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Status 2021
Kapital og kompetanse til næringslivet

Foto: Astrid Waller

Vinteren 2022 har med Russlands angrep på Ukraina gitt oss en ny
påminnelse om hvordan den internasjonale balansen raskt kan
forrykkes og med det også handelen mellom land. Det er allerede nå all
grunn til å anta at krigen vil innebære endringer i internasjonale
markeder, forsyningskjeder, energi- og matpriser og inflasjons- og
renteutvikling. Dette vil prege norsk næringslivs utsikter i 2022.
Av administrerende direktør Håkon Haugli
I et tilbakeblikk på fjoråret ser vi globale etterdønninger som minner oss om at vi lever og handler i en
sammenvevd verden, der vi på godt og vondt påvirkes av det som skjer rundt oss. I 2021 var aktivitetene i
norsk næringsliv fortsatt preget av koronapandemien, selv om året etter hvert tillot mange bedriftene å
operere mer som normalt innenfor det som til enhver tid var gjeldende smitteverntiltak.

«Gjennom sparring med næringslivet, både digitalt og i alle landets
regioner, representerer Innovasjon Norge en dør inn for næringslivet.»
I tråd med dette opprettholdt Innovasjon Norge i 2021 rollen som beredskapsorganisasjon for myndighetene,
både gjennom å fange opp og formidle status i næringslivet, og som forvalter av økonomiske krisepakker.
Oppdragene ligger innenfor vårt samfunnsoppdrag; å utløse investeringer i omstilling, innovasjon og
internasjonalisering. Gjennom sparring med næringslivet, både digitalt og i alle landets regioner,
representerer Innovasjon Norge en dør inn for næringslivet.

Store samfunnsutfordringer

Allerede før koronakrisen var det av avgjørende betydning for Norge å utvikle et mer diversifisert og
bærekraftig næringsliv. OECD har pekt på at Norge står overfor en tredobbel omstillingsutfordring: å gå fra en
sårbar petroleumsbasert økonomi til en mer diversifisert og robust økonomi, å utvikle et mer
konkurranseorientert og effektivt forsknings- og innovasjonssystem, og å sikre at dette systemet er bedre
innrettet for å møte større samfunnsutfordringer.
Vi har gjennom de siste årene hatt positiv utvikling på flere områder, også i kriseårene 2020 og 2021. Vi har for
eksempel sett en kraftig økning i innovasjon rettet mot samfunnsutfordringer, som helse og klima, og vi har
fått flere gründere og vekstbedrifter.

«I årene fremover må vi i Norge skape mange tusen nye
arbeidsplasser hvert år, øke fastlandseksporten og nå klimamålene. Et
bærekraftig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene og en
forutsetning for fremtidige generasjoners velferd.»
Utfordringen er samtidig stor. I årene fremover må vi i Norge skape mange tusen nye arbeidsplasser hvert år,
øke fastlandseksporten og nå klimamålene. Et bærekraftig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene
og en forutsetning for fremtidige generasjoners velferd.
Det haster med tiltakene som skal til for å nå klimamålene. Etterspørselen etter grønne løsninger øker
internasjonalt, på områder der Norge har særlig gode forutsetninger - for eksempel innen energi og mat. Men
et godt utgangspunkt er ikke nok. Vi må som nasjon evne å omsette våre mange fortrinn til løsninger som
etterspørres og tas i bruk.

Grønn vekst og eksport
I 2021 har Innovasjon Norge derfor jobbet spesielt med å spisse vår innsats både innen grønn vekst og
eksport. Med utgangspunkt i en mer målrettet og differensiert eksportstrategi kan vi nå gi tilbud basert på
bedriftenes evner og kvalifikasjoner. Ordningen "Grønn plattform", som ble introdusert i 2020, bidro i 2021 til
flere felles løft for grønne verdikjeder. Det skjedde i tett samarbeidet med Forskningsrådet, Siva og Enova.
Fjoråret ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter.
I 2021 styrket vi også vårt strategiske arbeid overfor EU, som gjennom sin "Grønn giv"-strategi har blitt en mye
sterkere premissgiver også for norsk næringsliv. Strategien har som mål et klimanøytralt Europa innen 2050.
Investeringene som nå gjøres i grønne løsninger i Europa åpner muligheter for norske bedrifter. Det samme
gjør norsk deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer, som Horisont Europa, der
Innovasjon Norge sammen med Forskningsrådet har et ansvar for å gjøre mulighetene kjent for norske
aktører.

Sparringpartner for næringslivet
Vi har i 2021 utviklet rollen vår som sparringpartner for næringslivet over hele landet. Vi jobber kontinuerlig
med å forenkle tilgangen til våre tjenester, og vi fikk i 2021 også i oppdrag å utvikle "en dør inn" til det samlede
næringsrettede virkemiddelapparatet. De siste tre årene har vi gjort store investeringer i digitale løsninger
som vi ser at kundene tar i bruk og uttrykker at de er tilfredse med.

«Vi ser at bedrifter vi jobber med gjør det bedre på parametere som
salgsinntekter, sysselsetting og lønnsomhet enn sammenlignbare
bedrifter.»

Gjennom å sparre og utfordre kundene, og tilby rett kompetanse og finansering utløses flere bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Vi vet at våre lån og tilskudd er utløsende for gjennomføring av
innovasjons-, omstillings- og utviklingsprosjekter, og vi måler effektene av alt vi gjør. Vi ser at bedrifter vi
jobber med gjør det bedre på parametere som salgsinntekter, sysselsetting og lønnsomhet enn
sammenlignbare bedrifter. Vi ser også effekter av langsiktige bidrag til nye næringer, der vi gjennom 2021 har
utviklet metodikk for å kunne se effekter ikke bare i enkeltprosjekter, men i hele næringer over tid.

Redusere risiko
Tilgang til risikovillig kapital er imidlertid fortsatt med på å begrense realiseringen av mange viktige initiativ
innenfor omstilling og utvikling av norsk næringsliv. Også her er det Innovasjon Norges rolle å bidra til å
redusere risiko og på den måten utløse kapital. I 2021 var «en krone» fra Innovasjon Norge med på å utløse
ytterligere «to kroner» i form av kapital fra andre finansieringskilder. Det bidro til at norske bedrifter samlet ble
tilført i alt 31,5 milliarder kroner i form av kapital til viktige satsinger.
Som organisasjon er også vi forberedt på å tilpasse oss endrede rammer. I statsbudsjettet for 2022 ble
Innovasjon Norge pålagt å gjennomføre en varig kostnadsreduksjon på 100 millioner kroner over tre år i
perioden 2022-2024. Det tilsvarer rundt regnet ti prosent av våre samlede driftskostnader. En
kostnadsgjennomgang høsten 2021 konkluderte med at en slik reduksjon ikke kan gjennomføres uten
nedbemanning. Det er et mål at dette skal kunne løses i samarbeid med de tillitsvalgte og i størst mulig grad
med frivillig avgang. Fra ledelsens er det også et klart mål at disse endringene ikke skal ramme våre
strategiske mål og oppfølgingen av kundene våre.
I denne årsrapporten for 2021 kan du lese mer om våre mange og ulike bidrag til utvikling og omstilling av
norsk næringsliv.
God lesning!

Skaper effekter
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Innovasjon Norge skaper effekter! En rapport fra Samfunnsøkonomisk
analyse (SØA) indikerer at bedrifter som fikk rådgivning og støtte fra
Innovasjon Norge i 2021 hadde en gjennomsnittlig mervekst i
salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende

bedrifter uten slik støtte. Tilsvarende tall for mervekst målt i verdiskaping
og produktivitet var henholdsvis 9 og 4 prosentpoeng.
Av styreleder Gunnar Bovim
Det er gode tall, ikke minst med tanke på at dette er effekter skapt i en periode der store deler av norsk
næringsliv har vært preget av koronapandemien og etterdønningene etter denne.
Effekttallene indikerer rimelig klart at Innovasjon Norge på betryggende vis ivaretar rollen som statens og
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere bedrifts‐ og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling.
Det at 95 prosent av bedriftene oppgir at Innovasjon Norge i høy eller middels grad har vært utslagsgivende
for at deres prosjekt ble satt i gang, er også med på å bekrefte det.

«Som styreleder opplever jeg at Innovasjon Norges rolle og
samfunnsoppdrag er blitt styrket, og vil være avgjørende for å bidra til
den store omstillingsoppgaven vi sammen skal løse»
En stor omstillingsoppgave
På samme tid må også det offentlig virkemiddelapparat være forberedt nye krav og forventinger om
effektivisering. En egen områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet har pågått siden
2018, med mål om å forenkle et noe komplekst tilbud til bedriftene og redusere de samlede
gjennomføringskostnadene i virkemiddelapparatet.
Innovasjon Norge ble i statsbudsjettet for 2022 pålagt å redusere de årlige driftskostnadene med 100
millioner kroner innen utgangen av 2024. Det er en betydelig reduksjon. Målet er likevel at dette skal ha minst
mulig konsekvenser for leveransene til norske bedrifter.
På en annen side har virkemiddelgjennomgangen også resultert i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021
ba Innovasjon Norge om å ta rollen som «Én dør inn», en felles førstelinje for virkemiddelapparatet, med
henvisningskompetanse til de andre virkemiddelaktørene. Det er en rolle Innovasjon Norge vil ivareta
fremover i tett samarbeid med Siva, Eksportfinansiering Norge og Norges forskningsråd, til beste for norsk
næringsliv.
Som styreleder opplever jeg at Innovasjon Norges rolle og samfunnsoppdrag er blitt styrket, og vil være
avgjørende for å bidra til den store omstillingsoppgaven vi sammen skal løse for å utvikle det næringslivet vi
skal ha i fremtiden. Vi skal gjøre vårt beste for å gjennomføre oppdraget.

«Tiltak som stimulerer vekst gjennom eksport og internasjonalisering
blir en stadig viktigere del av Innovasjon Norges innsats.»
Vekst gjennom eksport
Samtidig er det også krevende å forutsi fremtiden. En russisk angrepskrig mot Ukraina vinteren 2022 var ikke i
det fremtidsbildet vi hadde, bare for ett år siden. En rekke sanksjoner påvirker utvikling og handel, og vil gi
følger for verdensøkonomien og med det også norsk økonomi. Det kan true mulighetene og vekstutsiktene
for norske bedrifter.

Derfor opplever jeg ved inngangen til 2022 at de tjenestene Innovasjon Norge er viktigere enn noen gang før.
Tre hovedområder peker seg ut: økt norsk eksport, grønn omstilling og forenkling for brukerne av
virkemiddelapparatet.
Tiltak som stimulerer vekst gjennom eksport og internasjonalisering blir en stadig viktigere del av Innovasjon
Norges innsats.

Skape flere jobber
Et sterkt, mangfoldig og omstillingsdyktig næringsliv er avgjørende for Norges vekstevne og for et godt
velferdsnivå i fremtiden. For å opprettholde veksten i velferden trenger norsk økonomi flere bein å stå på. Vi
må skape flere jobber i flere bransjer over hele landet.
Innovasjon Norge er godt rustet til å påta seg de oppgavene som ligger foran oss.
Takk for tilliten kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere har vist Innovasjon Norge gjennom 2021. Og
takk til ansatte – deres kompetanse er vårt fortrinn.

Styrets beretning
Virksomhetens art
Innovasjon Norge ble stiftet 19. desember 2003, har hovedkontor i Oslo, regionkontorer i hele landet og
tilstedeværelse i 23 internasjonale markeder. Selskapet eies 51 prosent av Staten ved Nærings‐ og
fiskeridepartementet og 49 prosent av fylkeskommunene. Innovasjon Norge er organisert som et
særlovsselskap, hvor selskapets styre har et selvstendig ansvar for virksomheten og resultatene som oppnås.
Styret er ansvarlig for forvaltning og forsvarlig organisering av Innovasjon Norges virksomhet. Eierne utøver
den øverste myndigheten i selskapet i foretaksmøtet.
Innovasjon Norge forholder seg til retningslinjer for eierstyring av selskaper under Nærings- og
fiskeridepartementets ansvarsområde. I tråd med krav fra Nærings- og fiskeridepartementet følger selskapet
anbefalingene fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) om eierstyring og selskapsledelse så
langt det er relevant for selskapet.

Formålet med Innovasjon Norge
Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende
næringsutvikling i hele landet. Hovedmålet med Innovasjon Norge er at selskapet skal utløse bedrifts‐ og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Dette skal nås
gjennom delmålene flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.
Innovasjon Norge ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for
oppfinnere. Bakgrunnen var et ønske om å forenkle virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling
og gi bedriftene en dør inn. Dagens Innovasjon Norge favner de rollene som lå i de tidligere
virkemiddelaktørene og henter ut store faglige og kostnadsmessige synergier. Det er styrets vurdering at det
er potensial for ytterligere konsolidering av virkemiddelapparatet.
Gjennom Innovasjon Norges kontorer i alle landets fylker og i 23 land, har næringslivet én dør inn til
virkemiddelapparatet. Organisasjonen binder sammen det lokale, det regionale, det nasjonale og det
internasjonale på ett og samme sted. Våre medarbeidere kjenner bedriftene og deres utfordringer og
rammebetingelser i Norge, og mulighetene i de markedene som er viktigst for norsk næringsliv.
For de små og mellomstore bedriftene er Innovasjon Norge en sparringpartner som byr på kompetanse,
nettverk og kapital. Næringslivet kan bruke sin tid til å utvikle nye produkter og tjenester. De trenger ikke
kjenne til de ulike tjenestene. Innovasjon Norges rådgivere skal se mulighetene og utfordringene og
identifisere ordninger som kan være til hjelp for dem. Dersom Innovasjon Norge ikke kan bistå, skal

rådgiverne sette bedriftene i kontakt med andre private og offentlige aktørene som kan gjøre det. På den
måten bygger Innovasjon Norge broer mellom kompetansemiljøer, virkemiddelaktører og investorer.
Innovasjon Norge mottok i 2021 bevilgninger og oppdrag formulert i oppdragsbrev fra Nærings‐ og
fiskeridepartementet, Kommunal‐ og distriktsdepartementet, Landbruks‐ og matdepartementet, Klima‐ og
miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet,
Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet, fylkeskommunene og andre offentlige aktører. Med
utgangspunkt i statsbudsjettet gir oppdragsbrevene en samlet oversikt over oppdragsgivernes forventninger
og krav til Innovasjon Norges virksomhet. Brevene gir videre oversikt over Innovasjon Norges
bevilgningsrammer og føringer knyttet til satsinger, programmer og tjenester. Innovasjon Norge tilbyr
finansierings-, rådgivnings-, kompetanse-, nettverks- og profileringstjenester.
For å vurdere Innovasjon Norges bidrag til hovedmål og delmål er det etablert et mål- og
resultatstyringssystem (MRS) som, sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir selskapet,
oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og
måloppnåelse.
Målstrukturen til Innovasjon Norge er felles for alle selskapets oppdragsgivere og ligger til grunn for alle
oppdrag som gis selskapet. Målstrukturen er overordnet øvrige føringer og styringssignaler. Dette gjelder også
føringer i oppdrag knyttet til satsinger på særskilte sektorer og målgrupper.
Hovedmålet og delmålene ligger til grunn for styringsdialogen mellom eiere, oppdragsgivere og Innovasjon
Norge. Innovasjon Norges virksomhet og prioriteringer skal være i tråd med denne målstrukturen.

