vedtatt følgende tilsagnsfullmakt for 2013 i henhold til romertalls-
vedtak VI, 1:  
 
Kap. 2421, post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter 100 mill. kroner 
 
I henhold til romertallsvedtak XII gir Nærings- og handelsdepartementet Innovasjon 
Norge fullmakt til i 2013, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av 
såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:  

1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital 
2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån 
3. godkjenne salg av et såkornfond 
4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering 

 
Det gis følgende retningslinjer for bruk av fullmakten:  
1. Hensikten med fullmakten er å sikre statens verdier i fondene på en best mulig 

måte og å gi Innovasjon Norge anledning til å opptre som en ordinær forvalter.  
2. Utøvelsen av fullmakten må dokumenteres.  
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3. Innovasjon Norge rapporterer på utøvelse av fullmakt når den benyttes til 
Nærings- og handelsdepartementet og i årsrapporten.  

4. Dersom Innovasjon Norge vurderer at det er behov for å endre 
fullmakten/retningslinjene eller at det er konkret sak til vurdering utenfor 
fullmakten/retningslinjene så må slike problemstillinger forelegges Nærings- og 
handelsdepartementet skriftlig. 

 
Den enkelte oppdragsgiver skal dekke alle administrasjons- og gjennomførings-
kostnader utover basiskostnadene for sine oppdrag, med unntak for aktiviteter som skal 
være selvfinansierende. Selskapets basiskostnader dekkes av bevilgningen over 
Nærings- og handelsdepartementets budsjett kap. 2421, post 70. Selskapets låne-, 
garanti- og fondsordninger skal hver for seg være selvfinansierende og dekke sine 
totale administrasjons- og gjennomføringskostnader.  
 

2. MÅL FOR INNOVASJON NORGE OG ANDRE FELLESFØRINGER 

I Meld. St. 22 (2011 – 2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF, 
presenteres nye mål for Innovasjon Norge, som er felles for alle selskapets 
oppdragsgivere. Målstrukturen til Innovasjon Norge skal ligge til grunn for alle oppdrag 
som gis selskapet, og er overordnet øvrige føringer og styringssignaler. Dette gjelder 
også føringer i ulike oppdrag knyttet til satsinger på særskilte sektorer og målgrupper.  
 
Nærings- og handelsdepartementet har som eier ansvar for at selskapets virksomhet er 
i tråd med de målene som er satt. Den nye målstrukturen gjelder fra og med 2013, og 
vil operasjonaliseres med et mål- og resultatstyringssystem (MRS-system), som 
sammen med evalueringer gir grunnlag for å vurdere Innovasjon Norges måloppnåelse. 
Det nye MRS-systemet er under utarbeidelse, og vil bli ettersendt i løpet av første 
kvartal.  
 
Formålet med selskapet er at Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele 
landet. 
 
Hovedmålet med selskapet er at Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige 
muligheter. 
 
Dette skal nås gjennom delmålene flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og 
flere innovative næringsmiljøer. 
 
Hovedmålet og delmålene ligger til grunn for styringsdialogen mellom departementene 
og Innovasjon Norge. Innovasjon Norges virksomhet og prioriteringer skal være i tråd 
med den nye målstrukturen, og selskapets virksomhet skal bidra til måloppnåelse. 
Selskapet skal rapportere på målene gjennom det nye MRS-systemet. 
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Styringsdialog og rapporteringskrav fra departementene er nærmere omtalt under pkt. 
5.3. 
 
Innovasjon Norge har en rolle i oppfølgingen av en rekke av regjeringens meldinger, 
strategier og handlingsplaner. Det legges til grunn at Innovasjon Norge innenfor de 
målene, rammer og ordninger som gjelder for virksomheten, bidrar til å realisere 
ambisjonene i disse dokumentene. Nylig fremlagte og kommende dokumenter som 
Innovasjon Norge spesielt skal følge opp er: 
 
- Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – Om Innovasjon Norge og SIVA SF  
- Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords – Landbruks- og matpolitikken 
- Små bedrifter – store verdier – Regjeringens strategi for små og mellomstore 

bedrifter 
- Destinasjon Norge – Regjeringens reiselivsstrategi 
- Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012–2021 
 
Videre vil Innovasjon Norge ha en rolle i oppfølgingen av kommende politiske 
dokumenter. Det forventes at Innovasjon Norge vil bidra inn i oppfølgingen av følgende 
dokumenter som planlegges fremlagt i 2013:  
- Stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken 
- Stortingsmelding om immaterielle rettigheter 
- Stortingsmelding om sjømatnæringen 
- Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 
- Strategi for mineralnæringen 
- Handlingsplan for kulturnæringene  
 
Innovasjon Norges rolle i oppfølgingen av nevnte politiske dokumenter avgrenses til å 
gjelde der selskapet har fått konkrete oppdrag om oppfølging. 
 

3. DEPARTEMENTETS PRIORITERINGER FOR 2013 

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.  

Oppfølging av Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon 
Norge og SIVA SF  

Forenkling av Innovasjon Norges virkemiddelportefølje 
I oppdragsbrevet om oppfølging av stortingsmeldingen, datert 12. oktober 2012, fikk 
Innovasjon Norge i oppdrag å lage en skisse for arbeidet med forenkling av Innovasjon 
Norges virkemiddelportefølje, som ble diskutert på Samarbeidsforum for Innovasjon 
Norge 29. oktober 2012. Videre ble en oppdatert skisse diskutert på møte med 
departementet 26. november.  
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Som tidligere påpekt, forventer Nærings- og handelsdepartementet at Innovasjon Norge 
vil komme med klare og tydelige anbefalinger for det kommende forenklingsarbeidet, 
som vil resultere i konkrete forslag til forenklinger av virkemiddelporteføljen for 
selskapets kunder, eiere og oppdragsgivere. I tillegg til å forenkle hva Innovasjon 
Norge tilbyr, ønsker departementet at Innovasjon Norge ser på mulige forenklinger i 
hvordan ordningene tilbys. Det bes også om en vurdering av effekter av den foreslåtte 
forenklingen for kundene, for Innovasjon Norge og for staten.  
 
Innovasjon Norge bes om å utarbeide en endelig rapport til alle oppdragsgivere innen 
15. april 2013. Rapporten skal innholde konkrete forslag til ny struktur for 
virkemiddelporteføljen. Innovasjon Norges forslag skal utformes slik at det blir færre 
ordninger enn i dag, både for kundene og oppdragsgiverne.  
 
Nærings- og handelsdepartementet vil vurdere rapporten og følge opp anbefalinger i 
samarbeid med øvrige eiere og oppdragsgivere. Hver enkelt oppdragsgiver har 
imidlertid et selvstendig ansvar for å gjennomføre konkrete forenklingstiltak på egne 
ansvarsområder.  
 
I etterkant ønsker departementet at Innovasjon Norge omtaler gjennomførte tiltak for 
forenkling i de ordinære års- og halvårsrapportene. Dette vil også inngå i den videre 
styringsdialogen med selskapet.  
 
Oppdraget omtales i stortingsmeldingens kapittel 5.3.2 og 6.3.2.  
 
