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Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk 

Mål for næringspolitikken: 

Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping 

Næringsutvikling i hele landet 

 

– Gode generelle rammebetingelser 

– Aktiv næringspolitikk  

– Kompetent og effektivt virkemiddelapparat 
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Bakgrunn: Virkemiddelapparatet 

 

Innovasjon Norge og SIVA  

 

– to av de viktigste verktøyene 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”Evalueringen viser at Innovasjon Norge 

med stor sannsynlighet bidrar til økt 

verdiskaping” 

 

 

 

”Alt i alt er hovedinntrykket derfor at SIVA 

gjør jobben sin på en god måte” 
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Bakgrunn: Evaluering 



6 000 finansieringssaker 

 

3 000 SkatteFUNN- og 

rådgivningssaker 

 

5,3 mrd kroner i finansieringstilsagn 
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Hva gjør selskapene? 



17 heleide datterselskaper 

 

Eierandeler i ytterligere 126  
innovasjons- og eiendomsselskaper 
 

Bokført balanse 2,9 mrd kroner 
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Hva gjør selskapene? 



 

Aktiv næringspolitikk er utløsende: 

 

Der vi har spesielle forutsetninger 

Sterke næringsklynger  

Innovasjon og nyskaping 

Gründere og nyetableringer 

Internasjonale markedsmuligheter 
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Hva ønsker regjeringen å oppnå? 



 

Ingen nye store organisasjonsendringer 

 

Klar rollefordeling 

 

Innovasjon Norge styrkes som rådgiver 
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Strukturen beholdes 



Formål: 
Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel 

for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet 

Hovedmål: 
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom 

næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter 

Delmål 1: 
Flere gode gründere 

Delmål 2: 
Flere vekstkraftige 

bedrifter 

Delmål 3: 
Flere innovative 
næringsmiljøer 
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Nye mål 



Formål: 
Innovasjon Norges formål er å være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet 
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Nye mål 

Hovedmål: 
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 

samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og 
utløse regionenes næringsmessige muligheter 



Delmål 1: 
Flere gode 
gründere 

Delmål 3: 
Flere innovative 
næringsmiljøer 
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Nye mål 

Delmål 2: 
Flere 

vekstkraftige 
bedrifter 



Formål: 
SIVA er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for 

tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele 
landet. SIVA har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene 

Hovedmål: 
SIVA skal utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og 

kunnskapsmiljøer 

Delmål 1: 
SIVA skal gjennom sine 

eiendomsinvesteringer senke barrierer 
for etablering der markedsmekanismer 
gjør dette spesielt krevende, også for 

større industrielle eiendomsprosjekter 

Delmål 2: 
SIVAs innovasjonsaktiviteter skal 

tilrettelegge for etablering og utvikling av 
bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, 

og koble disse sammen i regionale, 
nasjonale og internasjonale nettverk 

Verktøy for vekst 

 

Nye mål 
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Nye mål 

Formål: 
SIVA er, gjennom sin eiendoms- og 

innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for 
tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og 

nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. SIVA har et 
særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene 

Hovedmål: 
SIVA skal utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og 

regionale nærings- og kunnskapsmiljøer 
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Nye mål 

Delmål 1: 
SIVA skal gjennom sine 

eiendomsinvesteringer senke 
barrierer for etablering der 

markedsmekanismer gjør dette 
spesielt krevende, også for 

større industrielle 
eiendomsprosjekter 

Delmål 2: 
SIVAs innovasjonsaktiviteter 

skal tilrettelegge for etablering 
og utvikling av bedrifter i 

nærings- og kunnskapsmiljøer, 
og koble disse sammen i 
regionale, nasjonale og 
internasjonale nettverk 



 

Færre ordninger i Innovasjon Norge 

 

Enklere å søke 

 

Enklere å rapportere 
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Forenkling 



 

Bedre informasjon om ordningene 

 

Koblinger mellom aktørenes 

informasjonsportaler 

 

Samarbeid mellom virkemiddelaktørene 

 

Innovasjon Norge: Innovasjonspolitisk 
rådgiver 
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Bedre samordning 



 

Kriterier for god virkemiddelbruk 

 

Kartlegge effekten av alle ordninger 

 

Evaluere låneordningene som IN forvalter  

for NHD 

 

Evaluere SIVAs eiendomsvirksomhet 
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Treffsikre virkemidler 



 

Nettverk for forretningsengler 

 

SIVA: Flere større prosjekter 

 

Ny plan for design 

 

Utvikle tilbudet til pilot- og 

demonstrasjonsprosjekter 

 

Utvikle tilbud på kapital i tidlig fase. 
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Sterkere innsats 



 

Inntil seks nye landsdekkende fond 

 

Ny innretning i RNB 2012 

 

Treffe bredden: Energi, miljøteknologi, marin 

sektor, IKT, bio- og helseteknologi og reiseliv 

 

Innovasjon Norge forvalter statens  

eierandeler 

 

 

 

Verktøy for vekst 

 

Nye såkornfond 



 

SMB er viktigste målgruppe 

 

Hovedvekt på praktisk assistanse 

 

Rapportere om markedsmuligheter  

 

Direkte samarbeid mellom utekontor og 

distriktene 
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Styrke internasjonaliseringsarbeidet 



 

Styrke tilstedeværelse i Afrika og Asia 

 

Etablere strategisk råd 

 

Etablere Invest in Norway 

 

Styrke profilering av norsk næringsliv 
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Nye satsinger 



 

Større fleksibilitet  

 

IKT og bio/helse inn 

 

Legges under NHD 
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Nytt mandat for Investinor 
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Helhetlig næringspolitikk 
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