Et næringsliv i omstilling
Den globale koronapandemien har også i 2021 preget norsk næringsliv. I flere næringer har
smitteverntiltakene fått direkte konsekvenser for driften, mens andre i større grad har kunnet gå tilbake til å
operere mer som normalt. Aktiviteten i økonomien har fulgt smitteverntiltakene tett.
Gjennom året har Innovasjon Norge opprettholdt rollen som beredskapsorganisasjon for myndighetene,
både gjennom rollen som lyttepost som fanger opp status i næringslivet, og som en forvalter av krisepakker.
Innovasjon Norges rolle er å utløse investeringer i omstilling, innovasjon og internasjonalisering. Det har også
vært rollen til selskapet under pandemien.

Skaleringens tiår
Allerede før krisen var det av avgjørende betydning for Norge å utvikle et mer diversifisert og bærekraftig
næringsliv. Bærekraftig verdiskaping er en forutsetning for våre fremtidige generasjoners velferd. OECD peker
i sin analyse av Norges innovasjonssystem (2017) på at Norge står overfor en tredobbel omstillingsutfordring:
Å gå fra en sårbar petroleumsbasert økonomi til en mer diversifisert, robust økonomi, å utvikle et mer
konkurranseorientert og effektivt forsknings- og innovasjonssystem, og sikre at dette systemet er bedre
innrettet for å adressere større samfunnsutfordringer.
Det langsiktige omstillingsbehovet til norsk næringsliv har blitt tydeligere gjennom kriseårene. Det haster med
tiltakene som skal til for å nå klimamålene, og grønne løsninger må nå markedene innen fem til ti år skal de
ha effekt på Parismålene og raskt skaleres opp. Dette gir muligheter for norske bedrifter. Etterspørselen etter
grønne løsninger øker internasjonalt på områder der Norge har særlig gode forutsetninger som innen energi
og mat. I 2021 har Innovasjon Norge derfor jobbet spesielt med å spisse vår innsats for økt vekst og eksport.
Det har vært en sentral oppgave å videreutvikle ordninger som bidrar til helhetlige løft for nye verdikjeder. De
gode erfaringene fra samarbeidet med Forskningsrådet og Enova i Pilot-E har vært viktige i arbeidet med
Grønn plattform, som i 2020 kom på plass som del av regjeringens tredje tiltakspakke.

Regional næringsutvikling
Fylkeskommunene er, foruten eiere og oppdragsgivere, viktige samarbeidspartnere for Innovasjon Norge. Å
bidra til bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling med utgangspunkt i de ulike regionenes

forutsetninger er et kjerneoppdrag for Innovasjon Norge. Selskapet gir råd og bidrar i utviklingen av
fylkeskommunenes næringsstrategier. Bedrifter i hele landet møter et Innovasjon Norge som ser regionale,
nasjonale og internasjonale virkemidler i sammenheng. Tydelige effekter av dette ser vi blant annet i
etablering av nye grønne industribedrifter, der fylkeskommunenes brede samfunnsutviklerrolle og Innovasjon
Norges virkemidler er avgjørende. I 2021 så vi nyetableringer på områder som batterier, hydrogen, havvind,
sirkulær- og bioøkonomi.

EU som premissgiver
EU har blitt en mye sterkere premissgiver for norsk næringsliv gjennom sin «Grønn giv» strategi. Strategien
har som mål et klimanøytralt Europa innen 2050. For å nå de høye ambisjonene er EUs tiltakspakker svært
omfattende både på finansierings- og regelverkssiden og har store konsekvenser for norske bedrifter. Grønn
giv åpner store markedsmuligheter i Europeiske land. En sterkere strategisk forankring opp mot EU og Brussel
er avgjørende, og Innovasjon Norge har styrket sitt strategiske arbeid mot Europa i 2021. Innovasjon Norge
skal sørge for å mobilisere norske bedrifter til fem ulike program i EU (Horisont Europa, DIGITAL, Cosme,
European Defence Fund (EDF) og InvestEU). Gjennomslag i EUs program vil ha stor betydning for
enkeltbedrifter i hele landet og for norsk innovasjonstakt og omstillingsevne de neste fem årene.

Spisset innsats for vekst og eksport
Skal vi nå målene fra Parisavtalen må verden de neste 5-10 årene rette innsatsen mot å ta i bruk og skalere
teknologi og løsninger som tar ned klimagassutslippene. Mange av disse løsningene er på plass, men
markedene har vært for umodne til at demonstrasjon og skalering har vært lønnsomt. Dette endrer seg, og
norske bedrifter må nå posisjonere seg som leverandører av grønne løsninger til verdensmarkedene. Dette
krever en mer spisset og differensiert eksportsatsing. Innovasjon Norge har i 2021 iverksatt eksportstrategien
«Rigget for eksport» som innebærer et mer spisset tilbud basert på bedriftenes evner og kvalifikasjoner. En
digital plattform og kompetansesenter gir alle norske bedrifter enkelt og rask tilgang til relevant informasjon
og kompetanse om skalering, vekst og eksport. Innovasjon Norge har også laget et tilbud som sørger for at
bedriftene med størst potensial får et skreddersydd tilbud over tid. Gjennom eksportutviklingsprogrammet
tilbys bedriftene med best forutsetninger, basert på kvantitative og kvalitative kriterier, et skreddersydd tilbud
over 2-3 år for å realisere sine mål og ambisjoner. Skal Norge lykkes med å øke og diversifisere eksporten
trenger vi en mer målrettet og koordinert innsats for å posisjonere norsk næringsliv for store
markedsmuligheter der vi har komparative fortrinn. High Potential Opportunities (HPO) er en ny satsing som
bistår norske bedrifter med å identifisere og vinne store kontrakter og markedsandeler internasjonalt. HPO er
en etterspørselsstyrt satsing der vi kobler store, konkrete markedsmuligheter med norske komparative
fortrinn.

Kompetanse og kapital
Innovasjon Norge er en sparringpartner for næringslivet i hele landet. Gjennom å sparre og utfordre kundene
og tilby rett kompetanse og finansering utløses flere bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.
Bedriftene ser muligheter i det grønne skiftet, og det skjer store investeringer i ny teknologi, nye
forretningsmodeller og industrielle etableringer. Samtidig ser Innovasjon Norge at det er mangel på
risikokapital for å få realisert mange av initiativene. Mange nye digitale forretningsmodeller mangler
materielle aktiva til pantesikkerhet og sliter derfor med å hente privat risikokapital for skalering og vekst.
Innovasjon Norge har gjennom fjoråret jobbet frem nye virkemidler for å treffe dagens forretningsmodeller.
Rollen til offentlige banker for å ta ned risiko er avgjørende også for å sikre at markedene for grønne løsninger
modnes og løsninger kan gå fra demonstrasjon og pilotering til markedsintroduksjon og skalering.

Innovasjon Norge er sentral aktør for å realisere det grønne skiftet
Et skifte til en grønnere økonomi forutsetter at hele verdikjeden lykkes. Skal nye næringer utvikles må hele
verktøykassen tas i bruk. Dette krever en annen arbeidsform i virkemiddelapparatet enn tidligere. Innsatsen
mot konsortier av bedrifter som utfyller verdikjeden, og det offentlige virkemiddelapparatet må sikre en
helhet gjennom å rette innsatsen innen FoU, kapital og internasjonale investeringer mot næringer som kan

skape høyproduktive arbeidsplasser. Ordningen Grønn Plattform, som ble introdusert i 2020, bidro i 2021 til
flere felles løft for grønne verdikjeder. Samarbeidet med Forskningsrådet og Siva bygger videre på erfaringer
fra bl.a. Pilot-E-ordningen der Innovasjon Norge samarbeider med Enova og Forskningsrådet. Fjoråret ble et
rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter. 61 prosent av samlede tilsagn i 2021 gikk til
grønne prosjekter med positiv klimaeffekt, mens de øvrige prosjektene er nøytrale. Hånd i hånd med en
grønnere portefølje styrker selskapet kompetansen og verktøyene for å håndtere klimarisiko. EUs
klassifiseringssystem legges nå til grunn når alle finanseringssaker vurderes.
Styret er svært tilfreds med leveransene og den innsatsen som er lagt ned for å styrke innovasjonsevnen og
omstillingstakten i Norge. Gjennom sparring med næringslivet, både digitalt og i alle landets regioner
representerer Innovasjon Norge en dør inn for næringslivet. Den store andelen grønne prosjekter befester
Innovasjon Norges rolle som en sentral aktør og offentlig bank som er avgjørende for at Norge lykkes med det
grønne skiftet. Styret vil også understreke betydningen av norsk deltakelse i EUs forsknings- og
innovasjonsprogrammer og verdien av selskapets gode samarbeid med andre virkemiddelaktører. Styret er
opptatt av at selskapets oppdragsgivere utformer ordninger som er målrettede, bygger på arbeidsdelingen i
virkemiddelapparatet og ikke påfører bedriftene og virkemiddelaktørene unødvendige
koordineringskostnader.

Leveranser og effekter i 2021
Styret i Innovasjon Norge la ny strategi for selskapet i 2019. Det er styrets vurdering at den har stått seg
gjennom krisen. Det er med tilfredshet styret kan rapportere om god måloppnåelse, stadig mer effektiv
ressursbruk og god risikostyring i 2021. Innovasjon Norges mål er å bidra til flere gode gründere, flere
vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer i hele landet. På alle de tre delmålene konstaterer styret
at aktiviteten, effektene og måloppnåelsen er høy, pandemien til tross.
Også i 2021 har Innovasjon Norge vært en viktig aktør i å motvirke de langsiktige konsekvensene av
koronakrisen på norsk næringsliv og å sikre omstillings- og innovasjonsevnene til gründere, vekstbedrifter og
innovasjonsmiljø. Selskapets hovedfokus har vært å legge til rette for at flest mulig investerer i omstilling og
innovasjon, evner å eksportere sine varer og tjenester og drar nytte av EUs virkemidler.
Til sammen 7,0 milliarder kroner ble bevilget til Innovasjon Norge av Stortinget og fylkestingene. Sammen
med låneordningene, bidro Innovasjon Norge i 2021 med 10,1 milliarder kroner til næringslivet. Dette omfattet
lån, tilskudd, garantier, rådgivning, profilering og nettverk gjennom Innovasjon Norges ulike tjenester. Midler
bevilget fra Innovasjon Norge gikk til investeringer i næringslivet på til sammen 31,5 milliarder kroner.
95 prosent av bedriftene oppgir at Innovasjon Norges bidrag i høy eller middels grad har vært utslagsgivende
for at deres prosjekt ble satt i gang. En krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches
av 2,1 kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og
investeringer. I tillegg bidrar Innovasjon Norge som sparringpartner også til mange andre innovasjons- og
internasjonaliseringsaktiviteter gjennom å tilføre kompetanse og nettverk.
Tallene for 2021 (utvikling i årene 2003-2020) fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) indikerer at effekten
av støtte fra Innovasjon Norge holder seg på et høyt nivå. Ikke for noe oppdrag, delmål/målgruppe eller
virkemiddel, er det endrede effekter å rapportere som krever spesiell oppfølging.
Samlet for alle aksjeselskap som har fått støtte fra Innovasjon Norge, har de en årlig mervekst på alle de tre
effektindikatorene over en treårsperiode sammenlignet med kontrollgruppen: en årlig mervekst i
salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng (2020: 10,3), en årlig mervekst i verdiskaping på 9,0 prosentpoeng
(2020: 8,7) og en årlig mervekst i produktivitet på 4,0 prosentpoeng (2020: 4,0).

Flere gode gründere
Innovasjon Norge ga i 2021 tilsagn for 2,0 milliarder kroner innenfor delmålet flere gode gründere. I tillegg
kommer verdien av Innovasjon Norges rådgivnings-, kompetanse-, nettverks- og profileringstjenester. I 2021
har programmene Globale akseleratorer blitt gjennomført ti ganger med totalt 140 deltagerbedrifter. Kursene

holdes i hele landet i samarbeid med ulike regionkontorer. Alle kursene har vært levert digitalt som følge av
pandemien.
I 2021 ble det bevilget 166 tilsagn på kommersialiseringstilskudd (kun NFD), på totalt 116,4 millioner kroner.
Det ble innvilget 88 tilsagn om oppstartlån på til sammen 125 millioner kroner. Oppstartlånet gir
gründerbedrifter kapital til å bygge selskapet videre. I tillegg kommer bevilgningene fra Kommunal‐ og
distriktsdepartementet.
Totalt ble det bevilget 2,05 milliarder kroner til oppstartsbedrifter (0-3 år), fordelt på 1,1 milliard kroner i
tilskudd, 740 millioner kroner i lån og 190 millioner kroner i garantier. Vi ser at oppstartsbedrifter fortsatt
utgjør en betydelig andel av øvrige finansieringstjenester. I 2021 gikk 28,7 prosent av bevilgningene (i beløp)
fra miljøteknologiordningen til oppstartsbedrifter, samt 35,8 prosent av det ekstraordinære
innovasjonstilskuddet, og for innovasjonskontrakter var andelen 33 prosent.
Gründertilbudet fra Innovasjon Norge omfatter mer enn finansiering. Det brukes betydelig med ressurser på
dialog med kunder, informasjon og rådgivning, workshops og nettverksaktiviteter, og kobling av gründere
med relevante samarbeidspartnere. Selv om det har vært begrenset med fysiske møter i 2021, har Innovasjon
Norge benyttet ulike digitale kanaler for å nå ut til gründerbedrifter.
Årets undersøkelse (SØA) viser at disse kundene i gjennomsnitt har en årlig mervekst i salgsinntekter på 16,4
prosentpoeng mer enn sammenliknbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for verdiskaping er 16,9
prosentpoeng, og for produktivitet 11,7 prosentpoeng.