Gjennomgang av virkemiddelporteføljen opp mot kriterier for god virkemiddelbruk 
I stortingsmeldingen presenterer regjeringen kriterier for god virkemiddelbruk, som 
skal være veiledende for eventuelle nye virkemidler som legges til Innovasjon Norge og 
SIVA. For nye eller vesentlig endrede oppgaver skal selskapet levere en vurdering av 
dette i henhold til de nevnte kriteriene. Dette gjelder også mindre, nye oppgaver.  
 
I meldingen varsler regjeringen en gjennomgang av Innovasjon Norges 
virkemiddelportefølje basert på disse kriteriene. Departementet ber Innovasjon Norge 
gjøre en slik gjennomgang av alle selskapets ordninger, basert på kriteriene som er lagt 
frem i meldingen. Innovasjon Norge bes om å levere en rapport, basert på en 
samfunnsøkonomisk analyse, hvor det foreslås eventuelle endringer for i større grad å 
få eksisterende virkemidler til å tilfredsstille de nevnte kriteriene. Oppdraget må sees i 
sammenheng med forenklingsarbeidet, og med kobling mot de nye målene. Det bes om 
at Innovasjon Norge avleverer en rapport som omfatter samtlige av selskapets 
ordninger 15. april 2013.  
 
Den aktuelle oppdragsgiver skal i etterkant av gjennomgangen få en tilbakemelding om 
hvordan deres virkemidler er koblet mot kriteriene for god virkemiddelbruk fra 
Innovasjon Norge. Selskapet skal også komme med forslag om hvordan 
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virkemiddelporteføljen kan justeres og eventuelt forenkles for å møte kriteriene. 
Nærings- og handelsdepartementet vil vurdere nærmere oppfølging når 
gjennomgangen foreligger.  
 
Oppdraget omtales i stortingsmeldingens kapittel 6.2.1.  
 
Gjennomgang av virkemidlenes kobling mot selskapets nye målstruktur  
Regjeringen varslet i stortingsmeldingen en gjennomgang av Innovasjon Norges 
virkemidler med sikte på å forankre virkemidlene mot den nye målstrukturen. Nærings- 
og handelsdepartementet ber Innovasjon Norge om å gjøre en gjennomgang av 
virkemiddelporteføljen som skal se på koblingene mellom selskapets virkemidler og 
nye målstruktur. Arbeidet skal bygge opp under en større grad av styring på mål og 
mindre direkte på ordninger og må sees i sammenheng med arbeidet med nytt mål- og 
resultatstyringssystem. Fristen er satt til 15. april 2013.  
 
Departementet vil vurdere nærmere oppfølging når gjennomgangen foreligger. 
Hensikten er å se de tre bestillingene i sammenheng, før departementet setter i gang 
forenklingstiltak og eventuelle strukturelle endringer i virkemiddelporteføljen.  
 
Oppdraget omtales i stortingsmeldingens kapittel 5.2.2. 
 
Utvikling av et nytt helhetlig program for næringsklynger 
Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arena-programmet er de viktigste 
klyngevirkemidlene i Norge. Departementet viser til det pågående arbeidet med å 
utvikle et nytt helhetlig programtilbud for næringsklynger. Departementet ber om at 
det utarbeides en nærmere prosjektbeskrivelse med konkrete budsjettrammer og 
finansieringsmodell, og at det er god dialog med målgruppene og de finansierende 
departementer i dette arbeidet.   
 
En styrket satsing på internasjonalisering 
Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid styrkes i 2013. Avsatte midler skal 
brukes til tiltak for å styrke arbeidet med å gi råd og bistand til små og mellomstore 
bedrifter med internasjonale vekstambisjoner.  
 
Selskapet skal både styrke sin egen kompetanse når det gjelder internasjonale 
markedsmuligheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, blant annet 
utenrikstjenestens utestasjoner og Norges forskningsråd.  
 
Selskapet skal styrke tilstedeværelsen i nye vekstmarkeder, for eksempel i Asia og 
Afrika. Selskapet er gitt i oppdrag å foreta en fullstendig gjennomgang av sin 
internasjonale tilstedeværelse inne 1. mai 2013. Det forventes at denne gjennomgangen 
er basert på innspill fra det strategiske rådet for internasjonal tilstedeværelse som 
selskapet opprettet i 2012.  
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Regjeringen anser Innovasjon Norges internasjonaliseringsvirksomhet som en integrert 
del av selskapets virksomhet, og som et viktig verktøy for å oppnå de målene som er 
satt for selskapet. Samhandling mellom de ulike kontorene i selskapet skal 
videreutvikles. 
 
Etablering av funksjonen ”Invest in Norway” 
Det skal etableres en ”Invest in Norway”-funksjon som et samarbeid mellom Innovasjon 
Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Invest in Norway skal legge til rette for en 
systematisk og helhetlig håndtering av henvendelser fra utenlandske selskaper som 
vurderer lokalisering i Norge. Dette inkluderer god og lett tilgjengelig informasjon om 
Norge som investeringsland, vurdering av potensialet i mulige utenlandske 
direkteinvesteringer og formidling av kontakt mot myndigheter på lokalt og nasjonalt 
nivå og andre aktuelle aktører i Norge, når dette er aktuelt. Invest in Norway skal være 
et kontaktpunkt og en koordinator for henvendelser. Et viktig mål er å sikre en 
forsvarlig behandling, effektiv ressursbruk, læring og gjenbruk av kunnskap. 
Sekretariatet for Invest in Norway legges til Innovasjon Norge, som skal ta ansvar for 
organisering, arbeidsdeling/finansiering og ambisjoner for funksjonen, i samarbeid 
med de andre virkemiddelaktørene. Innovasjon Norge skal legge fram planer for 
innretning av funksjonen i løpet av første kvartal 2013.  

Oppfølging av Regjeringens reiselivsstrategi 

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere prosjekter som tilfredsstiller målsettingene i 
den nye nasjonale reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge”. Et sentralt tiltak i den nye 
reiselivsstrategien er restrukturering av reisemålsselskapene i Norge. Innovasjon 
Norge skal gjennom sine tjenester bidra til å realisere restruktureringen av landsdels- 
og destinasjonsapparatet. 

Handlingsplan for kulturnæringene  

Regjeringen vil i 2013 legge frem en handlingsplan for kulturnæringene. 
Handlingsplanen er et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet og Kulturdepartementet. I handlingsplanen vil 
regjeringen presentere en ny nasjonal kulturnæringssatsing. Satsingen skal utvikles av 
Innovasjon Norge og Norsk kulturråd i fellesskap. Målet med satsingen er økt 
profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering i kulturnæringene, samt 
synliggjøre en koordinert virkemiddelinnsats overfor kulturnæringene.  
 
Departementet ber Innovasjon Norge om å utarbeide et skriftlig forslag til organisering 
og gjennomføring av satsingen, i samarbeid med Kulturrådet, innen 1. mars 2013. De 
tre departementene vil ha dialog med Innovasjon Norge og Kulturrådet om utforming 
av satsingen. Satsingen skal i størst mulig grad bygge på eksisterende programmer og 
tiltak, men skal frontes som en helhetlig satsing. I den sammenheng bør Innovasjon 
Norge utvikle en tydeligere nasjonal koordineringsfunksjon overfor kulturnæringene. 
Satsingen bør omfatte kompetanse og nettverkstiltak, herunder mentortjenester, for 
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aktører i kulturnæringene. Nærings- og handelsdepartementet vil komme nærmere 
tilbake til hovedinnretningen av satsingen, og vil invitere til et møte på nyåret.  
 

4. NÆRMERE OM DE ENKELTE POSTENE OG ORDNINGENE  

Kap. 2421, post 50 Innovasjon – prosjekter, fond  

Det er for 2013 bevilget 233,2 mill. kroner til post 50. Midlene kan benyttes til tilskudd, 
avsetninger til tapsfond for innovasjonslån og garantier og administrasjons- og 
gjennomføringskostnader. Innovasjon Norge skal, ved bruk av disse midlene, tilby 
finansiering til bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklingsprosjekter i hele 
landet.  
 
Innovasjon Norge bestemmer selv hvor mye, innenfor en låneramme satt til 500 mill. 
kroner og en garantiramme på 40 mill. kroner, som skal benyttes til tilskudd og 
tapsfond for innovasjonslån og garantier. Nærings- og handelsdepartementet vil 
overføre hele bevilgningen til Innovasjon Norges fondskonto i Norges Bank via 
arbeidskonto nr. 8276 01 02411 for tilskudd i begynnelsen av 2013. Innovasjon Norge 
må selv flytte midler mellom de to fondskontoene for tilskudd og tapsfond i henhold til 
valgt fordeling mellom tapsavsetninger- og tilskuddsmidler fram til utgangen av 2013. 
 
Alle administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper, skal dekkes innenfor 
bevilgningen til gjeldende ordning. Dette gjelder ikke innovasjonslåneordningen og den 
landsdekkende garantiordningen, hvor kostnadene skal dekkes innenfor henholdsvis 
rentemarginen og garantiprovisjonen.  
 
Ordinære landsdekkende innovasjonstilskudd kan gis til prosjekter som bidrar til å 
utvikle oppfinnelser, produktutvikling, nyetableringer, omstilling eller 
kompetanseheving. Innovasjon Norge skal tildele midlene slik at de realiserer 
måloppnåelsen best mulig. Midlene kan brukes til mobiliseringsaktiviteter innenfor 
postens formål.  
 
Den landsdekkende innovasjonslåneordningen skal stimulere til utvikling av innovative 
vekstbedrifter og primært benyttes i bedriftenes tidligfase og kommersialiseringsfase.  
 
Garantier kan gis for lån til realinvesteringer for å medvirke ved bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggings-, moderniserings-, omstillings-, utviklings- 
og nyetableringsprosjekter i norsk næringsliv. Det kan også stilles garantier for 
driftskreditt. Avsetninger til tap og garantipremier skal dekke fremtidige 
erstatningsutbetalinger og administrasjonskostnader på kort og lang sikt. 
 
Etablerertilskudd  
Det landsdekkende etablerertilskuddet styrkes for 2013 ved å omdisponere midler fra 
den landsdekkende innovasjonstilskuddsordningen. Formålet med 
etablerertilskuddsordningen er å stimulere til etablering av bedrifter med stort 
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vekstpotensial. Etablerertilskuddet skal primært gis til bedrifter i etablerings- eller 
markedsintroduksjonsfasen. Den primære målgruppen er bedrifter som er inntil tre år, 
men det kan unntaksvis gi støtte til eldre bedrifter når dette er i tråd med formålet for 
ordningen. Som hovedregel skal støttebeløpet til hver enkelt bedrift ikke overstige 
300 000 kroner. Innovasjon Norge skal utvikle enkle og forutsigbare tildelingskriterier 
som sikrer at prosjekter med betydelig verdiskapings- og vekstpotensial blir prioritert. 
Tildelingskriteriene skal også gjøre det mulig å identifisere bedrifter som ligner på de 
som har fått støtte for å kunne evaluere ordningen på god måte i ettertid. 
 
Maritim sektor 
Den maritime satsingen består av ordningen for miljøprosjekter og utvikling av 
nærskipsfartsflåten og programmet Maritim utvikling. Disse videreføres på om lag 
samme nivå som i 2012. Prosjekter knyttet til miljøvennlige alternative 
framdriftssystemer, herunder gassdrift, samt logistikk- og utviklingsprosjekter for 
fornyelse og mer effektiv bruk av nærskipsfartsflåten skal være særlig prioritert. 
Midlene kan benyttes både til tilskudd og til tapsavsetninger for innovasjonslån.  
 
Tapsavsetninger 
Tapsfondet skal ha en forsvarlig størrelse sett i forhold til tapsrisikoen i låneporteføljen. 
Innovasjon Norge skal hvert år vurdere tapsfondets størrelse opp mot anslått risiko i 
låneporteføljen og etterfylle tapsfondet dersom dette avviker negativt med mer enn ti 
prosentpoeng av tapsfondet. Departementet skal informeres dersom avviket er mer enn 
fem prosentpoeng, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes på et tidlig tidspunkt.  

Kap. 2421, post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon  

Det er for 2013 bevilget 338,5 mill. kroner til bedriftsutvikling og administrasjon. 
Bevilgningen overføres fra Nærings- og handelsdepartementet til Innovasjon Norges 
kontonr. 8200 01 43495 i månedlige rater.  
 
Målet med tilskuddet er å sette Innovasjon Norge i stand til å fylle rollen som en 
proaktiv samarbeidspartner og premissleverandør for næringslivet og offentlige 
myndigheter. Innovasjon Norge skal bidra med kunnskap og faglige innspill til 
nasjonale og regionale myndigheter på bakgrunn av sitt nettverk og kunnskap om 
næringslivet og bedriftenes utfordringer og rammebetingelser.  
 
Av bevilgningen settes om lag 2,7 mill. kroner av til videreføring av informasjons- og 
veiledningsaktivitetene om EØS i regi av Enterprise Europe Network.  
 
Bevilgningen skal kun dekke basiskostnadene til selskapet og de oppdragene som er 
omtalt under denne beskrivelsen av posten, i tråd med basiskostnadsmodellen. 

Selskapets basiskostnader 

Basiskostnadene omfatter følgende: 
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- 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 (maksimalt ett 

årsverk per distriktskontor) 
- 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 
 
Innovasjon Norge skal være en leverandør av kunnskap og faglige innspill i nærings- og 
innovasjonspolitiske spørsmål til offentlige myndigheter på nasjonalt og regionalt nivå. 
Premissleverandørrollen omfatter også begrunnede forslag om nye innsatsområder for 
framtidig politikkutforming. I tillegg skal Innovasjon Norge bidra med informasjon om 
og kartlegging av norske næringsinteresser, herunder eventuelle handelshindringer, i 
forbindelse med forhandlinger om handelsavtaler. Ovennevnte kunnskapsoverføring 
kan skje både på initiativ fra Innovasjon Norge og på oppdrag fra offentlige 
myndigheter.  
 
Det er viktig at Innovasjon Norge har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å svare 
effektivt på henvendelser fra departementene og andre offentlige myndigheter. 
Innovasjon Norges rolle på regionalt plan forutsettes utført innenfor de rammene som 
har vært lagt til grunn for samarbeidet med fylkeskommunene. Distriktskontorene skal 
bidra med innspill til og delta aktivt i regionale partnerskaps utvikling av regionale 
planer og strategier. Ytterligere aktivitet på disse områdene utover dagens nivå, må 
avklares med departementet eller dekkes av den oppdragsgiveren som ønsker en 
forsterket innsats.  
 