Flere vekstkraftige bedrifter
Innovasjon Norge ga i 2021 tilsagn for 6,2 milliarder kroner innenfor delmålet flere vekstkraftige bedrifter
(bedrifter eldre enn tre år). I tillegg kommer tilsagn til landbruket og verdien av Innovasjon Norges
rådgivnings-, kompetanse-, nettverks- og profileringstjenester.
Vekstkraftige bedriftskunder (bedrifter eldre enn tre år ved tilsynstidspunktet) mottok i 2021 om lag 6
milliarder kroner i finansielle tjenester, fordelt på 3,4 milliarder kroner i tilskudd, 2,3 milliarder kroner i lån og
300 millioner kroner i garantier. Andelen tilskudd, lån og garantier økte fra 2019 til 2021. Dette skyldes delvis
ekstraordinære tiltak som følge av korona. Ekstraordinært innovasjonstilskudd utgjorde 650 millioner kroner,
samt mer enn en milliard kroner til krisepakker for reiseliv og eventbransjen. Samtidig har
vekstgarantiordningen etablert seg som et attraktivt alternativ for bedrifter i vekstfasen. Her yter Innovasjon
Norge garanti overfor kommersiell bank som yter kreditt til låntager. Siden 2019 har andelen garantier til
etablerte bedrifter økt med 275 millioner kroner, og lån har økt med 440 millioner kroner - i sum har altså lån
og garantier til etablerte bedrifter økt med 37,5 prosent sammenliknet med 2019.
Årets undersøkelse (SØA) viser at bedrifter innen denne kategorien som mottar støtte fra Innovasjon Norge
har større vekst både i salgsinntekter (6,7 prosentpoeng), verdiskaping (5,3 prosentpoeng) og produktivitet
(2,1 prosentpoeng), sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke er benytter Innovasjon Norge
tjenester.
Omstillingen av norsk økonomi er avhengig av at flere bedrifter vokser og lykkes i den internasjonale
konkurransen – enten denne er på hjemmemarkedet (import) eller på internasjonale eksportmarkeder.
Innovasjon Norge bidrar med vekstfinansiering og kobling til kompetanse og nettverk både i Norge og
eksportmarkedene, for å møte behovene til innovative selskaper med vekstambisjoner.
Bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet har 9,3
prosentpoeng høyere vekst i omsetning, 7,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping og 4,5 prosentpoeng
høyere vekst i produktivitet enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet, viser MRS
målingene i 2021.
Innovasjon Norge har i 2021 hatt en sentral rolle som sparringspartner for norske oppstartsselskaper som har
hentet penger gjennom EIC akseleratoren i Horisont Europa. Dette er selskaper som ved hjelp av
muliggjørende teknologi har ambisjoner om disruptive effekter. 59 selskaper leverte søknad og av disse kom
16 til finalen. Fem av selskapene endte opp med en total tildeling på rett i underkant av 300 millioner kroner.

Flere innovative næringsmiljøer
Innovasjon Norge bidrar i regionale partnerskap, gjennom samspill med andre virkemiddelaktører og ved å
være sparringpartner for bedrifter i hele landet til oppnåelse av dette delmålet.
Klyngeprogrammet er et sentralt virkemiddel for å lykkes med å bygge flere innovative næringsmiljøer. 44
klynger har fått tjenester fra klyngeprogrammet i 2021. I tillegg til klyngene som inngår i programmet har også
nye nettverk som kan utvikle seg til å bli en klynge eller et bedriftsnettverk og klynger som tidligere har vært
en del av programmet mottatt bistand.
Gjennom programmets utlysning i 2021 ble det tatt opp to nye Arenaklynger og fire klynger ble løftet opp på
Arena Pro-nivået. Delprogrammet for modne klynger ble lyst ut og fire klynger fikk tilsagn til å gjennomføre
større utviklingsprosjekter. Det ble lyst ut mulighet for å delta i pilot Hub-Node hvor det ble tatt inn to piloter.
Det er videre levert en rekke kompetanseutviklingstiltak gjennom programmets lærings- og
utviklingsplattform (LUP). Korona har medført at kompetanseutviklingen og samlinger i stor grad ble
gjennomført på digitale møteplasser. Søknads- og rapporteringsprosessen ble digitalisert i 2021 med større
mulighet for å følge opp klyngens prosjekter både for klyngen og IN. Og ikke minst er det mye sparring til
klyngefasilitatorer, klyngestyrer og bedrifter både en til en og gjennom strategiworkshops e.l. fra både
regionale klyngerådgivere og programledelse, samt andre relevante fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og
Siva.
Disse virkemidlene bidrar på en effektiv måte til samarbeidsorientert utvikling hos et stort antall bedrifter.
Slike utviklingsprosjekter har positiv effekt på innovasjon og verdiskaping. Innovasjon Norges virkemidler har
som formål å legge til rette for at disse grupperingene av aktører oppnår positive effekter som de ikke får til
alene.
Årets undersøkelse (SØA) for bedrifter som deltar i nettverk og klyngemiljøer viser betydelig vekst de tre
første årene, både for salgsinntekter (15,0 prosentpoeng), verdiskaping (15,6 prosentpoeng), produktivitet
(2,7 prosentpoeng) og antall årsverk (5,8 prosentpoeng), sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke
benytter Innovasjon Norges tjenester. I tillegg ser det ut til at deltakere i slike nettverk er bedre til å
samarbeide og benytte andre typer virkemidler for forskning og innovasjon, inklusive EU-virkemidler.

Kontinuerlig videreutvikling av effektmålingene
Det er krevende å måle effekter av Innovasjon Norges samlede aktiviteter. Styret er godt fornøyd med at
Innovasjon Norge har lagt vekt på å utforske, tilegne seg og kommunisere ny kunnskap om hvilke tjenester og
ordninger som gir best effekt i nærings‐ og innovasjonspolitikken. Innovasjon Norge jobber kontinuerlig med
å se på vår måloppnåelse. Sammen med SØA utvikles i 2022 et første rammeverk for bedre
samfunnsøkonomiske analyser med utgangspunkt i de effektene som er estimert. Under koronakrisen har
SØA også fått i oppdrag å etablere en statistikkbank på oppdrag fra Innovasjon Norge. Statistikkbanken viser
hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.
Den ligger åpent tilgjengelig på regjeringen.no. Her har data fra alle virkemiddelaktørene blitt samlet og lagt
inn regelmessig slik at myndighetene har kunnet følge med på hvordan krisepakker og påplussinger på
eksisterende virkemidler har blitt brukt.
Til sammen gir evalueringer, utredninger, analyser og effektmålinger viktig styringsinformasjon og et
kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av selskapet. Styret er opptatt av at selskapet fortsetter dette arbeidet
og kommuniserer læringen til eiere, oppdragsgivere og andre interessenter.

Særskilte temaer i 2021
Oppfølging av virkemiddelgjennomgangen: En områdegjennomgang av det næringsrettede
virkemiddelapparatet (virkemiddelgjennomgangen) ble igangsatt i 2018. Gjennomgangen hadde som formål
å forenkle tilbudet til bedriftene og redusere de samlede gjennomføringskostnadene i virkemiddelapparatet.
Alle deler av Innovasjon Norges virksomhet var berørt av de forslag som ble fremmet i gjennomgangen.
Usikkerheten som ble skapt rundt organiseringen av kjerneoppdrag som eksport og en rekke andre deler av
virksomheten, er fortsatt der ved utgangen av 2021. Styret har vært og er opptatt av at det trekkes

konklusjoner som er i tråd med gjennomgangens formål. Styret er tilfredse med å ha fått tydeliggjort rollen
som en dør inn for et samlet virkemiddelapparat, men ser med bekymring på initiativ til etablering av nye
virkemiddelaktører og ordninger som øker kompleksiteten for kundene og virkemiddelaktørene.
Som konsekvens av virkemiddelgjennomgangen ble Innovasjon Norge i statsbudsjettet for 2022 pålagt en
betydelig reduksjon i selskapets gjennomføringskostnader. Arbeidet med å forberede selskapet på dette
betydelige kostnadskuttet startet i 2021. Gjennom stram årsverksstyring, ble antall faste ansatte redusert noe,
og det ble iverksatt en helhetlig gjennomgang av kostnadsbasen med formål å identifisere tiltak som kunne gi
varige reduksjoner i gjennomførings- og driftskostnader. Styret konstaterer med uro at Innovasjon Norge ved
inngangen til 2022 møter økte forventninger til innsats på en rekke områder – grønn omstilling, eksport,
regional utvikling og norsk deltakelse i EU-programmer – og samtidig får redusert kapasitet til å levere.
Arbeidet med kostnadseffektivisering og digitalisering har følgelig høy prioritet, men styret vil understreke at
arbeidet med å mobilisere bedrifter i hele landet til innovasjon, omstilling og utvikling forutsetter
tilstedeværelse og kompetent sparring.
Reiselivsnæringen er blant næringene som har blitt hardest rammet av pandemien. Innovasjon Norge har
hatt flere ekstraordinære tiltakspakker rettet mot denne delen av næringslivet og hadde i 2020 ansvar for å
koordinere arbeidet med en ny nasjonal reiselivsstrategi. Styret mener det ved inngangen til 2022 er grunn til
bekymring for de langsiktige virkningene av koronapandemien på denne viktige delen av norsk næringsliv.
På grunn av krisesituasjonen har Innovasjon Norge i større grad enn et normalår utøvet rollen som
innovasjonspolitisk rådgiver ved å oppdatere eiere og oppdragsgivere om status for norsk næringsliv
gjennom lytteposten. Styret er opptatt av at Innovasjon Norge arbeider videre med å bli datadrevet og
kunnskapsbasert i sin rolle som innovasjonspolitisk rådgiver.
Styret følger selskapets drift løpende gjennom året med vekt på måloppnåelse, effektiv drift og ansvarlig
forvaltning av fellesskapetsmidler. Selskapets kostnadsutvikling kan være krevende å lese ut av
årsregnskapet fordi kostnadene omfatter både leveransekostnader, kunderettede aktiviteter og prosjekter.
Kostnadseffektivitet i Innovasjon Norge har vært målt på forholdet mellom hva vi leverer (kroner) og
kostnadene ved å levere. 2020 var på alle måter et ekstraordinært år for Innovasjon Norge, det samme har
2021 vært. De store krisepakkene kombinert med lavere kostnader som følge av blant annet redusert
aktivitet, innebærer at kostnadseffektiviteten ikke er sammenlignbar med tidligere år. Styret vil understreke at
selskapets kostnadseffektivitet må sees i sammenheng med oppnådde effekter i norsk næringsliv
(formålseffektivitet). Målet er ikke isolert sett å ha lav kostnadsandel, men en riktig kostnadsandel gitt de
målgrupper, prioriteringer og virkemiddel som er nødvendige for å oppnå størst formålseffekt.

Årsregnskapet
Det samlede omfang av Innovasjon Norges finansielle aktivitet er betydelig. Innovasjon Norges balanse ved
utgangen av året var 30,1 milliarder kroner, noe som er 1,2 milliarder kroner mer enn i 2020 (28,9 milliarder
kroner). Av dette utgjør netto utlån 18,7 milliarder kroner per 31.12.2021 (19 milliarder kroner per 31.12.2020).
Det er i 2021 utbetalt 3,2 milliarder kroner i nye utlån (4,0 milliarder kroner i 2020) og 4,5 milliarder kroner i
tilskudd (4,9 milliarder kroner i 2020). Kontantstrømmen viser at det årlig går store brutto inn- og utbetalinger
gjennom Innovasjon Norge. Dette skyldes særlig at en stor del av innlånene for lånevirksomheten
refinansieres ca. hver tredje måned.
Selskapets årsresultat for 2021 ble 229 millioner kroner mot 122 millioner kroner for 2020. Resultat før tap, ble
222 millioner kroner i 2021, mot 213 millioner i 2020. Driftskostnadene er høyere i 2021 enn i 2020, mens
kostnadene til kunderettede aktiviteter ligger på omtrent samme nivå. Tapsavsetningene er vesentlig lavere i
2021 enn i 2020.
Som ledd i arbeidet med et mer effektivt og forenklet virkemiddelapparat er det i statsbudsjettet for 2022 satt
et effektiviseringsmål på totalt 100 millioner kroner for Innovasjon Norge innen utløpet av 2024. 25 millioner
kroner av kuttet skal realiseres i 2022 og ytterligere 75 millioner kroner fases inn gjennom 2023 og 2024.
Kuttene skal være varige og omfatter Innovasjon Norges samlede virksomhet. I denne forbindelse er
regnskapet for 2021 belastet med 100 millioner kroner i omstillingskostnader. 82 millioner kroner
fremkommer som økt offentlig inntekt, hvorav 75 millioner kroner stammer fra ekstraordinær
tilskuddsfinansiering og 7 millioner kroner er dekket opp av tidligere års ubrukte midler. Dette gir en negativ