Bevilgningen dekker en grunnkapasitet til å ta i mot henvendelser ved distriktskon-
torene. Dette tilsvarer ett årsverk per distriktskontor, altså femten årsverk til sammen i 
2013. Kundekontakt utover dette skal dekkes av bevilgningene til oppdrag som 
overhead, i tråd med basiskostnadsmodellen.  
 
Bevilgningen skal dekke strategiarbeid som ikke er relatert til særskilte oppdrag, 
virksomhetsstyring som ikke er relatert til særskilte oppdrag og styringsdialog med 
eierne. Kostnadene ved internt budsjett- og utviklingsarbeid skal dekkes av 
bevilgningene til oppdrag som overhead, i tråd med basiskostnadsmodellen. 
 
Innovasjon Norges hovedstyre er ansvarlig for å innkalle og avholde foretaksmøter i 
selskapet i samsvar med lov om Innovasjon Norge og selskapets vedtekter. Det legges 
også opp til at hovedstyret skal være ansvarlig for å innkalle og avholde eiermøter hvor 
eierne kan tre sammen for å diskutere saker som skal behandles i foretaksmøtet.  
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Innovasjon Norge tillegges sekretariatet for valgkomiteen for hovedstyret. Det vises til 
retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Selskapets hovedstyre utarbeider nærmere 
retningslinjer for de regionale valgkomiteenes arbeid.  
 
Innovasjon Norge tillegges en koordinerende sekretariatsfunksjon for arbeidsgruppen 
som skal forberede møter i Samarbeidsforum for Innovasjon Norge. Denne funksjonen 
skal skje i samsvar med forumets mandat. Innovasjon Norge må i den forbindelse bl.a. 
påregne forarbeid i form av gjennomganger/utredninger til bruk i arbeidsgruppen og 
som bakgrunn til møtene i forumet. Selskapet har også ansvar for gjennomføring av 
selve møtene i Samarbeidsforumet.  

Andre oppdrag  

I tillegg til selskapets basiskostnader er det også bevilget midler til en rekke oppdrag 
under post 70. Det er utelukkende arbeid relatert til Innovasjon Norges 
koordinatorrolle av norsk deltakelse i Competetiveness and innvation programme (CIP) 
og Enterprise Europe Network (EEN), samarbeid med utenrikstjenesten og 
tilrettelegging av norske bedrifters deltakelse i næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk 
og andre offisielle besøk, tilrettelegging for industriell deltakelse ved 
forsvarsanskaffelser, rådgivingstjenester om immaterielle rettigheter, handelsteknisk 
rådgivning og kursvirksomhet, hjemhenting av kunnskap om internasjonale markeds- 
og konkurranseforhold, nettverksbygging, rådgivning og formidling ved utekontorene 
knyttet til spørsmål om internasjonalisering og internasjonale forretningsmuligheter, 
administrasjon av såkornfondordningene og administrasjon av Skattefunn, som skal 
dekkes over posten.  
 
Internasjonal tilstedeværelse 
Virksomheten ved utekontorene omfatter rådgivningstjenester, nettverkstjenester, 
kompetanser-og profileringstjenester. Synlighet i markedene og lokal tilstedeværelse er 
viktige forutsetninger for at norsk næringsliv skal lykkes internasjonalt. 
 
Styrking av Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid 
Som oppfølging av Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og 
SIVA SF, styrkes Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid med 8 mill. kroner i 
2013. Selskapet skal styrke tilstedeværelsen i nye vekstmarkeder, for eksempel i Asia 
og Afrika. Selskapets fullstendige gjennomgang av sin internasjonale tilstedeværelse, 
blant annet basert på innspill fra det strategiske rådet for internasjonal tilstedeværelse, 
vil kunne medføre omprioritering av ressurser mellom eksisterende kontorer, styrking 
av ressursene ved eksisterende kontorer, nedleggelser og/eller etablering av ny 
tilstedeværelse. For å sikre at selskapets hovedstyre har et tilstrekkelig handlingsrom 
til å foreta de nødvendige tilpasninger og endringer, bør selskapet prioritere å tilføre det 
meste av de 8 mill. kronene til styrking av sin tilstedeværelse ute. I den grad 
gjennomgangen og styrkingen av selskapets internasjonale tilstedeværelse ikke vil 
medføre et behov for ressurser i det omfang som nevnt over, bør selskapet benytte de 
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resterende midlene til en styrking av kompetansen ved eksisterende kontorer, for 
eksempel i Asia og Brasil, til å styrke arbeidet med å gi råd og bistand til SMBer med 
internasjonale vekstambisjoner og til å kartlegge internasjonale markedsmuligheter for 
norsk næringsliv. 
 
Tilrettelegging ved delegasjonsbesøk til og fra utlandet 
Ved bestillinger fra Nærings- og handelsdepartementet skal Innovasjon Norge bidra 
med faglige innspill, samt koordinere og gjennomføre næringslivsopplegg for Nærings- 
og handelsdepartementet og ved norske statsbesøk til utlandet, når 
næringslivsprogram inngår som en del av disse besøkene. Det samme gjelder ved 
kronprinsparets, statsministerens og regjeringsmedlemmers offisielle besøk til 
utlandet. Innovasjon Norge har tilsvarende oppgaver ved innkommende besøk når dette 
på forhånd er avklart med Nærings- og handelsdepartementet. Innovasjon Norges 
arbeid på dette området forutsettes å skje innenfor de rammene som har vært lagt til 
grunn for denne virksomheten de siste årene.  
 
Industriell deltakelse ved forsvarsanskaffelser  
Industrisamarbeid og gjenkjøp i forbindelse med materiellanskaffelser til Forsvaret er 
prioritert av regjeringen. Nærings- og handelsdepartementet og Forsvarsdepartementet 
samarbeider bl.a. med sikte på å oppnå gjenkjøpsprosjekter som gir muligheter for 
teknologisk og industriell utvikling i norsk forsvarsrelatert næringsliv. Departementet 
ønsker at Innovasjon Norge er særlig oppmerksom på de muligheter store 
forsvarsanskaffelser kan gi for deler av norsk næringsliv som normalt ikke regnes som 
en del av norsk forsvarsindustri. Det er viktig at det næringsrettede 
virkemiddelapparatet er godt koordinert også i arbeidet med å fremme industrielt 
samarbeid i forbindelse med forsvarsanskaffelser, og Innovasjon Norge skal spille en 
aktiv rolle i et slikt samarbeid. 
 
Immaterielle rettigheter  
I samarbeid med bl.a. Patentstyret, skal Innovasjon Norge arbeide for å styrke egen 
kompetanse om immaterielle rettigheter, og jobbe videre med å tilpasse sine tjenester 
på basis av avdekkede behov.  
 
CIP 
Innovasjon Norge skal være nasjonalt kontaktpunkt for delprogrammet 
Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) i EUs program for 
konkurranseevne og innovasjon (CIP). Innovasjon Norge skal mobilisere norske 
målgrupper og arbeide for at den norske deltakelsen i programmet gir størst mulig 
uttelling, i form av prosjektmuligheter, finansiering og deltakelse i nettverk og 
kunnskapsmiljøer. 
 