resultateffekt på 18 millioner kroner og et svakere resultat på låneordningene for 2021. Det vises til nærmere
omtale i note 10.
Netto renteinntekter utgjorde 450 millioner kroner i 2021 mot 435 millioner kroner året før. Økningen i netto
renteinntekter på 15 millioner kroner skyldes høyere rentemargin, men også endringer i sammensetningen i
utlånsporteføljen. Utbytte og gevinst/tap på verdipapirer viser en inntekt på 8 millioner kroner i 2021 mot et
tap på 8 millioner kroner i 2020. Inntekten skyldes reversering av tidligere års nedskrivning av verdi på aksjer i
datterselskapet Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS.
Samlede driftsinntekter er 1 301 millioner kroner i 2021, mot 1 195 millioner kroner i 2020. Økningen på 106
millioner kroner skyldes økning i offentlige inntekter med 96 millioner kroner, 8 millioner kroner i eksterne
inntekter og 2 millioner kroner i diverse driftsinntekter. Økningen i offentlige inntekter knytter seg i det alt
vesentlige til 82 millioner kroner til dekning av omstillingskostnader (ref. ovennevnte omtale). Øvrige økning
på 14 millioner kroner i offentlige inntekter er en følge av at det inntektsføres i forhold til den andel av
driftskostnader som ikke dekkes av eksterne inntekter og diverse driftsinntekter. Økningen i eksterne
inntekter skyldes økt aktivitet i forhold til 2020, til tross for at man i 2021 fortsatt er påvirket av reduserte
eksterne inntekter som følge av koronapandemien. Netto økning i diverse driftsinntekter på 2 millioner
kroner skyldes i hovedsak at vi i 2021 har hatt en økning i netto provisjonsinntekter på EIF garantier på 4
millioner kroner, en økning i netto valutatap på 1 million kroner, samt lavere leieinntekter på 1 million kroner
sammenlignet med 2020.
Driftskostnadene er 1 537 millioner kroner mot 1 409 millioner kroner i 2020, en netto økning på 128 millioner
kroner. Lønns- og personalkostnadene er 937 millioner kroner i 2021 mot 821 millioner kroner i 2020. Økning
på 116 millioner kroner skyldes primært avsetning for omstilling på 78 millioner kroner. Pensjonskostnader
viser en økning på 56 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. I 2020 ble det inntektsført 17 millioner
kroner i pensjonskostnad som følge av sluttoppgjør knyttet til delvis overgang fra ytelsesplan til
innskuddsplan som påvirker sammenligningsgrunnlaget. Det vises til note 31 for nærmere presentasjon av
beregnet pensjonskostnad og forutsetninger for 2021. Øvrige lønnskostnader viser en reduksjon som følge av
færre antall årsverk i forhold til 2020. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2021 var 739, mot 767 i 2020.
Avskrivninger ligger på samme nivå sammenlignet med 2020. Direkte prosjektkostnader er på nivå med
fjoråret, som var preget av innsparingstiltak for å justere for tapt ekstern inntekt som følge av korona. Andre
driftskostnader er 13 millioner kroner høyere enn fjoråret. Hovedårsaken til økningen er 22 millioner kroner
knyttet til omstillingskostnader. Sett bort i fra omstillingskostnadene ville andre driftskostnader vært 9
millioner lavere enn fjoråret, som i det alt vesentligste er en følge av avvikling av utekontorer i 2021. Dette har
gitt en reduksjon i kostnader knyttet til lokaler på 7 millioner kroner.
Misligholdet i låneporteføljen er på et relativt lavt nivå, men koronapandemien medfører fortsatt en del
usikkerhet og risiko for tap i utlånsporteføljen. Netto tap på utlån utgjør i 2021 en inntektsføring på 8 millioner
kroner mot et kostnadsført tap på 91 millioner kroner i 2020. Positivt netto tap i 2021 skyldes i hovedsak at det
ikke har vært noen endring i gruppenedskrivninger på lavrisikoordningen, og tilbakeføring av tap i forhold til
2020. Det påregnes normalt årlige tap på lavrisikolån tilsvarende 0,5 prosent av porteføljen. For 2021 utgjorde
tapsprosenten 0 prosent av porteføljen. Tap på utlån knyttet til Innovasjon Norges risikolåneordninger
dekkes av tapsfond, og har dermed ikke resultatmessig effekt for Innovasjon Norge. Tap på utlån for risikolån
og garantiordningene var 122 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i 2020. Denne utlånsvirksomheten er
forutsatt å innebære høyere risikoprofil enn lavrisikolåneordningen, og tap over tid på nær 5 prosent av
porteføljen per år. Tapene utgjorde 2,1 prosent av porteføljen i 2021 (1,7 prosent i 2020).
Det er vår vurdering at vår finansieringsvirksomhet ikke har en vesentlig og direkte eksponering mot aktører
og markeder i Russland og Ukraina. En mer langvarig og ustabil situasjon i disse landene kan imidlertid
medføre betydelige implikasjoner for våre kunder og dermed vår finansieringsportefølje.
Styret vurderer at selskapet har en forsvarlig egenkapital pr 31. desember 2021.
Innovasjon Norge har en rammeavtale med et konsortie av forskningsinstitusjoner som benyttes til å forske
på innovasjonspolitiske spørsmål av betydning for selskapet. Det gjennomføres også eksterne evalueringer
og analyser av selskapets aktiviteter og virkemiddelbruk i samarbeid med eksterne konsulenter og forskere.
Kunnskapen fra disse benyttes i selskapets utvikling av tjenestetilbud, organisasjon og arbeidsprosesser.
Selskapet har for øvrig ikke hatt utgifter eller investeringer knyttet til forskning og utvikling i løpet av 2021.

Risikostyring og internkontroll
Selskapet gjennomfører vurderinger av forhold som er viktige for å nå målene om flere gode gründere, flere
vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Risikostyring og internkontroll er en integrert del av
Innovasjon Norges virksomhetsstyring, og understøtter selskapets måloppnåelse.
Innovasjon Norge står overfor en rekke risikoer fra eksterne faktorer knyttet til politiske, økonomiske eller
teknologiske forhold og interne faktorer knyttet til medarbeidere, ledelse, systemer og prosesser. Innovasjon
Norge inndeler sitt risikounivers i strategisk risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko.
I 2021 fastsatte styret risikotoleransen innen tre utvalgte risikoområder i Innovasjon Norge; kredittrisiko,
driftsrisiko og rettslig risiko (compliancerisiko og kontraktuell risiko). Ledelsen gir hvert tertial en vurdering av
om INs risikoeksponering er innenfor styrets fastsatte risikotoleranse som en del av tertialrapporteringen.
Styret har i 2021 vurdert selskapets risiko som innenfor de styrevedtatte rammene for risikotoleranse.
Strategisk risiko; Strategisk risiko omfatter forhold som er viktige for Innovasjon Norges langsiktige
måloppnåelse knyttet til formål, delmål og oppdragsgivernes prioriteringer og selskapets strategiske
ambisjoner. Selskapet gjennomfører vurderinger av forhold som er viktige for selskapets måloppnåelse på
overordnet nivå. Dersom det skjer betydelige endringer i norsk økonomi, oppdragssituasjonen for selskapet
eller at selskapet har betydelige avvik i tertialvis rapportering av måloppnåelse, vil det gjennomføres
ekstraordinære risikovurderinger. Ved behov gjennomføres risikovurderinger av kritiske funksjoner og
avgrensede områder på lavere nivå.
Finansiell risiko; Den finansielle risikoen omfatter i hovedsak kreditt-, valuta-, likviditets- og renterisiko.
Kredittrisiko; Kredittrisiko er finansiell risiko knyttet til utlånsvirksomheten og er en vesentlig risikotype i
Innovasjon Norge. Utviklingen i utlånsporteføljen rapporteres til styret hvert tertial.
Oppstår det vesentlige negative endringer, foretas en justering av risikoprofil. Gjennomgang av de vesentlige
låneengasjementene og engasjementer med tapshendelse gjøres særskilt en gang i året – sistnevnte i
forbindelse med årsoppgjøret.
Lavrisikolånene gis på markedsmessige betingelser. Risiko i de enkelte prosjektene som finansieres skal være
moderat. Risiko begrenses dermed ved relativt høye krav til sikkerhetsstillelse. Utover risiko på
enkeltengasjementer er det strukturell risiko knyttet til den bransjemessige fordelingen av utlånsporteføljen,
som avviker fra det som er vanlig for næringslivsporteføljer i banker. Vel 40 prosent er finansiering av
fiskebåter, mens porteføljen for øvrig er omtrent likt fordelt mellom landbruk, industri og forretningsmessig
tjenesteyting.
Innovasjons- og risikolån er en låneform som i hovedsak skal bidra til å dekke små og mellomstore bedrifters
behov for risikoavlastning i prosjekter. Disse lånene ytes med moderate krav til sikkerhetsstillelse, men det
forutsettes at kundens betjeningsevne er vurdert å være tilfredsstillende. Risikoen i denne type lån er relativt
høy.
Det er etablert tapsfond for innovasjons- og risikolån og garantier. Målet med tapsfond er å gjøre Innovasjon
Norge i stand til å avlaste risiko i innovative prosjekter med vekstpotensial, og derved bidra til å realisere flere
lønnsomme prosjekter som det ellers vil være vanskelig å finne tilstrekkelig risikovilje for i markedet. For en
mindre andel av denne låneporteføljen deler European Investment Fund (EIF) tapsrisikoen med Innovasjon
Norge på 50/50-basis.
Valutarisiko. Innovasjon Norge har inntekter og kostnader i valuta. Valutarisiko knyttet til oppgjør av kostnader
balanseres i hovedsak opp ved at selskapet har bankkonti i valutaer for de vesentligste valutaene selskapet
handler i. Risikoen er begrenset og over 80 prosent av kostnadene er i norske kroner.
Likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko er den risiko som er knyttet til Innovasjon Norges mulighet til å finansiere
økning i utlån og låntakers evne til å gjøre opp for sine forpliktelser ved forfall. Størrelsen på innlån og utlån
styres gjennom oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet. Likviditetsrisikoen er dermed minimal.
Renterisiko. Renterisikoen styres og reduseres gjennom en tilpasning av utlånsvilkårene til vilkårene på
innlånssiden. Innlånene skal motsvare utlånene, samt sørge for nødvendig likviditet for å operere

låneordningene. Innlånene avspeiler renteprofilen på utlånsmassen.
Operasjonell risiko; I operasjonell risiko ligger de potensielle tapskildene som er knyttet til den løpende driften
av Innovasjon Norge. Operasjonell risiko omfatter i hovedsak risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap
av omdømme forårsaket av utilstrekkelige interne prosesser, systemer, menneskelige feil eller eksterne
hendelser. I Innovasjon Norge omfatter operasjonell risiko; humankapitalrisiko, sikkerhetsrisiko (herunder
IKT-sikkerhet), IKT-risiko, oppdragsgiverdialogrisiko, driftsrisiko (økonomisk styring og effektivitet) og rettslig
risiko (compliancerisiko og kontraktuell risiko). Innovasjon Norge er underlagt sikkerhetsloven.
I 2021 har Innovasjon Norge videreført sitt beredskapsarbeid knyttet til koronasituasjonen. Selskapets
samfunnskritiske rolle i denne perioden er ivaretatt tilfredsstillende gjennom løpende beredskapsarbeid som
støtte til selskapets medarbeidere ved kontorer i Norge og i de internasjonale markedene.
Innovasjon Norges risikostyringsarbeid er organisert etter Institute of Internal Auditors (IIAs) trelinjemodell, i
tillegg til eksterne kontroll- og bekreftelsesfunksjoner. Det primære ansvaret ligger i førstelinjen, det vil si i
operasjonell ledelse og i ytterste instans gjennom alle ansattes ansvar for å utføre sitt arbeid med de
fullmakter, instrukser, policyer og retningslinjer som gjelder den enkelte. I Innovasjon Norge har alle lederne
et særskilt ansvar for å etablere og gjennomføre risikostyring og internkontroll innenfor sitt ansvarsområde.
Staben Legal and Compliance ledet av juridisk direktør, har bl.a. til formål å forebygge, avdekke og hindre
gjentakelse av brudd på lover og regler, og er sammen med risikostyringsfunksjonen definert som
andrelinjefunksjoner med ansvar for å overvåke, vurdere, gi råd om, aggregere og rapportere om
risikosituasjonen. Tredjelinjen består av internrevisjon, som på vegne av styret og ledelsen reviderer om
virksomheten har tilstrekkelige prosesser for risikostyring og internkontroll. Internrevisjon er utkontraktert til
ekstern leverandør. Eksternrevisor og Riksrevisjonen utgjør i tillegg eksterne kontroll- og
bekreftelsesfunksjoner.
Det har blitt gjennomført to internrevisjonsprosjekter i henhold til vedtatt revisjonsplan for 2021.
Internrevisjonen har ikke kommet over alvorlig svikt i internkontrollen.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av
selskapets eiendeler, gjeld og resultat. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av
betydning ved bedømmelsen av selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter.

Arbeidsmiljø
De to siste årene har vært krevende for ansatte i Innovasjon Norge med en ekstraordinært stor
arbeidsmengde utløst av kriseoppdragene selskapet har fått, den usikkerheten som er skapt av
virkemiddelgjennomgangen og forventningene om en kostnadsreduksjon, og de belastninger som
smitteverntiltakene har påført selskapet og våre kunder. Styret har kontinuerlig hatt fokus på arbeidsmiljø,
kompetanse og kapasitet og har i dialog med ledelsen vært opptatt av å bidra til mest mulig forutsigbare
rammer, et velfungerende partssamarbeid og et godt arbeidsmiljø.
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for både å tiltrekke, beholde og utvikle ansatte i Innovasjon Norge.
Evnen til å samarbeide om arbeidsmiljøspørsmål er en avgjørende faktor for å lykkes, og partssamarbeidet i
Innovasjon Norge har en viktig rolle i dette arbeidet. Ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene bidrar til å
skape betingelser for et driftsnært og godt arbeidsmiljø i praksis.
Det er etablert faste strukturer på partssamarbeidet, med samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg både sentralt og
ved regionkontorene i Norge. For våre kontorer utenlands, er det etablert faste møteplasser mellom Safety
Representatives (verneombud) og ledelsen. Virksomheten har knyttet til seg ekstern bedriftshelsetjeneste
både ved hovedkontorer og regionkontorene.
En rekke ekstraordinære tiltak ble i 2021 gjennomført for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet under
pandemien, herunder utvidelse og etablering av flere digitale helsetilbud (bl.a. utvidet helseforsikring og
digital psykologbistand). Det ble også gjennomført en helsekampanje for å motivere til mer fysisk aktivitet i

hverdagen, samt for å styrke engasjement og samhold på tvers av virksomhetens nasjonale og internasjonale
kontorer. Økonomiske bidrag for å styrke hjemmekontoret ble innført, i tillegg til retningslinjer og prinsipper
for arbeid hjemmefra. Sistnevnte innebærer at arbeidstakere som etter pandemien ønsker å fortsette med
delvis arbeid fra hjemmet (inntil to dager per uke) kan inngå avtale om dette. Arbeid hjemmefra er basert på
frivillighet og gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Sykefraværet for 2021 var på 3,81 prosent, mot 3,68 prosent i 2020. Til sammenligning var sykefraværet i
offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 4,6 prosent i tredje
kvartal 2021. Det ble ikke rapportert skader i 2021.
Fordelingen av de som var i foreldrepermisjon i 2021 er 59 prosent kvinner og 41 prosent menn. Av
permisjonstiden som ble tatt i 2021 tok kvinner i gjennomsnitt om lag 18 uker, og menn 11 uker.
Ansatt-turnover i 2021 er på totalt 13,4 prosent. Dette inkluderer vikarer, ansatte på engasjement (inkludert
midlertidige ressurser knyttet til krisepakker ifb. korona) og pensjonister. Turnover på faste ansatte
(ekskludert pensjonister) er 8,85 prosent.
62 nye medarbeidere er rekruttert eksternt, 42 av disse er faste stillinger. Det er gjennomført 50 interne
rekrutteringer. Det jobbes målrettet med å øke digital kompetanse både gjennom nyansettelser, men også
gjennom å øke den digitale kompetansen internt.
Det ble i slutten av 2020 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i selskapet med en svarprosent på 81
prosent. Resultatene bekrefter et høyt engasjement i virksomheten sammenlignet med andre offentlige
virksomheter. Resultatene ble fremlagt i desember 2020, og virksomheten har jobbet aktivt med resultatene
gjennom hele 2021. Sentral og lokal vernetjeneste har vært involvert i oppfølgingsarbeidet, i form av
statusorienteringer og informasjon om tiltaksplaner og aktiviteter både i lokale og sentrale
Arbeidsmiljøutvalg. Virksomheten planlegger gjennomføring av ny undersøkelse våren 2022.
Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass, både av egne medarbeidere og mulige jobbsøkere.
Innovasjon Norge ble i 2021 stemt frem som den nest mest attraktive arbeidsgiveren av yrkesaktive med
økonomiutdannelse i en undersøkelse fra Universum.