EEN  
Innovasjon Norge er av Europakommisjonen utpekt som nasjonalt kontor for EEN i 
Norge. Innovasjon Norge skal sette bedrifter bedre i stand til å utnytte mulighetene i 



Side 13 
 

det indre marked ved å gi råd og veiledning i EØS- og EF-rett, EU-programmer, tilby 
kurs og seminarer og ha en oppdatert og vel utviklet informasjonstjeneste som bl.a. 
nettsider (www.bedriftieu.no). Midlene skal bidra til problemløsning for bedrifter i EØS 
og promotering av SOLVIT. Innovasjon Norge skal bistå Brønnøysundregistrene med 
”Ditt Europa”, og sørge for at tjenesteytere og -mottakere får praktisk hjelp og 
informasjon om krav i andre EØS-stater. 
 
Såkornfond 
Departementet vil at arbeidet med å opprette nye landsdekkende såkornfond prioriteres 
også i 2013, jf. eget oppdragsbrev for nye landsdekkende såkornfond datert 2. juli 2012. 
Forvaltningen av ordningen må være robust og profesjonell. For å oppnå dette ble 
bevilgningen til administrasjon av såkornfond styrket med 3 mill. kroner i 2012. Denne 
styrkingen videreføres med 2 mill. kroner i 2013.  

Kap. 2421, post 71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan 
overføres  

Det er for 2013 bevilget 401,2 mill. kroner under posten, fordelt med 260 mill. kroner til 
reiseliv og 141,2 mill. kroner til den øvrige programvirksomheten. Som et ledd i sin 
nordområdesatsing har regjeringen et spesielt fokus på reiseliv i Nord-Norge, og minst 
15 mill. kroner av reiselivsmidlene skal derfor brukes til særskilt markedsføring av 
landsdelen i samarbeid med landsdelsselskapet i Nord-Norge.  
 
Den delen av bevilgningen som benyttes til programmer som utføres av eksterne 
konsulenter, utbetales og belastes direkte i statsregnskapet av Innovasjon Norge. 
Departementet overfører resterende beløp i månedlige rater til Innovasjon Norges 
konto nr. 8200 01 43495.  
 
Alle administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper skal dekkes innenfor 
rammen til gjeldende ordning. Det skal rapporteres særskilt på dette, fordelt på den 
enkelte ordning.  
 
Formålet med midlene er å bidra til å utvikle og styrke norske bedrifters 
innovasjonsevne og internasjonale konkurransekraft. I tillegg skal midlene bidra til å 
profilere Norge og norsk næringsliv i utlandet.  
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til Innovasjon Norge, 
for å stimulere til flere innovasjons- og utviklingsprosjekter i treforedlingsindustrien. 
Samtidig ble selskapets øvrige ordninger markedsført overfor næringen. 
Departementet viser til den kompetanseoppbygging som Innovasjon Norge har gjort på 
området, og økt bevissthet på samarbeid, utvikling og innovasjon innen de 
treforedlende bedrifter i 2012.  Det er derfor viktig at ambisjonene videreføres og 
dialogen med næringen opprettholdes. Resterende midler må benyttes til å mobilisere 
gode prosjekter fra treforedlingsindustrien inn i de aktuelle ordningene i 
virkemiddelapparatet.  

http://www.bedriftieu.no/
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Nettverk og profilering  
Midlene til nettverk og profilering skal benyttes til programmer for fremme av 
entreprenørskap, innovasjon og internasjonalisering i norske bedrifter.  
 
Innovasjon Norge skal gjennom nettverksprogrammene utvikle og tilrettelegge 
læringsarenaer og møteplasser, og tilby rådgivning og veiledning for oppstartbedrifter 
og etablerte bedrifter. Programmene skal også legge vekt på kompetanseheving, 
nettverksbygging, profilering og tiltak som styrker samarbeid mellom næringsaktører, 
kunnskapsaktører og offentlig sektor.  
 
Reiseliv  
Innovasjon Norge skal i 2013 fokusere på:  
- Markedsføring av Norge som reisemål.  
- Kompetanseoppbygging i reiselivsnæringen.  
- Kunnskapsformidling om markeder og internasjonale utviklingstrender.  
- Samarbeid mellom reiselivsaktører.  
- Utvikling av helhetlige opplevelser.  
- Økt kvalitet i reiselivsproduktene.  
 
Målet for arbeidet skal være å bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen, og 
innsatsen skal innrettes i tråd med, og for å nå målene i, regjeringens reiselivsstrategi 
”Destinasjon Norge”.  
 
Den offentlige finansieringen av profilering av Norge som reisemål skal utfylle og 
styrke næringens egen markedsføring. All markedsføring skal inneholde en overordnet 
Norges- eller destinasjonsprofilering, og være basert på den reviderte 
merkevarestrategien fra 2012. Innovasjon Norge skal koordinere all internasjonal 
profilmarkedsføring av Norge som reisemål, og sikre en god koordinering mot 
salgsapparatet i utlandet for å oppnå fullt utbytte av markedsføringsinnsatsen. Det skal 
foretas løpende effektmåling av markedsføringskampanjene basert på den metoden 
som ble iverksatt i 2010. 
 
Det settes også for 2013 krav om at utviklingsprosjekter finansiert av midler over 
Nærings- og handelsdepartementets budsjett skal være samarbeids- og/eller 
nettverksprosjekter. Innovasjon Norge skal i sitt arbeid på dette feltet ha fokus på 
prosjekter som bidrar til å styrke samarbeid og helhetlig opplevelsesutvikling.  
 
Innovasjon Norge skal sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser gjennom 
visitnorway.com, og bidra til å gjøre aktørene i reiselivsnæringen kompetente til selv å 
legge sine produkter inn i den nasjonale bookingløsningen linket til visitnorway.com.  
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Innovasjon Norge skal samle og sammenstille statistikk, videreutvikle markedsdata og 
andre analyser og dokumenter som er relevante for reiselivsnæringen. Materialet skal 
gjøres lett tilgjengelig og holdes oppdatert gjennom en egen internettside for formålet.  
 
Innovasjon Norge skal delta i Reiselivsutvalget og Strukturutvalget.  

Kap. 2421, post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter), kan 
overføres  

Det er for 2013 bevilget 285 mill. kroner til FoU-kontrakter. Tilsagnsfullmakten på 
100 mill. kroner videreføres i 2013. Tilsagnfullmakten angir det maksimumsbeløpet 
som Innovasjon Norge til enhver tid kan ha stående som tilsagn uten dekning i tildelte 
bevilgninger. Innovasjon Norge må dekke inn det som er benyttet av tilsagnsfullmakten 
de enkelte år gjennom bevilgningene de etterfølgende år. Utbetalinger belastes direkte 
i statsregnskapet av Innovasjon Norge.  
 
Alle administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper skal dekkes innenfor 
ordningens rammer.  
 
Bevilgningen skal stimulere til FoU-samarbeid om utvikling av nye produkter, 
produksjonsprosesser og tjenester som fremmer verdiskaping og konkurranseevne i 
norsk næringsliv. Ordningen skal koble leverandørbedrifter med kompetanse til å løse 
utviklingsbehov med en eller flere kundepartnere med utviklingsbehov som de ønsker 
å samarbeide om å løse. Kundepartneren kan enten være en privat kundebedrift (IFU) 
eller en offentlig virksomhet (OFU).  
 