Likestilling, mangfold og inkludering
Innovasjon Norge jobber for en mangfoldig arbeidsstyrke og for å bidra til regjeringens inkluderingsdugnad.
Likestilling, mangfold og inkludering er innarbeidet i selskapets øvrige rutiner og retningslinjer, og går langs
tre akser: rekruttering og karriereutvikling, kompetanseutvikling og lønn- og arbeidsforhold.
Selskapet har en mangfoldserklæring i alle kunngjøringer og oppfordrer spesielt personer med
innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. I tillegg balanseres begreper i
tekstene når det gjelder krav til kompetanse, erfaring og mangfold. Dette for å bidra til et bredere
kandidattilfang blant aktuelle søkere, utvidede perspektiver og dermed økt kompetanse for virksomheten.
Innovasjon Norge har også deltatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kampanje med fokus på etnisk
mangfold.
Innovasjon Norge har i arbeidet med å rekruttere digitale ressurser, også inngått samarbeid med eksterne
partnere, for å styrke mangfoldsarbeidet og for å oppnå økt digital konkurransekraft.
Samarbeidet innebærer at kandidater med begrenset formell utdannelse og/eller yrkeserfaring har mulighet
til å komme til jobbintervju, samt at nyansatte kan gis mulighet til å koble ny jobb med videreutvikling og
studier.
Selskapet følger også retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper.
Styret består av 11 medlemmer, hvorav seks kvinner og fem menn. Ved utgangen av 2021 var andelen kvinner
i toppledergruppen fire av åtte (50 prosent).
Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 56 prosent ved utgangen av 2021. Andel kvinnelige nyansatte i løpet av
2020 var 58 prosent.
Kvinnefordeling på øvrige stillingsnivå:

Lønnsforholdet for kvinner sammenlignet med menn - hele IN:

* Negativt avvik er lavere gjennomsnittlig grunnlønn for kvinner
** Kun inkludert ansatte i Norge

Tabellen viser forskjellen mellom kvinner og menns snittlønn. Lønnsforskjeller som følge av ansiennitet er
ikke hensyntatt i beregningen. Oversikten inkluderer lønnsdata for alle ansatte i IN, og noen forskjeller kan
forklares i ulikt lønns- og arbeidsmarked pr. land.
Innovasjon Norge har en aktiv og bevisst holdning til lønnsinnplassering i forbindelse med nyansettelser og
intern mobilitet, som er viktig gitt virksomhetens grad av mobilitet. Generelt er vi bevisst forskjellene i lønn på
det enkelte stillingsnivå, og jobber aktivt med å sikre prinsippet om likelønn.

Intern omstilling og organisering
Organisering etter kundebehov (IN Balance)
Innovasjon Norges strategi for perioden 2020-2025 gir retning og skal styrke evnen til å prioritere innsats som
bidrar til best mulig måloppnåelse. Strategien ligger også til grunn for en ny divisjonsstruktur, som ble satt 1.
januar 2020. Endringene er gjennomført med formål om forenkling for kundene, økt effektivitet i
gjennomføring og for å oppnå bedre intern koordinering og helhet.
Selskapsstrategien slår fast at vi skal sette kundens behov i sentrum og forenkle fra kundens ståsted. Det
krever at kundedivisjonene organiserer seg etter kundebehov, ikke tjenester. Som et siste ledd i
organisasjonsutviklingen i kjølvannet av strategien ble prosjektet IN Balance gjennomført våren 2021. IN
Balance innebærer en justert avdelingsstruktur på nivå 3 i kundedivisjonene Samfunn og Næring og Eksport
og InvestIN. Dette resulterte i etablering av tre kundeporteføljeteam, Kommersialisering og vekst, Innovativ
omstilling og Eksport, hver ledet av en porteføljedirektør hvorav to er eksternt rekrutterte høsten 2021. Målet
med IN Balance er å styrke gjennomføringsevne og tverrgående samarbeid. Dette er nødvendig for å sette
kundefront i stand til å betjene kundebehov på en kostnadseffektiv, enhetlig og kundevennlig måte både
hjemme og ute, og på den måten nå Innovasjon Norges overordnede strategimål.

Arbeidet med å møte kravet om reduserte gjennomføringskostnader (IN 2022)
I statsbudsjett for 2022 er det forventninger om at Innovasjon Norge skal kutte kostnader for i alt 100 millioner
kroner innen utgangen av 2024. Kravet om effektivisering kommer som en direkte oppfølging av
virkemiddelgjennomgangen.
Styret har besluttet å igangsette en omstillingsprosess for å realisere et kostnadskutt på 100 mill. kroner over
tre år. Styret legger til grunn at dette innebærer anslagsvis 70-80 prosent i årsverkskostnader, og at det
gjennomføres en nedbemanningsprosess i henhold til Arbeidsmiljøloven.
Selskapet har på den bakgrunn igangsatt et omstillings- og utviklingsprogram (IN 2022) som ser på hvordan
vi kan forenkle vårt tilbud til norsk næringsliv, effektivisere driften av Innovasjon Norge og gjennomføre
nødvendige kostnadsreduksjoner. IN 2022 består av en rekke utviklings- og forenklingsprosjekter som til
sammen skal gjøre Innovasjon Norge til en mer effektiv, kundeorientert og dynamisk organisasjon.
Styret mener at den fremlagte fremdriftsplanen vil ivareta selskapets strategiske kjerne, hensynet til antall
arbeidsplasser i distriktene og hensynet til Innovasjon Norges kunder.

Det digitale skiftet
Innovasjon Norge har gjort et digitalt taktskifte, og arbeidet med digital forretningsutvikling er styrket i tråd
med de strategiske ambisjoner. Gjennom smidig metodikk og løpende kontinuerlig forbedring danner dette
grunnlag for både transformative og disruptive endringer til det beste for kunden. En stadig større andel av
Innovasjon Norges tjenester og produkter får digitale komponenter. Det bidrar til å gjøre Innovasjon Norge
mer tilgjengelig hvor som helst og når det passer for kundene. Flere digitale produkter gjør det mulig å frigjøre
tid og dreie fokus til mer relasjonsarbeid og sparring. Arbeidet med digital forretningsutvikling har hatt god
fart i siste halvår av 2021.

Ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder
Innovasjon Norge har tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor
selskapet og tredjepersoner. Forsikringsdekningen er 50 millioner kroner per skade, som også er samlet
forsikringssum per år.

Ytre miljø
Virksomheten har ikke bidratt til forurensning av det ytre miljø utover det som er naturlig for denne type
virksomhet. Hovedkontoret og distriktskontorene er sertifisert som «Miljøfyrtårn». Det er i 2021 utarbeidet en
veileder for bærekraftig drift av Innovasjon Norge. Den gir føringer og styrker beslutningsgrunnlaget innen
driftsmessige forhold for virksomheten, som eiendoms- og utstyrsforvaltning, reiser og anskaffelser.
Virksomhetens reisepolicy er oppdatert i januar 2022 og vektlegger nå, for første gang, at det skal tas
miljømessige hensyn både ved vurdering av behovet for reiser og måten nødvendige reiser gjennomføres på.
Dette er i tråd med de nye føringene i statens reiseavtaler som ble reforhandlet i begynnelsen av februar
2022, der miljømessige forhold vektlegges.

Samfunnsansvar
Innovasjon Norge arbeider aktivt for å fremme et ansvarlig næringsliv, internt i selskapet og blant selskapets
kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
Innovasjon Norges forventninger og krav til egne ansatte, tillitsvalgte og konsulenter som utfører tjenester for
selskapet, er beskrevet i selskapets etiske retningslinjer og antikorrupsjonspolicy. De etiske retningslinjene
inneholder også et eget kapittel om forretningsetikk der det understrekes at ansvarlig næringsliv skal inngå i
vurderingskriteriene ved bruk av selskapets tjenester, for valg av samarbeidspartnere og leverandører.
Innovasjon Norges etiske rammeverk og prinsipper med ansvarlig næringsliv er også et eget punkt i
selskapets prosedyre for opplæring av nyansatte. Innovasjon Norge har også utdypende retningslinjer for

blant annet habilitet, adgangen til å inneha tillitsverv og bierverv, samt regler for eierskap og handel med
verdipapirer.
Som en del av arbeidet med å forankre prinsipper for ansvarlig næringsliv i hele Innovasjon Norge, er det
etablert et eget kompetanseteam med ressurspersoner. Kompetanseteamet støtter programansvarlig for
ansvarlig næringsliv i den strategiske forankringen av arbeidet i ulike divisjoner. Denne organiseringen har
medført en økt våkenhet rundt temaet i hele organisasjonen.
Innovasjon Norge har etisk dilemmatrening, der formålet er å sikre at alle som utfører arbeid eller tjenester
for Innovasjon Norge kjenner til gjeldende rettslig og etisk rammeverk, og evner å identifisere og håndtere
situasjoner som kan oppstå.
Selskapets bærekraftstrategi (2021-2025) utgjør rammen for Innovasjon Norges arbeid for å styrke
ivaretakelsen av prinsipper for ansvarlig næringsliv blant kundene. Den legger OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter til grunn for
arbeidet. Kravene som stilles til kunder og samarbeidspartnere er fastsatt i dokumentet «Policy for god
forretningsskikk». Det baserer seg på de samme retningslinjene og prinsippene - alle anerkjente standarder
for ansvarlig næringsliv. Innovasjon Norge er også medlem av FNs Global Compact og følger initiativets
forpliktelser.
Ansvarlig næringsliv er en integrert del av Innovasjon Norges tjenester. Det er et krav at alle som mottar
tjenester fra Innovasjon Norge ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv i tråd med de nevnte
retningslinjene og prinsippene. Dette innebærer også at kunder og partnere gjør aktsomhetsvurderinger og
følgelig kjenner til vesentlige risikoområder knyttet til egen virksomhet, samt at de iverksetter tiltak for å
håndtere disse. Bestemmelser om dette er tatt inn i Innovasjon Norges standardvilkår for lån, tilskudd og
garantier. Innovasjon Norge følger de samme retningslinjene for adferd- og produktbaserte utelukkelser som
Finansdepartementet har fastsatt for Statens pensjonsfond utland. Dette innebærer at Innovasjon Norge ikke
skal støtte prosjekter eller selskaper med uakseptabel høy risiko for negativ påvirkning på mennesker,
samfunn eller miljø.
En egen «Finansieringshåndbok» er tilgjengelig for selskapets kunde- og finansieringsrådgivere. Denne har et
omfattende kapittel som veileder rådgiverne i hvordan de kan sikre at bærekraft og ansvarlig næringsliv blir
riktig vurdert i alle prosjekter og ved alle kunder som søker finansiering hos Innovasjon Norge. Det er også
utarbeidet en egen veileder for håndtering av saker med «røde flagg» - særskilte risikomomenter knyttet til
ansvarlig næringsliv. I enkelte av Innovasjon Norges kompetansetjenester leveres det en egen modul om
ansvarlig næringsliv, særlig tilpasset bedrifter som satser internasjonalt.
Innovasjon Norge har i 2021 gjennomgått porteføljen av leverandører med en risikobasert tilnærming.
Leverandørene som er vurdert til å i størst grad være eksponert for mulig arbeidslivskriminalitet er fulgt opp,
og Innovasjon Norge har mottatt svar på hvordan de jobber med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Svarene
viser at større leverandører til Innovasjon Norge har en tilfredsstillende tilnærming, mens enkelte mindre
leverandører har et vesentlig forbedringspotensial. Dette gir et godt grunnlag for videre oppfølgingsarbeid.
Innovasjon Norge har en elektronisk varslingskanal som både er tilgjengelig for interne og eksterne varslere.
Varslingskanalen er tilgjengelig på intranett og på Innovasjon Norges hjemmeside, og gjør det mulig for
selskapet å kommunisere med anonyme varslere.
Innovasjon Norge har en risikobasert tilnærming til gjennomføring av Integrity Due Diligence
(bakgrunnsundersøkelser) av kunder, leverandører og aktører som Innovasjon Norge setter kunder i kontakt
med. Det er utarbeidet styrende dokumentasjon som angir i hvilke tilfeller det skal gjennomføres
bakgrunnsundersøkelser.

Resultatdisponering
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 229 millioner kroner. For ytterligere detaljer rundt utbytteregler
vises det til note 36. Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Krig i Europa
I februar 2022 eskalerte konflikten mellom Russland og Ukraina, og resulterte i de største krigshandlingene i
Europa på mange år. Det internasjonale samfunnet har svart ved å vedta de mest omfattende
sanksjonspakker noensinne. Konflikten påvirker utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi på flere
vis. Krigshandlingene og sanksjonene vil gi mindre handel. Usikkerhet om leveranser har økt råvare- og
energipriser. Prisveksten kan øke fra et allerede høyt nivå. Det vil øke bedriftenes kostnader og redusere
husholdningenes kjøpekraft, og truer vekstutsiktene. Noen næringer og bedrifter er mer utsatt enn andre.
Styret deler den dype uro som situasjonen innebærer for våre medarbeidere i og rundt konfliktlandene, for
det ukrainske folk og for Europa. Dette er en konflikt som vil utfolde seg i månedene som kommer, og som vil
påvirke Innovasjon Norges arbeid i 2022.
Innovasjon Norge er i nær dialog med Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om
situasjonen og vil fremover være i beredskap for å håndtere konsekvenser for kunder, ansatte og
samarbeidspartner.

Utsiktene for 2022
Ved inngangen til 2022 opplever styret at behovet for de tjenestene Innovasjon Norge leverer er viktigere enn
før, både utløst av koronapandemien og Norges langsiktige omstillingsbehov. Styret vil særlig peke på tre
hovedområder: Behov for økt og mer differensiert norsk eksport, mulighetene i grønn omstilling og forenkling
for brukerne av virkemiddelapparatet.

Veien ut at krisen – økt behov for norsk eksport
Ved inngangen til 2022 er økonomien ustabil. Året startet med optimisme etter to år med pandemi, men nå
preger krigen i Europa markedene. Det er frykt for ytterligere inflasjon og energitilgangen til Europa er usikker.
Høye strømpriser har preget husholdninger og næringsliv over tid og vil trolig vedvare. Høye priser på
energivarer, særlig gass, bidro imidlertid også til rekordhøy eksport de fem siste månedene av 2021.
Fastlandseksporten gikk opp 36,9 prosent sammenlignet med november året før og endte på 50,6 milliarder
kroner. Det er også en viss usikkerhet forbundet med mangel på arbeidskraft og uro i aksjemarkedene.
For å ha den levestandarden nordmenn er vant med, må vi importere varer og tjenester fra utlandet. Dette
finansieres hovedsakelig gjennom eksport og eventuelle overføringer fra oljefondet. Samtidig viser de
samme tallene hvor avhengig Norge er av noen få eksportnæringer. Olje- og gasseksport står for over
halvparten av norsk vareeksport, og for mellom 35 og 40 prosent av samlet eksport. Med en aldrende
befolkning som gir lavere inntekter og økte utgifter for velferdsstaten, står Norge overfor en stor og viktig
oppgave. Vi må sikre at vi henter ut eksportpotensialet i andre næringer og bygger nye sterke norske
verdikjeder for fremtidig verdiskaping, sysselsetting og eksport. Regjeringen har ambisjoner om å skape flere
jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, gjennomføre et grønt industriløft og øke eksporten uten
olje og gass med 50 prosent. Behovet for oppdraget til Innovasjon Norge som eksportråd og omstillingsbank
har derfor forsterket seg.
Styret konstaterer at Innovasjon Norge skal bidra til å øke næringslivets samlede verdiskaping gjennom å
stimulere til flere gode gründere og bidra til at Norge får stadig flere vekstkraftige bedrifter og sterkere
innovative næringsmiljøer. Tiltak for å stimulere til vekst gjennom eksport og internasjonalisering blir en
stadig viktigere del av Innovasjon Norges innsats.