Innovasjonsgrad, markedspotensial og effekt i form av å utløse nye prosjekter og 
kapitaltilførsel til prosjektene skal særlig vektlegges ved tildeling av støtte. Som et ledd 
i arbeidet med FoU-kontrakter skal Innovasjon Norge også bidra aktivt til 
kompetanseformidling og nettverkbygging i næringslivet og mellom næringslivet og 
offentlig sektor.  
 
For muligheten til å støtte kundepartner vises det til oppdragsbrev for 2009 datert 
30. januar 2009. Denne føringen gjelder fortsatt.  
 
I 2013 er følgende områder prioritert for ordningen:  
1. Satsinger på større enkeltprosjekter og prosjekter innenfor næringer hvor Norge 

har særlige forutsetninger for å lykkes.  
2. Internasjonalisering.  
3. Satsing på å få prosjekter med offentlig kundepartner.  
4. Næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren.  
5. Industriutvikling i tilknytning til store forsvarsanskaffelser og gjenkjøp.  
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Kap. 2421, post 73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft  

Ordningen er et av regjeringens tiltak for å bedre kraftintensiv industris kraftvilkår i 
Norge. Formålet med ordningen er å bidra til at kraftintensiv industri går sammen og 
etablerer innkjøpskonsortier for kjøp av langsiktige kraftkontrakter. All støtte under 
ordningen skal gis innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende reglene om 
bagatellmessig støtte i EØS-avtalen. Ordningen videreføres for 2013. Det legges til 
grunn at bevilgningene fra tidligere som ennå ikke er benyttet, supplert med en ny 
bevilgning på 5,2 mill. kroner i 2013 vil være tilstrekkelig til å dekke behovet for 2013. 
Utbetalinger belastes direkte i statsregnskapet av Innovasjon Norge. Alle 
administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper skal dekkes innenfor 
ordningens rammer.  

Kap. 2421, post 76 Miljøteknologi, kan overføres  

Det er for 2013 bevilget 260,3 mill. kroner til miljøteknologiprosjekter på post 76. 
Utbetalinger belastes direkte i statsregnskapet av Innovasjon Norge. 
 
Det overordnede formålet med satsingen er å stimulere til flere 
miljøteknologiprosjekter. Målgruppen er bedrifter i hele landet som skal igangsette 
pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Innovasjon Norge skal ha et 
kompetansemiljø innenfor miljøteknologi, bl.a. for å veilede søkere i det samlede 
tilbudet av virkemidler med relevans for utvikling og kommersialisering av 
miljøteknologi. Videre skal Innovasjon Norge delta i og ha sekretariatsansvar for 
Programrådet for miljøteknologi. I samråd med Programrådets leder, skal sekretariatet 
stå for drift av rådet, inklusive organisering av møter mv. Alle kostnader knyttet til disse 
oppgavene skal dekkes over innenfor bevilgningen.  
 
Alle administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper skal dekkes innenfor 
ordningens rammer.  

Kap. 2421, post 78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 

Formålet med ordningen er å bidra til å bygge opp forvaltningsmiljøer i distriktene til 
forvaltning av såkornordningen. Det er i 2013 bevilget 4 mill. kroner til formålet. 
Midlene kan dekke lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Utbetalinger belastes direkte i 
statsregnskapet av Innovasjon Norge.  

Kap. 2421, post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, 
overslagbevilgning  

Bevilgningen på 42,55 mrd. kroner skal dekke Innovasjon Norges brutto innlån for 
låneordningene i 2013, inkludert refinansiering av tidligere opptatte innlån for 
ordningene. Om nødvendig vil departementet foreslå bevilgningsendringer i 
forbindelse med endring av budsjettet våren eller høsten 2013. Innovasjon Norge skal, 
som tidligere, holde låneordningene regnskapsmessig atskilt og rapportere om 
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ordningene separat. Transaksjonene utgifts- og inntektsføres i statsregnskapet av 
departementet.  

Kap. 5325, post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 

Det er bevilget 5 mill. kroner til tilbakeføring av udisponerte midler fra landsdekkende 
innovasjonsordning for 2012. Når de faktiske tilbakebetalingsbeløpene er kjent, vil 
Nærings- og handelsdepartementet eventuelt fremme nødvendige endringsforslag i 
forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2013. Innovasjon Norge bes om å 
oversende departementet dokumentasjon i forbindelse med innspill til revidert 
statsbudsjett 2013 og overføre eventuelle tilbakeførte midler til statskassen på Nærings- 
og handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. Transaksjonen inntektsføres i 
statsregnskapet av departementet.  

Kap. 5325, post 70 Låneprovisjoner 

Det er bevilget 55,9 mill. kroner til låneprovisjoner for 2013. Provisjoner for 2012 
innbetales etterskuddsvis av Innovasjon Norge i begynnelsen av 2013 til staten ved 
Nærings- og handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. Dokumentasjon på 
beløpsstørrelsene oversendes departementet i innspill til revidert statsbudsjett 2013. 
Transaksjonen inntektsføres i statsregnskapet av departementet. 

Kap. 5325, post 90 Avdrag på utestående fordringer 

Det er bevilget 42,4 mrd. kroner til avdrag på utestående fordringer for 2013. Om 
nødvendig vil departementet fremme forslag om bevilgningsendringer i forbindelse 
med endringer i statsbudsjettet våren eller høsten 2013. Midlene innbetales til staten 
ved Nærings- og handelsdepartementet i henhold til tidligere etablert praksis, jf. omtale 
under kap. 2421, post 90. 

Kap. 5325, post 91 Tilbakeført kapital, såkornfond 

Det er bevilget 10 mill. kroner til tilbakebetaling av avdrag fra såkornfondene. 
Innovasjon Norge bes om å oversende departementet dokumentasjon i forbindelse med 
innspill til revidert statsbudsjett våren 2013. Om nødvendig vil departementet fremme 
forslag om bevilgningsendringer i forbindelse med endringer i statsbudsjettet våren 
2013. Midlene innbetales til staten ved Nærings- og handelsdepartementet i henhold til 
tidligere etablert praksis, jf. omtale i brev datert 17. juli 2012 – Statsbudsjettet 2012 – 
Revidert oppdragsbrev Innovasjon Norge. Midlene skal overføres til statskassen ved 
Nærings- og handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. 

Kap. 5625, post 80 Renter på lån fra statskassen 

Det er bevilget 380 mill. kroner til renter på lån fra statskassen for 2013. Beregning og 
innbetaling av renter skal følge tidligere etablert praksis, jf. omtale under kap. 2421, 
post 90. Om nødvendig vil departementet ta opp forslag om bevilgningsendringer i 
forbindelse med endringer i statsbudsjettet våren eller høsten 2013. 
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Kap. 5625, post 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen 

For innovasjonslåneordningen skal Innovasjon Norge normalt oppnå positiv 
rentemargin etter dekning av administrasjonskostnader. Netto rentemargin er 
budsjettert med 5 mill. kroner i 2013. Innovasjon Norge bes om å oversende 
departementet dokumentasjon i forbindelse med innspill til revidert statsbudsjett våren 
2013. Netto rentemargin skal overføres til statskassen ved Nærings- og 
handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. 

Kap. 5625, post 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen 

Forutsatt at lavrisikoordningens egenkapitalandel minimum utgjør 8 pst. vil utbyttet bli 
fastsatt til 75 pst. av årsresultatet. Oppad vil utbyttet bli begrenset til statens 
gjennomsnittlige innlånsrente i løpet av året, multiplisert med innskuddskapitalen. 
Innlånsrenten beregnes på bakgrunn av renten på femårs statsobligasjoner. Utbyttet for 
regnskapsåret 2012, som skal komme til utbetaling i 2013, er anslått til 18 mill. kroner. 
Departementet vil om nødvendig foreslå bevilgningsendring i forbindelse med revidert 
statsbudsjett våren 2013. Når størrelsen på utbyttet er avklart gjennom Innovasjon 
Norges årsregnskap for 2012, skal midlene overføres til statskassen ved Nærings- og 
handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. Nærings- og handelsdepartementet vil 
i løpet av året vurdere konsekvensene av nye egenkapitaldekningskrav til bankene for 
lavrisikolåneordningen og utbyttekravene tilknyttet ordningen. 

Kap. 5625, post 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-
Europa 

Det er bevilget 0,5 mill. kroner i utbytte fra de to fondene for regnskapsåret 2012, med 
utbetaling i 2013. Beløpet er basert på anslåtte renteinntekter da det ikke er forventet 
realisering av investeringene i 2012. Det vil om nødvendig bli foreslått 
bevilgningsendringer i forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2013. Når beløpet 
er avklart gjennom Innovasjon Norges årsregnskap for 2012, skal midlene overføres til 
statskassen ved Nærings- og handelsdepartementets konto nr. 6345 05 07158. 

Investeringsfond for Nordvest-Russland, Investeringsfond for Øst-Europa og 
Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland 

Innovasjon Norge forvalter Investeringsfond for Nordvest-Russland og Investeringsfond 
for Øst-Europa. Formålet med Investeringsfond for Nordvest-Russland er å fremme 
næringssamarbeid mellom Norge og Nordvest-Russland. Prosjekter som sikrer 
næringsaktivitet i Sør-Varanger kommune skal prioriteres. Investeringsfond for 
Øst-Europa skal fremme næringssamarbeid med det øvrige Russland og landene i 
Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU.  
 
Begge investeringsfondene skal tilby egenkapitalinnskudd og ansvarlige lån sammen 
med en norsk medinvestor. Innovasjon Norge skal prioritere prosjekter der fondenes 
deltagelse er utløsende for at prosjektene realiseres.  
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I tillegg forvalter Innovasjon Norge Tilskuddsfond for næringssamarbeid med 
Nordvest-Russland for å styrke samarbeidet mellom norske og russiske bedrifter i 
regionen. Fondet ble opprettet i 1996 og skal nyttes til å støtte utredninger, planlegging 
og tilrettelegging av kommersielle prosjekter av stor betydning for videreutvikling av 
næringssamarbeidet med bedrifter i Nordvest-Russland. 
 

5. ANDRE FELLESFØRINGER FRA DEPARTEMENTENE 

5.1  Forutsetninger og krav 

For samtlige bevilgninger og ordninger gjelder vilkår, forutsetninger og retningslinjer 
som er omtalt i de ulike departementenes budsjettproposisjoner for 2013 og Stortingets 
forutsetninger og vedtak ved budsjettbehandlingen. Bevilgninger som er stilt til 
rådighet og ordninger som forvaltes på vegne av staten, skal disponeres i samsvar med 
statens økonomiregelverk og det til enhver tid gjeldende regelverk for statsstøtte. 
Nærmere og mer detaljerte retningslinjer for disponering av midlene, omtale av mål, 
kriterier for måloppnåelse, tildelingskriterier og beregningsregler, oppfølging, kontroll, 
evaluering m.m. er gitt i regelverk for den enkelte ordning eller budsjettpost i 
statsbudsjettet for 2013.  
 
Innovasjon Norge har ansvar for å planlegge virksomheten i 2013 slik at de statlige 
bevilgningene strekker til for hele budsjetterminen. Det bør ikke foretas disposisjoner i 
løpet av 2013 som gjør det nødvendig å fremme forslag om tilleggsbevilgninger. 
Budsjettforslag som fremmes utenom fristene, kan ikke påregnes behandlet.  
 
Innovasjon Norge skal kontinuerlig arbeide med å tilpasse sin portefølje av ordninger i 
tråd med norsk næringslivs behov både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og slik at 
den i størst mulig grad samsvarer med de målene som er satt for selskapet. Eventuelle 
nye oppdrag må også vurderes opp mot kriterier for god virkemiddelbruk, jf. Meld. 
St. 22 (2011-2012).  
 
I samsvar med Bevilgningsregelverket § 10 og lov om Riksrevisjonen § 12, tas det 
forbehold om adgang for departementene og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll 
med at bevilgningen benyttes etter forutsetningene.  
 
EØS-finansieringsordningene  
Innovasjon Norge er tillagt oppgaver med programmer innen Grønn næringsutvikling, 
Fornybar energi, Maritim sektor og Fondet for anstendig arbeid og trepartsdialog. 
Eventuelle nye oppgaver knyttet til EØS-finansieringsordningene skal tas opp med 
Nærings- og handelsdepartementet. Disse må vurderes i forhold til Innovasjon Norges 
målstruktur, og er oppgavene av vesentlig karakter, må de tas opp med de andre eierne 
av selskapet og godkjennes i selskapets foretaksmøte.  
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Alle administrasjons- og gjennomføringskostnader som påløper ved gjennomføring av 
aktivitetene skal dekkes innenfor bevilgningen til de respektive ordninger eller på 
annen måte av oppdragsgiver.  
 
Samarbeid med andre aktører 
For å sikre en god utnyttelse av statens ressurser, er det viktig med tydelig rolledeling 
og et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og andre aktører. Selv om de ulike 
virkemiddelaktørene har tydelig definerte ansvarsområder vil det være grenseflater 
hvor virkemiddelaktørene i samarbeid må finne en hensiktsmessig arbeidsdeling. 
 
Innovasjon Norge er, sammen med SIVA og Norges forskningsråd, en viktig aktør i 
regjeringens arbeid med å legge til rette for vekst og utvikling i norsk næringsliv. 
Samarbeidet mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet skal resultere i tre 
tydelige og samkjørte aktører, der ulike virkemidler utfyller hverandre og fremstår på 
en helhetlig og ensartet måte. Samarbeidet skal ta høyde for forskjellene i selskapenes 
egenart. Det legges stor vekt på at de ulike aktørene samarbeider godt, ved omforente 
strategier og avklarte roller både utad mot næringslivet og regionale 
samarbeidspartnere. Av hensyn til brukerne er det viktig at virksomhetene samarbeider 
nært om utvikling og drift av tiltak som berører de tre virksomhetenes arbeidsområder. 
Innovasjon Norge skal legge til rette for en tydeligere kobling mellom 
virkemiddelaktørenes informasjonsportaler og ensartet og tilgjengelig fremstilling av 
egne virkemidler og programmer.  
 
Innovasjon Norges utekontorer skal, i samarbeid med utenrikstjenesten, på en best 
mulig måte spille en viktig rolle i selskapets internasjonaliseringsarbeid. Samarbeids-
avtalen mellom Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet legger føringer for dette 
samarbeidet. I Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA 
SF, fremkommer det at det er potensial for bedre utnyttelse av utenrikstjenestens 
uteapparat i de land hvor Innovasjon Norge ikke er representert. Innovasjon Norge bør 
videreutvikle sitt samarbeid med utenrikstjenesten, i form av mer systematisk kontakt 
og informasjonsutveksling.  
 