Den grønne omstillingen skyter fart
Norge skal bygge nye grønne verdikjeder i årene som kommer innen blant annet batterier, grønn skipsfart,
havvind, hydrogen, karbonfangst, sirkulærøkonomi og bioøkonomi. Dette krever betydelig omstillingsvilje
hos næringslivet og robuste og godt koordinerte virkemidler. Næringslivet melder om mangel på arbeidskraft
og kapasitet. De internasjonale rammebetingelsene er i rask endring. EU har tatt på seg ledertrøya innen det
grønne skiftet og tvinger fram rask utfasing av fossil industri både gjennom regelverk og oppfinansiering av
grønne løsninger. Konkurransen mellom EU og andre regioner i verden ser ut til å forsterke seg og tilliten i
internasjonal handel er mer usikker – reindustrialisering og regionalisering ser ut til å være trender som
vedvarer.
Styret noterer seg at Innovasjon Norge har en stor rolle å spille for å bidra til den grønne omstillingen av
næringslivet. Grønne prosjekter dominerer porteføljen og stadig flere oppdrag for det grønne skiftet legges til
selskapet, slik som grønn plattform. Rollen til innovasjonsbyråene er i endring og flere oppgaver rettes mot å
løse våre felles samfunnsutfordringer. Styret tror denne trenden vil forsterke seg i årene fremover.
Et sterkt, mangfoldig og omstillingsdyktig næringsliv er avgjørende for Norges vekstevne og for et godt
velferdsnivå i fremtiden. For å opprettholde veksten i velferden trenger norsk økonomi flere bein å stå på. Vi
må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Det må være vekst i privat næringsliv.

Virkemiddelapparatet må være enkelt for brukerne
Gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet viste at kundene opplever
virkemiddelapparatet som komplekst å navigere i. I 2021 ble Innovasjon Norge av Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD) bedt om å ta en rolle som «En dør inn», en felles førstelinje for
virkemiddelapparatet, med henvisningskompetanse til de andre virkemiddelaktørene. Det utvikles en felles
digital inngang til hele det næringsrettede virkemiddelapparatet i tett samarbeid med Siva,
Eksportfinansiering Norge og Forskningsrådet.
I februar 2022 lanserte næringsministeren første versjon av en felles dør inn til hjelp fra det offentlige. Målet
er å gjøre det enklere for næringslivet å finne fram til et samlet offentlig tilbud av virkemidler. Bedriftene skal
ikke trenge å finne ut hvilken av de offentlige aktørene som kan bistå akkurat dem – det er vår jobb. En felles

dør inn bruker smart teknologi og gjør at vi lærer stadig mer om kundenes behov, slik at vi kan bli mer og mer
treffsikre og gi dem de riktige tilbudene og rådene.
Styret viser til at selskapets investeringer i digital transformasjon har bidratt til merverdi for kunden, og at
selskapet vil fortsette sine aktiviteter med forenkling for kunden. Datadrevne og automatiserte prosesser vil
bidra til merverdi for kundene og et mer effektivt støtteapparat.
Styret slår fast at Innovasjon Norges rolle og samfunnsoppdrag er blitt styrket og vil være avgjørende for å
bidra til den store omstillingsoppgaven vi sammen skal løse de neste årene. Innovasjon Norge er godt rustet
til å påta seg de oppgaver som ligger foran oss.
Styret vil uttrykke takknemlighet for den tillit kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere har vist
organisasjonen gjennom 2021 og vil rette en særlig takk til selskapets ansatte, som har gjort en stor innsats til
beste for norsk næringsliv.

Oslo, 17. mars 2022
Styret for Innovasjon Norge

Strategiske tema
Innovasjon Norge er en landsdekkende sparringpartner for bærekraftig
vekst og eksport.
Bærekraft, eksport og grønn vekst viktig for fremtidig utvikling og omstilling i norsk næringsliv. Det samme
gjelder tilgang til finansiering av viktige satsinger.
I menyen til venstre finner du mer om hva og hvordan Innovasjon Norge kan bidra.

Tek imot breidda av norsk næringsliv

Staben ved Innovasjon Norges Vekst- og gründersenter i Førde er klare til å ta imot breidda av norsk
næringsliv. Foto: Photoevent/Thor-Aage Bolseth Lillestøl

Vekst- og gründersenteret til Innovasjon Norge i Førde er første
kontaktpunkt når norske bedrifter søkjer informasjon om kvar og korleis
dei best kan få hjelp til å omstille og utvikle seg.
"Ei dør inn" er det kalla når Innovasjon Norge på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet no har fått i
oppgåve å forenkle kundereisa til bedrifter som forsøker å navigere i verkemiddelapparatet.
- Dette er utruleg spennande, og ikkje minst er det veldig flott at Innovasjon Norge har fått den tilliten frå
næringsministeren og departementet.
Det seier avdelingsleiar ved Innovasjon Norge sitt Vekst- og gründersenter, Hjørdis Vik.

15 000 førespurnader
I 2021 handterte senteret i Førde nær 14 000 førespurnadar. I det inngår over 5500 innkommande telefonar,
4000 førespurnader via kontaktskjema på nett og 4000 spørsmål frå kundar om teknisk support. I tillegg
saksbehandla senteret om lag 900 søknader om marknadsavklaringstilskot.
Etter at "Ei dør inn" no er lansert, er det forventa ei betydeleg auke i trafikken inn til senteret.
- Vi er godt rusta til å løyse oppdraget. Vi gjer mykje av dette allereie og har eit godt grunnlag for å skalere eit
volum vi allereie har, seier Vik optimistisk.

«Vår viktigaste oppgåve blir å gi ei anbefaling om vegen vidare, med
Innovasjon Norge eller andre aktørar i verkemiddelapparatet.»
- Hjørdis Vik, Vekst- og gründersenteret

Lovar svar innan åtte timar
"Ei dør inn"-prosjektet går mellom anna ut på å vidareutvikle den digitale løysinga for «Rask avklaring», kor
breidda av norsk næringsliv kan fylle ut informasjon om prosjektet dei jobbar med. Første sortering og
eventuelt sparring vil bli gjort på Vekst- og gründersenteret, og Innovasjon Norge lovar ei første
tilbakemelding innan åtte timar for dei som tek kontakt.
Verkemiddelapparatet kan oppfattast som uoversiktleg, med mange aktørar og ulike inngangar.
- Vår viktigaste oppgåve blir å gi ei anbefaling om vegen vidare, med Innovasjon Norge eller andre aktørar i
verkemiddelapparatet. Vi skal vere ein lyttande part, og gi retning og inspirasjon til dei som går i dialog med
oss, seier Vik.
Teamet i Førde består av ti tilsette, og skildrast som ein fagleg dyktig og frampå gjeng.
- Vår spisskompetanse er forretningsutvikling i tidleg fase, i tillegg til at vi har solid finansierings- og
tilvisingskompetanse. Vi er endringsvillige og tek denne nye utfordringa på strak arm, seier avdelingsleiaren.
Vi vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål om å oppnå mest mogleg
automatisering og smidigheit.

«Vi vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål
om å oppnå mest mogleg automatisering og smidigheit.»
- Hjørdis Vik, Vekst- og gründersenteret

Viktig med samhandling
For å sikre mest mogleg smidig kundereise vil prosjektet krevje god samhandling, både internt og eksternt.
- Vi ser at mange kundar er fornøgde med kundereisa. Dei tek gjerne kontakt for ei første sparring, vert tilvist
til å starte søknadsprosess gjennom Prosjekthjelpen, og får sendt inn søknad etter god rettleiing frå
Innovasjon Norge sine rådgjevarar rundt om i organisasjonen, seier Vik.
Internt må vi sikre ei god implementering og ei felles forståing av kva som skal leverast til ulike kundar.
Eksternt blir det viktig med tett dialog.
- Vi må ha faste møtepunkt med dei andre aktørane, og vi må ha høgt fokus på kompetanseheving.
Avdelingsleiaren er ikkje i tvil om at "Ei dør inn" for breidda av norsk næringsliv vil gi gevinstar på sikt, både for
økosystemet og kundane.
- Eg meiner dette er rett måte å tenke på. Vi må kanskje orientere oss mot marknaden på ein ny måte, og i ein
oppstartsfase må vi teste ut kva som fungerer for kunden, for oss og for dei andre i verkemiddelapparatet. Vi
vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål om å oppnå mest mogleg automatisering
og smidigheit.

Bærekraft er konkurransekraft

Oppland Stål lager løsninger for trafikksikring av veier og broer, og ser arbeidet med bærekraft som et
konkurransefortrinn. Foto: Einar Aslaksen/Oppland Stål

I 2021 opplevde Innovasjon Norge økt etterspørsel fra bedrifter som vil
utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Nå styrkes arbeidet for å
forberede flere norske bedrifter på møtet med skjerpede krav til
bærekraft fra markedet.
Bærekraft står høyt på agendaen i Innovasjon Norge, og med ny bærekraftstrategi fra mars 2021 fikk
organisasjonen et veikart med klare forventninger til arbeidet frem mot 2025. De siste årene er bærekraft blitt
et viktigere tema blant bedriftene Innovasjon Norge jobber med.

«Bærekraft og konkurransekraft kan ikke lenger betraktes isolert. Det
er bedrifter med bærekraftige forretningsmodeller som vil overleve på
lang sikt.»
- Inger Solberg, Innovasjon Norge

En grønn nødvendighet

Direktør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

Foto: Agnete Brun

- Bærekraft og konkurransekraft kan ikke lenger betraktes isolert. Det er bedrifter med bærekraftige
forretningsmodeller som vil overleve på lang sikt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon
Norge.
Dette er ikke bare fordi bærekraftig drift er bra for kloden, men også fordi bærekraftig drift snart blir en
nødvendighet for å kunne handle med EU, som er Norges største handelspartner. EU innfører nå et
klassifiseringssystem for å vurdere om en bedrifts aktivitet er bærekraftig eller ikke (EUs
taksonomiforordning). Innen 2030 skal utslippene fra unionen være minst 55 prosent lavere enn de var i
1990. EUs vekststrategi "Green Deal" påvirker allerede næringslivet i Norge. Når alle bedrifter over 500 ansatte
skal rapportere sine aktiviteter i henhold til EUs taksonomi, vil dette også berøre underleverandørene.

- Det er svært viktig at norske leverandører til EU forbereder seg på dette. En grunnleggende gjennomgang av
forretningsmodellen er et naturlig sted å starte. Å legge om til en bærekraftig forretningsmodell er en stor
overgang for de fleste bedrifter. Vi kan bistå norske bedrifter i denne omstillingen, sier Solberg.

«I 2021 så vi en klar økning i henvendelser fra bedrifter som vil ha hjelp
til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.»
- Arnfinn Lundberg Bakke, Innovasjon Norge

Snur logikken
For de fleste bedrifter vil grønn omstilling starte med selve forretningsmodellen. En forretningsmodell har i
tradisjonell forstand vært en plan som tar utgangspunkt i kundens behov og så forklarer hvordan bedriften
best kan møte dette behovet, slik at bedriften kan maksimere egen profitt.
En bærekraftig forretningsmodell snur denne logikken på hodet. Med en slik modell tar man nemlig ikke bare
hensyn til økonomiske sider ved driften, men også til bedriftens påvirkning på samfunn og miljø.
- Bevissthet rundt sammenhenger mellom bærekraft og konkurransekraft har økt betydelig de siste årene. I
2021 så vi en klar økning i henvendelser fra bedrifter som vil ha hjelp til å utvikle bærekraftige
forretningsmodeller, sier Arnfinn Lundberg Bakke, som leder Innovasjon Norges arbeid med ansvarlig
næringsliv.

«Vi har tatt viktige grep og synliggjort vårt arbeid med bærekraft. Vi
har gjort dette til et konkurransefortrinn og ser effekten av det
allerede.»
- Dag Arnesen, IDT Solutions

Et konkurransefortrinn
I forbindelse med Arctic Innovation Week 2021 avholdt Innovasjon Norge ti workshops om sirkulærøkonomi,
med totalt 60 bedrifter som deltakere. Reiselivssatsingen "Global Growth Scandinavian Tourism" hadde også
bærekraftige forretningsmodeller som hovedtema for hele kursprogrammet sitt.

Toten-selskapet IDT Solutions lager markedsledende rulleski som finnes på beina til store deler av
verdenseliten. Foto: IDT Solutions

Et annet tilbud var omstillingsprogrammet "FRAM Bærekraft Innlandet 2021", et program som ble fulltegnet i
løpet av en drøy uke. Der var Lena-bedriften IDT Solutions AS én av de 15 deltakerbedriftene. Bedriften har
siden 1995 produsert aluminiumsprofiler og automasjonslinjer for kunder i Norge, Norden og Europa.
- Vi har tatt viktige grep og synliggjort vårt arbeid med bærekraft. Vi har gjort dette til et konkurransefortrinn
og ser effekten av det allerede, sier Dag Arnesen, forretningsutvikler hos IDT Solutions.
Også Oppland Stål i Lalm ser arbeidet med bærekraft som et konkurransefortrinn. Gjennom deltakelsen i
FRAM-programmet har bedriften utarbeidet en egen EPD (Environmental Product Declaration), et
karbonregnskap for FlexSafe bru-rekkverk som bedriften produserer.
– Gleden, overraskelsen og selvtilliten blomstret da vi oppdaget at vår EPD er den beste på sammenlignbare
produkter produsert i Norge. Det gir oss konkurransefortrinn som vi skal markedsføre og høste av i fremtiden,
sier daglig leder Sverre Braaten.

Miljø, bærekraft og grønn vekst
En rekke av virkemidlene til Innovasjon Norge er knyttet til miljø, bærekraft og grønn vekst. I 2022 vil
Innovasjon Norge ytterligere intensivere arbeidet med bærekraftige forretningsmodeller.
- Vi kjører også et omfattende opplæringsopplegg internt for å ruste kollegaene våre til å bli gode rådgivere og
sparringpartnere for næringslivet. Målet vårt fremover er å tilby flere kurs og workshops for bedrifter, slik at
enda flere kan få en smidig overgang til en eksportvirkelighet preget av stadig tøffere krav til bærekraft, sier
Solberg.

Kortere vei til nye finansieringsmuligheter i EU

Foto: Getty Images

I 2021 fikk norske bedrifter i alt 501 millioner kroner i tilskudd og
egenkapital fra EU-programmet EIC Akselerator. Det skaper muligheter.
Innovasjon Norge arbeider målrettet for at norsk næringsliv skal kunne gripe mulighetene for finansering i EUs
programmer. 2021 var også året da Norges samlede resultater fra det tidligere store Horisont 2020programmet for perioden 2014-2020 ble endelig klart: Av totalt 16,2 milliarder kroner til norsk forskning og
innovasjon, gikk 4,2 milliarder kroner til norske bedrifter.
– Norsk næringsliv har virkelig stått på for å konkurrere seg til EU-finansiering. Deltakelsen i Horisont 2020 har
bidratt til økt kvalitet i norsk forskning, flere innovative miljøer, bedre offentlige tjenester og et mer
konkurransedyktig næringsliv i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
For hver tikrone Norge har fått fra Horisont 2020, har nesten tre kroner gått til næringslivet.
– Det viser mulighetene. Jeg tror likevel at næringslivet fremover kan motta langt mer finansiering i de nye EUprogrammene som ble lansert i 2021, sier Haugli.

Inn med det nye
2021 var startskuddet for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Med et
budsjett på 95,5 milliarder euro går hele 35 prosent til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og
bærekraftig verdiskaping.
Horisont Europa har en rekke markedsnære aktiviteter med utlysninger som forventer kommersialisering og
innovasjon. Dette åpner for bred deltakelse fra næringslivet.
Flere norske bedrifter har søkt. Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere har bistått en rekke bedrifter i hele
landet med søknadsveiledning, kvalitetssikring av søknader og pitching.

«Det ligger stor anerkjennelse i å nå opp i EUs programmer. Bedriftene
får en bekreftelse på at de er blant de ledende i Europa innen sine

felt, og at deres produkter og tjenester representerer løsninger på
samfunnsutfordringer.»
- Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Gode resultater
I konkurranse med resten av Europa har norsk næringsliv gjort det svært godt i EIC Akselerator-programmet
for små og mellomstore bedrifter, samt i prosjekter med tematikk innenfor mat, energi og miljø.
I 2021 mottok små og mellomstore norske bedrifter 298 millioner kroner i tilskudd (2,9 prosent av alle
midlene tilgjengelige) og egenkapital for 203 millioner kroner (3,15 prosent av alle midlene tilgjengelige) fra
programmet EIC Akselerator.
Dette er finansieringen som er svært ettertraktet. Nåløyet er trangt, noe som gjør gleden enda større når
bedriften får gjennomslag. Akseleratoren finansierer bedrifter med banebrytende innovasjoner med stor
positiv effekt på miljø og samfunn.
Nils Helset som er medgründer og leder for Hamar-bedriften Digifarm forteller at han brukte ganske lang tid
på å ta innover seg de 60 millioner kronene hans bedrift fikk fra programmet:
– Det gir oss det vi trenger for å kunne kommersialisere og ekspandere, sier Helset.
Digifarm har utviklet teknologi som gjøre det mulig å kartlegge jordsatellittdata. Det har positive miljøeffekter.
– Det ligger stor anerkjennelse i å nå opp i EUs programmer. Bedriftene får en bekreftelse på at de er blant de
ledende i Europa innen sine felt, og at deres produkter og tjenester representerer løsninger på
samfunnsutfordringer, sier Håkon Haugli.

«Vi er veldig stolte, glade og ydmyke for den interesse som både EUkommisjonen og Innovasjon Norge har vist oss i dette prosjektet.
Dette gir oss muligheten til å vokse som kunstig intelligens-basert
bedrift, og vil gi oss et svært nyttig nettverk i Europa.»
- Anita Kåss, Kaass Discovery

Teknologisatsing for kvinner
EU-programmer er til vanlig et litt utfordrende landskap å manøvrere i. Når alt i tillegg er nytt, er kravene enda
høyere til å levere målrettet søknadshjelp og rådgivning.
For eksempel når EU i 2021 lanserte sin aller første finansieringsordning for kvinnelige teknologigründere. I
mars 2022 kom resultatene: Norge fikk hele åtte prosent av finansieringen innenfor WomenTech EU,
tilsvarende omtrent tre millioner kroner. Med finansieringen følger også coaching og akseleratortjenester til
teknologibedriften.
– Dette er første gang EU lyser ut slike midler målrettet til kvinnelige entreprenører, så det er ekstra
imponerende at Norge gjør det så bra i et program som aldri har eksistert før, sier direktør for vekst og
kommersialisering i Innovasjon Norge, Anette Mellbye.

Anita Kåss startet og leder bioteknologiselskapet Kaass Discovery som har fått finansiering fra Women
Tech EU. Foto: Kaass Discovery/Telemarksavisa

En av bedriftene som vant i konkurransen om støtte fra WomenTech EU er Kaass Discovery, som er et
bioteknologiselskap og holder til i Porsgrunn. Pengene, anerkjennelsen og nettverket som følger med denne
tildelingen er av stor verdi for bedriften.
– Vi har fått finansiering til prosjektet A-DOC, som skal bruke kunstig intelligens til å overvåke helse og
sykdommer hjemme. Vi er veldig stolte, glade og ydmyke for den interesse som både EU-kommisjonen og
Innovasjon Norge har vist oss i dette prosjektet. Dette gir oss muligheten til å vokse som kunstig intelligensbasert bedrift, og vil gi oss et svært nyttig nettverk i Europa. Det gir oss også en fjær i hatten som er fin å ha for
videre finansiering fra EU, sier Kåss.
Innovasjon Norge har i tillegg fått en rekke i EU-programmer i perioden 2021-2027, der Norge deltar som
fullverdig medlem både i Horisont Europa, COSME, DIGITAL, InvestEU og Forsvarsfondet (EDF).

Slik skal Innovasjon Norge skape eksportvekst

Foto: Astrid Waller

Når verdens etterspørsel etter olje og gass reduseres, vil Norge trenge
flere bein å stå på i handelen med utlandet. Derfor jobber Innovasjon
Norge målrettet med å bygge fremtidens eksporteventyr.
Årene som kommer vil bli avgjørende for norsk næringsliv. Regjeringen vil at Norge skal øke eksporten
utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Det er et ambisiøst mål, mener Per Niederbach, direktør for
Divisjon eksport og Invest in Norway i Innovasjon Norge. Han er samtidig fornøyd med at regjeringen så
tydelig prioriterer eksport og grønn norsk næringsutvikling.
– Skal vi bygge nye eksportnæringer må vi ta i bruk hele verktøykassen og i enda større grad se
sammenhengen mellom investeringer i forskning og innovasjon. Samtidig må vi tiltrekke oss utenlandsk
kapital og kompetanse i det å fremme eksport, sier Niederbach.

«Vi skal i enda større grad tilpasse innsatsen etter næringslivets
behov. Når det oppstår markedsmuligheter, skal vi raskt kunne styrke
det markedet med ressurser og riktig kompetanse.»
- Per Niedrbach, Innovasjon Norge

Drevet av etterspørsel
Etterspørseldrevet, spisset og nær bedriftene er nøkkelord for det det strategiske arbeidet med eksport i
Innovasjon Norge.
– Fremover skal vi i enda større grad tilpasse innsatsen etter næringslivets behov. Når det oppstår
markedsmuligheter, skal vi raskt kunne styrke det markedet med ressurser og riktig kompetanse, sier
Niederbach.
Den nye eksportstrategien til Innovasjon Norge har tre hovedelementer:

1 En spisset del med noen større strategiske satsinger som skal posisjonere Norge og norsk næringsliv
med store, konkrete og etterspørselsdrevne markedsmuligheter der Norge har komparative fortrinn.
Eksempler er havvind, grønn skipsfart, hydrogen og akvakultur. Her inngår et tett samarbeid med Team
Norway, det vil si nettverket av ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske
næringsinteresser internasjonalt.
2 Dernest skal Innovasjon Norge i større grad spisse innsatsen med et bredt utvalg virkemidler overfor
utvalgte enkeltbedrifter med stort eksportpotensial. Det skjer gjennom et nytt program kalt Global
Gateways.
3 Et siste element er å mobilisere og sikre at flere bedrifter er rustet for eksport. Det skjer via et digitalt
kompetansesenter, der bredden av norsk næringsliv rask og effektiv får tilgang til kunnskap om eksport.
I tillegg har Innovasjon Norge et eget Eksportsenter som gir råd og veiledning om eksportteknikk og
immaterielle rettigheter (IPR).
– Innovasjon Norge har en viktig rolle i det å bistå norske bedrifter med eksport og internasjonal vekst, sier
Niederbach.
Han viser til effektanalysen fra Samfunnsøkonomisk analyse som nettopp viser at bedrifter som mottar
eksportrådgiving fra Innovasjon Norge gjør det bedre i form av mervekst på viktige områder. Undersøkelsen
viser at disse bedriftene har en årlig mervekst på 9,3 prosentpoeng i salgsinntekter og 7,1 prosentpoeng
mervekst i verdiskaping sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.
– Dette bekreftes også i en undersøkelse fra Oxford Research i 2021, der tett på en av tre bedrifter svarer at
støtte fra Innovasjon Norge bidratt til økt eksport, sier Niederbach.

«Målet vårt er å få til grønn omstilling her hjemme, samtidig som vi
øker eksporten.»
- Per Niederbach, Innovasjon Norge

Ny eksportindustri

– Innovasjon Norge vil bruke hele vår verktøykasse for å bidra til styrke norsk eksport, sier Per Niderbach,
direktør for Divisjon eksport og Invest in i Innovasjon Norge. Foto: Agnete Brun

I over 50 år har Norge levd godt på inntekter fra olje og gass. Med kraftkrise i Europa og rekordhøye priser, har
våre to største naturressurser gitt svært store eksportinntekter den siste tiden. Dette er positivt for norsk
handelsbalanse, men det kan ikke vare evig.
Omstiller vi oss ikke i tide, risikerer Norge store handelsunderskudd med utlandet.
– Målet vårt er å få til grønn omstilling her hjemme, samtidig som vi øker eksporten, sier Niederbach.
I årene som kommer vil Innovasjon Norge systematisk bygge opp nye grønne sektorer der Norge har viktig
kompetanse og fortrinn.

– Arbeidet fremover handler om å prioritere noen større strategiske eksportsatsinger innenfor nye områder
der vi kan bygge ny eksportindustri, sier Niederbach.
Som eksempler nevner han havvind, hydrogen, sirkulærøkonomi, grønn shipping, maritim industri.

Fakta
4 Rundt regnet 30 prosent av bedriftene som har fått støtte fra Innovasjon Norge har opplevd økt
eksport.
5 En av tre bedrifter som har økt eksporten oppgir at støtte fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at
de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess.
6 En av ti spurte bedrifter oppgir at støtte og rådgivning fra Innovasjon Norge bidro til at bedriften fikk
gjennomført sitt sitt første eksportprosjekt.
7 38 prosent oppgir at de i stor grad har fått bistand fra Innovasjon Norge når de har møtt ulike barrierer
i eksportarbeidet.
Kilde: Oxford Research /Innovasjon Norge 2021

Utløser kapital til norsk næringsutvikling

Oslo-bedriften Synergy Sky utvikler programvare for videokonferanser for et internasjonalt marked. Nå
styrkes satsingen ytterligere som følge av innovasjonslånet bedriften fikk fra Innovasjon Norge i 2021.
Foto: Synergy Sky

Med over ni milliarder kroner bevilget til utvikling av norsk næringsliv i
2021, er Innovasjon Norge en sentral bidragsyter i finanseringen av flere
store omstillings- og utviklingsprosjekter.
En av de viktigste rollene Innovasjon Norge har som finansieringsaktør inn mot næringslivet er å bidra til økt
verdiskaping og utløsing av kapital fra andre finansieringskilder.
– Når Innovasjon Norge går inn med kapital i form av støtte, lån eller garantier til bedrifter, bidrar vi med
utløsende kapital og reduserer prosjektrisikoen, som igjen fører til at andre aktører også bidrar med kapital.
Vår finansiering representerer ofte kritisk kapital som selskapene ellers ikke ville fått tilgang til og som bidrar
til realisering av viktige innovasjoner, sier Leon Bakkebø, divisjonsdirektør for finansering i Innovasjon Norge.

Leon Bakkebø, stabsdirektør for finansiering i Innovasjon Norge.

Foto: Astrid Waller

Realiserer prosjekter
Gjennom finansiering av et mangfold av bedrifter i ulike faser bidrar Innovasjon Norge til å realisere de mange
gode innovative prosjektene inn mot omstilling til et bærekraftig og lønnsomt næringsliv i hele Norge. Kapital
fra Innovasjon Norge utløser gjerne også kapital fra andre aktører. For hver krone Innovasjon Norge
finansierte i 2021, så utløste det ytterligere to kroner i form av kapital fra andre aktører, som i sum utgjør en
dobling av kapitalen fra Innovasjon Norge. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5
milliarder kroner.

Utløsende for videre vekst
Et eksempel er Synergy Sky AS, som med base i Oslo siden 2008 har tatt betydelige markedsposisjoner både
i Europa og USA innen utvikling av programvare for videokonferanser. Administrerende direktør Ståle Reitan
er ikke i tvil om at nettopp innovasjonslånet på 21 millioner kroner fra Innovasjon Norge i 2021 var utløsende
for videre vekst og ekspansjon i selskapet:
– Det at vi fikk lånet resulterte også i at eierne våre ønsket å satse mer på vekst. Pengene er brukt til å satse
både i og utenfor Norge. I det inngår å ansette flere utviklere her hjemme og styrke tilstedeværelsen i
satsingsområdene våre rundt om i verden, sier Reitan.
I dag har Synergy Sky egne medarbeidere i tolv land. 95 prosent av omsetningen er fra utlandet.

Betydelig finansiell aktør
Innovasjon Norge er en stor finansieringsvirksomhet i Norge.
– Av de samlede tildelingene i 2021 på 9,2 milliarder kroner, utgjorde lån og garantier ca 3,5 milliarder kroner.
Vi har en samlet utlånsportefølje på nærmere 20 milliarder kroner. Dette gjør oss til en betydelig norsk
finansieringsaktør for næringslivet, og vi har en robusthet som gjør oss i stand til å ta høyere risiko i
prosjektfinansieringen, sier Bakkebø.
Innovasjon Norge skal fungere som et supplement til det kommersielle markedet av banker og andre aktører.
– Det er viktig for oss. Vi skal samfinansiere med andre banker. Gjennom våre finansieringsordninger for
risikoavlastning skal vi gjøre det mer attraktivt for andre å medfinansiere. På den måten bidrar vi til bedriftsog samfunnsøkonomisk verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

«Det har vist seg over lang tid at når vi klarer å koble kapital og
kompetanse, skaper vi bedre resultater og faktiske merverdier for
kunden.»
- Leon Bakkebø, Innovasjon Norge

Stort fagmiljø og bred distribusjon
Innovasjon Norge finansierer prosjekter og bedrifter innenfor mange næringer og sektorer, alt fra
gründerbedrifter til store selskaper, og bedrifter i alle faser av sitt livsløp.
Ved å ha regional og lokal nærhet til kundene, kjenner Innovasjon Norge både kunden, markedet og
samarbeidsaktørene godt. Det styrker rollen som sparringpartner, også når det gjelder finansiering.