Innovasjon Norge bør ikke bygge opp sektorkompetanse på områder hvor andre 
offentlige virkemiddelaktører eller offentlig støttede virksomheter allerede har 
kompetanse på næringsutvikling, men isteden styrke sitt samarbeid med disse 
aktørene. Der det er hensiktsmessig bør Innovasjon Norge og aktuelle 
samarbeidspartnere inngå samarbeidsavtaler for klargjøring av roller og 
ansvarsfordeling.  
 
Vi viser til at det i vedtektene for selskapet fremgår at Innovasjon Norge skal 
samarbeide med Sametinget om næringsutvikling i samiske områder. Samarbeidsavtale 
mellom Innovasjon Norge og Sametinget skal fornyes. 
 
Samfunnsansvar  
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Innovasjon Norge skal fortsatt følge opp St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets 
samfunnsansvar i en global økonomi gjennom å bidra til å styrke arbeidet med bedrifters 
samfunnsansvar, både internt i selskapet og hos selskapets kunder. Med bedrifters 
samfunnsansvar menes den måten bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn 
i sin daglige drift og i sitt forhold til interessenter på en frivillig basis.  
 
Innovasjon Norge skal prioritere arbeidet med samfunnsansvar i små- og mellomstore 
bedrifter, både i nasjonale og internasjonale markeder.  
 
Brukerbetaling 
Enkelte av selskapets tjenester kan betales helt eller delvis av næringslivet. 
Departementet legger vekt på at praksis for brukerbetalte tjenester gjelder hele 
selskapets virksomhet. Det skal med andre ord være lik praksis ved selskapets 
hovedkontor, og distrikts- og utekontorer.  
 
Innovasjon Norge kan kun i begrenset grad ta betalt for tjenester til næringslivet som er 
rettet mot selskapets prioriterte fokusområder og målgrupper. Innovasjon Norge skal 
ikke tilby brukerbetalte tjenester som er i direkte eller indirekte konkurranse med 
private aktører. I den grad Innovasjon Norge tilbyr tjenester som kunne vært utført av 
private tilbydere, må prisen Innovasjon Norge tar, gjenspeile de reelle kostnader 
selskapet påløper, inkludert det som dekkes av basiskostnadene.  
 
Kommunikasjonsarbeid  
Innovasjon Norge skal synliggjøre den innsatsen selskapet gjør for å nå målene som er 
satt for selskapet. Dette gjelder informasjon til bedrifter og allmennheten om 
tilgjengelige virkemidler, tjenester og oppnådde resultater i eget arbeid.  
 
Det er av betydning at de bevilgende departementene får informasjon om og anledning 
til å synliggjøre resultatene av selskapets arbeid.  

5.2  Administrative forhold 

Saksbehandlingen skal både ivareta kundenes behov for raske tilbakemeldinger, og 
kravet om forsvarlig saksbehandling. Departementet vil, sammen med øvrige eiere og 
oppdragsgivere, følge opp at selskapet holder høy kvalitet i kundedialogen. 
 
Unødvendig kompliserte søknadsprosesser og rapporteringskrav skal unngås. 
Nærings- og handelsdepartementet ber selskapet gjennomgå egne krav til søknader og 
tilhørende rapportering med tanke på forenkling for kundene. Innovasjon Norge skal 
komme tilbake til departementet med en orientering om gjennomført arbeid i 
halvårsrapporten for 2013. 

5.3  Rapportering og evaluering 

Innovasjon Norge har ansvar for at rapportering skjer i henhold til føringer i 
oppdragsbrevet og vedlagte rapporteringskalender som er felles for Nærings- og 
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handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og 
Utenriksdepartementet. Rapporteringskalenderen gir en oversikt over de rapportene 
som er påkrevd i henhold til oppdragsbrevene fra departementene. Innovasjon Norge 
skal legge stor vekt på presis rapportering og må sørge for at fristene overholdes. 
Aktuelle departementer skal varsles snarest mulig dersom forventet ambisjonsnivå ikke 
kan overholdes. 
 
De samlede administrasjons- og gjennomføringskostnader skal rapporteres for den 
enkelte ordning. For de ordningene der det er mulig skal det frem gå hvor mye som 
brukes på administrasjon utover basiskostnadene, og hvor mye som brukes på 
gjennomføring. Også for de selvfinansierende ordningene skal alle administrasjons- og 
gjennomføringskostnader fremgå.  
 
I forbindelse med Innovasjon Norges nye MRS-system skal selskapet utarbeide et 
utkast til rapporteringsformat i tråd med det nye systemet. Formatet skal ferdigsstilles 
innen 1. mai 2013 og oversendes departementet. Innovasjon Norge er ansvarlige for å 
trekke relevante aktører inn i arbeidet. Halvårsrapporten for 2013 blir den første 
leveransen som skal ta i bruk det nye MRS-systemet. Departementene ser imidlertid at 
arbeidet med å implementere det nye systemet vil kreve noe tid utover i 2013, og at 
ikke alle forhold vil være ferdig operasjonalisert til halvårsrapporten. 
 
Evaluering 
Innovasjon Norge skal rapportere på effekter av egen virksomhet gjennom 
kundeeffektundersøkelser og evalueringer. Det er viktig at Innovasjon Norge 
gjennomfører evalueringer av satsinger og programmer. Kravet til evalueringer er 
forankret i økonomireglementet (§ 16) og er en viktig del av arbeidet med å korrigere 
innretning, omfang m.v. på tiltakene. Oppdragsgivende departement må involveres 
tidlig i prosessen, for å ha mulighet til å delta i utformingen av evalueringene og/eller 
sitte i referansegruppe. Videre må oppdragsgivende departement bli informert om 
hovedresultater fra evalueringene og hvordan Innovasjon Norge vurderer dem og 
planlegger å følge dem opp.  
 

6. DEPARTEMENTSSPESIFIKKE ADMINISTRATIVE FØRINGER 

Nærings- og handelsdepartementet ber om at Designdrevet Innovasjonsprogram, et 
samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd sees i sammenheng med eksisterende designprogram, i tillegg til bistand 
til eventuell finansiering av prosjektene. 
 
Innovasjon Norges satsinger skal samordnes med de næringsrettede 
forskningsprogrammene i Norges forskningsråd. Samarbeidet om kommersialisering 
av forskningsresultater fra offentlig finansiert forskning skal utvikles med sikte på enda 
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bedre utnyttelse av resultater fra forskning. Innovasjon Norge skal også ha et godt 
samarbeid med Norsk Romsenter, der det er naturlig. 
 
Kontaktmøter 
Det skal avholdes et kontaktmøte mellom departementet og selskapet hvert halvår, 
første møte er berammet til torsdag 6. juni.  
 
Vi ser fram til videre dialog med Innovasjon Norge om selskapets arbeid med å utføre 
oppdraget fra Nærings- og handelsdepartementet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjerstin Spjøtvoll (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
         Bjørn Kåre Molvik  
         avdelingsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Rapporteringskalender 
Rundskriv R-8/2012 
 
 
 
Kopi: 
Riksrevisjonen 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Miljøverndepartementet 
Utenriksdepartementet 
SIVA SF 
Norges forskningsråd 
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