– Det er et godt utgangspunkt for vår rolle som «en dør inn» til det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det
har vist seg over lang tid at når vi klarer å koble kapital og kompetanse, skaper vi bedre resultater og faktiske
merverdier for kunden, sier Bakkebø.

«Rollen som Norges grønne industribank skal vi videreutvikle
fremover. Vi skal være den sentrale aktøren i finansiering og bidra til
realisering av den grønne omstillingen som nå skjer.»
- Leon Bakkebø, Innovasjon Norge

Hele Norges grønne industribank
Også 2021 har vært preget av følgene fra koronapandemien, samtidig som grønn omstilling og eksport har fått
ekstra oppmerksomhet.
– Vi merker en betydelig dreining rundt bevisstgjøring knyttet til omstilling, det grønne skiftet, og ikke minst
bærekraft i sin helhet. Bedriftene er veldig bevist det omstillingsløpet som nå skjer. Våre
finansieringsordningerhar bidratt til å realisere mange gode og innovative prosjekter med betydelig
internasjonaliseringspotensial, forteller Bakkebø.
Innovasjon Norge har i lang tid vurdert prosjekter og bedrifter opp mot bærekraft, men det siste året har
prosjekter som bidrar til den grønne omstillingen blitt særlig høyt prioritert. Programmet «Grønn plattform» er
eksempel på en satsing for å øke innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet og i hele verdikjeder, der
Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet og Siva for å finansiere disse prosjektene. Gjennom
ulike oppdrag og finansieringsordninger har Innovasjon Norge også vært utløsende for den tidlige utviklingen
av de mange store industrielle satsingene som nå skjer, blant annet innenfor batteri, havvind, hydrogen,
grønn skipsfart og trebaserte næringer.
– Rollen som Norges grønne industribank skal vi videreutvikle fremover. Vi skal være den sentrale aktøren i
finansiering og bidra til realisering av den grønne omstillingen som nå skjer. I tillegg skal vi fortsatt være en
relevant finansieringsaktør for øvrige grundere og etablerte bedrifter i alle størrelser og faser, sier Leon
Bakkebø i Innovasjon Norge.

Resultater

Bidrar til mervekst

Med håndlaget sjokolade basert på de beste råvarer har Jentene på tunet skapt arbeidsplasser lokalt og
fått internasjonal anerkjennelse for smakfulle produkter. Bedriften har vokst raskt på kort tid og har doblet
omsetningen hvert år siden oppstarten. Nå vil de ta sjokoladen utenfor Norges grenser. Foto: Jentene på
tunet

Bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer både når det
gjelder salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall ansatte
sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. I 2021 svarte 95
prosent av kundene at støtten fra Innovasjon Norge var utslagsgivende
for realiseringene av prosjektene deres.
I alt bidro Innovasjon Norge med 10,1 milliarder kroner til omstilling og utvikling av norsk næringsliv i 2021.
Ifølge egne analyser bidro dette til å utløse ytterligere kapital fra andre finansieringskilder, slik at det samlet
resulterte i 31,5 milliarder kroner i form av investeringen i næringsutvikling.
I tillegg til å utløse finansiering og kapital er det viktig for Innovasjon Norge å måle effekter og resultat av de
aktivitetene som støttes. Dette skjer gjennom egne effektanalyser. I en undersøkelse som
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) hvert år gjennomfører for Innovasjon Norge, analyseres indikatorer som
salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall årsverk i bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon
Norge. I analysen sammenlignes disse med en kontrollgruppe av lignende bedrifter uten støtte fra Innovasjon
Norge.

Mervekst
For 2021 indikerer analysen at Innovasjon Norges kunder har en årlig gjennomsnittlig mervekst i
salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng målt opp mot sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for
verdiskaping er 9,0 prosentpoeng og 4,0 prosentpoeng for produktivitet. Også målt i antall årsverk er det en
årlig mervekst på 5,0 prosentpoeng blant bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge.

Alle kunder
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

Tallene for 2021 underbygger og viser en forsiktig økning i effekter sammenlignet med analysen fra
«koronaåret» 2020. Da var tallene for mervekst i salgsinntekter og verdiskaping henholdsvis 10,3 og 8,7
prosentpoeng, og for produktivitet og årsverk 4,0 og 3,7 prosentpoeng, også det sammenlignet med
tilsvarende bedriften uten støtte fra Innovasjon Norge. Effektmålingen viser dermed fortsatt positive og
signifikante effekter av støtten som Innovasjon Norge bidrar med til utvikling av norsk næringsliv.

Delmål
I tillegg til de overordnede effektene måles det tilsvarende effekter for de tre delmålenesom er satt for
virksomheten; å bidra til flere gode gründere, flerevekstkraftigebedrifter og flere innovative næringsmiljøer.
Effektene for de tre delmålene følger i de respektive kapitlene.

Utslagsgivende
For Innovasjon Norge er det også av interesse å måle addisjonalitet, det vil si i hvilken grad bedriftene
opplever at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet.
Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelsen 2021, omfatter bedrifter som fikk finansielle støtte eller
rådgiving i 2021, og er gjennomført av Oxford Research.Undersøkelsen viser at hele 95 prosent av de spurte
svarer at Innovasjon Norges bidrag i høy eller middels grad var utslagsgivende. Tett på tre av fire bedrifter
svarer at bidraget i høy grad var utløsende.
Dette er fortsatt på et høyere nivå enn før koronakrisen, noe som tyder på at Innovasjon Norges bidrag blir
viktigere for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid i krisetider. Det at denne resultatindikatoren speiler
krisen som rammet norsk næringsliv i koronaåret 2020, er med på å styrke troverdigheten i selve målingen.

Flere gode gründere

Med støtte fra Innovasjon Norge har Yedlik klart å ta steget fra idé til marked med konseptet som går ut på
å reparere og selge deler til brukte batterier. Ingeniør for batterisystem i Yedlik, Nicolás González Alvarez,
viser frem en batterikomponent som bedriften har utviklet. Foto: Yedlik

For at oppstartsbedrifter skal vokse og lykkes, er tilgangen til kapital og
kompetanse viktig. I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å sikre et godt
finansierings- og kompetansetilbud, og jobbet for et best mulig
økosystem for gründere.
Et av Innovasjon Norges delmål er å få frem flere gode gründere. For å nå målet vårt, må vi sørge for at
oppstartbedrifter lykkes med kommersialisering og vekst. Tilgangen til nok kapital er ekstra utfordrende for
gode gründerselskaper med høy teknologi- og markedsrisiko, og risikoen er ofte for høy for det private
kapitalmarkedet alene.

Betydelig finansiering til gründere
I 2021 ga Innovasjon Norge 647 tilsagn om tilskudd til markedsavklaring, tilskudd til kommersialisering og
oppstartlån. Til sammen utgjorde dette 268,6 millioner i oppstartfinansiering.
I tillegg utgjør tilsagn til gründere (0-3 år) en betydelig andel av øvrige finansieringstjenester. I 2021 gikk 28,7
prosent av bevilgningene (i beløp) fra miljøteknologiordningen til oppstartbedrifter. Av det ekstraordinære
innovasjonstilskuddet var andelen 35,8 prosent, og andelen for innovasjonskontrakter var 33 prosent.
Totalt innvilget Innovasjon Norge 2 milliarder kroner til gründere (0-3 år), fordelt på 1,1 milliarder kroner i
tilskudd, 740 millioner kroner i lån og 190 millioner kroner i garantier.
Av alle gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet i 2021, var 33 prosent kvinnerettet. Det betyr at de hadde
en kvinnelig gründer, hadde mer enn 30 prosent kvinner i styret/ledelsen og/eller et kvinnerettet mål. Dette
tallet har holdt seg rimelig uendret siden 2015. Målt i tildelt beløp var den kvinnerettede andelen 30 prosent.
I desember 2021 startet vi en gjennomgang og evaluering av finansieringsordningene for oppstartsbedrifter
som vil gi grunnlag for fremtidige justeringer. Evalueringen skjer i regi av Menon og ferdigstilles juni 2022.

Vokser raskere enn andre
Bedrifter som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge vokser raskere enn andre oppstartbedrifter, ifølge
Kundeeffektundersøkelsen som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.
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I gjennomsnitt har bedrifter som mottok finansiering en årlig vekst i salgsinntekter på 16,4 prosentpoeng mer
enn sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping og vekst i produktivitet er
henholdsvis 16,9 og 11,7 prosentpoeng.

Et bredt kompetansetilbud
Gründertilbudet fra Innovasjon Norge omfatter mer enn finansiering. Gjennom dialog og sparring med våre
kunder tilbyr vi rådgivning, workshops, nettverksaktiviteter og kobling med relevante samarbeidspartnere.
Gjennom mentortjenesten for gründere har 177 oppstartselskaper fått 1-1-sparring med mentor.
Vi tilbyr flere globale akseleratorprogram som skal hjelpe norske oppstartselskaper å konkurrere og vokse i et
internasjonalt marked.

Videreutvikling av økosystemet
Et godt økosystem for innovasjon og gründerskap består av offentlige aktører, investorer, inkubatorer,
oppstarthjelpere og seriegründere. Økosystemet er viktig for å stimulere til gründerskap, men også for å sikre
gründerbedrifters tilgang til kompetanse, nettverk og kapital.
Gjennom ordningen «økosystem-tilskudd» mottok 23 miljøer til sammen ti millioner kroner i tilskudd fra
Innovasjon Norge for å utvikle og styrke sitt tilbud til gründere.

Flere vekstkraftige bedrifter - pådriver for økt vekst og eksport

Gjennom kompetanse innen forskning og produksjon, salg og marked har industribedriften Borregaard
gjennom over 130 år utviklet et bioraffineri i verdensklasse. Foto: Nicolas Tourrenc

Omstillingen av norsk økonomi er avhengig av at flere bedrifter lykkes
med å vokse og skalere. Eksport er også et nøkkelord i utviklingen av det
næringslivet vi skal ha i fremtiden.
I Innovasjon Norges kundeundersøkelser peker bedrifter på noen eksportutfordringer og barrierer som er
viktigere å overkomme enn andre, som finansiering av internasjonale vekstsatsinger, finne strategiske
samarbeidspartnere lokalt i internasjonale markeder og bedriftens egen kompetanse og kapasitet i
internasjonaliseringsprosessen.
Vårt bidrag til vekstbedriftene er finansiering, kompetanse og nettverk for å lykkes med bærekraftig vekst og
eksport. Med tilstedeværelse i 23 land hjelper vi med markedsinnsikt og posisjonering for at norske bedrifter
skal vinne kontrakter i internasjonale markeder.
To tredeler av finansiering Innovasjon Norge bidro med i 2021 gikk til vekstkraftige bedrifter, som er bedrifter
eldre enn tre år. Bedrifter i denne kategorien mottok tilsagn om tilskudd og lån på seks milliarder kroner i
2021. I tillegg mottok disse bedriftene rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering til en verdi av 269
millioner kroner. I 2020 var beløpene høyere fordi Innovasjon Norge fikk økte rammer gjennom
Stortingets krisepakker under pandemien.

Bidrar til å øke eksporten
Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det har bidratt til økt
eksport, viser den siste av kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research gjennomfører fire år etter at
bedriftene har fått støtte fra oss.
I 2021 sier også 55 prosent av de bedriftene som fikk rådgivning fra våre internasjonale kontorer, at tjenesten
selskapet mottok i stor grad var avgjørende for at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. Det er
en økning på sju prosentpoeng fra året før.
Undersøkelsen viser også at 85 prosent av selskapene som har eksportert, vil benytte våre tjenester i
internasjonale prosjekter i fremtiden.

Også effektanalysen fra Samfunnsøkonomisk analyse, viser at bedrifter som mottar eksportrådgiving fra oss
gjør det bedre i form av mervekst på viktige områder. Sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har
mottatt tjenester, viser undersøkelsen en årlig mervekst på 9,3 prosentpoeng i salgsinntekter, 7,1
prosentpoeng mervekst i verdiskaping, 4,5 prosentpoeng i produktivitet og 3,2. prosentpoeng mervekst i
antall årsverk.
Etablert bedrift
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Posisjonerer seg for de store kontraktene
Innovasjon Norge har i 2021 spisset innsatsen på eksport, og lansert en satsing på større strategiske
eksportprosjekter. Det ble iverksatt sju prosjekter som tar utgangspunkt i konkret etterspørsel i andre land,
der det er kommersielle kontrakter på over 500 millioner. Prosjektene er blant annet innenfor grønne og
bærekraftige områder som havvind, hydrogen, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. Innovasjon Norge
koordinerer innsatsen til aktørene i Team Norway, og er næringslivets partner for strategiske satsinger både
hjemme og ute i markedet. Gjennom målrettet og langsiktig arbeid med å posisjonere skal norske bedrifter
lande de store kontraktene.
Vi bidrar også til grønn omstilling gjennom finansiering av prosjekter. 61 prosent av all finansiering fra oss i
2021 gikk til prosjekter med potensial for positiv miljøeffekt. 89 prosent av innovasjonstilskuddene gikk til
grønn omstilling, blant annet innen fornybar energi og nye energiløsninger for anvendelse i maritim sektor.
Vi legger også til rette for internasjonale investeringer i Norge, og posisjonerer Norge som et attraktivt land for
investorer og talenter. I 2021 sikret Invest in Norway 17 investeringer til Norge. Disse prosjektene bidrar med
over 240 arbeidsplasser og 700 millioner kroner i investert kapital. Det er spesielt stor aktivitet innen
batteriverdikjeden.

Lykkes på den europeiske arenaen
EUs programmer gir vekstfinansiering og kompetanse til norske bedrifter, i tillegg til å være en døråpner til
internasjonale markeder. I 2021 mottok norske bedrifter 501 millioner kroner i tilskudd og egenkapital fra

European Innovation Council Accelerator. Det er litt under snittet i forrige programperiode og en nedgang fra
2020, da tallet var rundt 725 millioner.
Mange av bedriftene har fått drahjelp av våre EU-rådgivere regionalt, nasjonalt og i Brussel. Å bistå bedrifter i
å utnytte finansieringsmulighetene i EU er en stadig viktigere del av Innovasjon Norges oppdrag.

Målrettet og differensiert eksporttilbud
I 2021 lanserte vi et nytt eksportutviklingsprogram for bedrifter som er både modne og robuste nok til å øke
eksporten og lykkes i internasjonale markeder. I overkant av 50 bedrifter ble med i programmet i 2021, der de
får en dedikert rådgiver som over tid skal bidra til at bedriften når sine mål og ambisjoner internasjonalt.
Det digitale og selvbetjente kompetansetilbudet, som skal bidra til å gjøre bedriftene bedre rustet for vekst og
eksport, ble også betraktelig utvidet i 2021. Over 7000 unike brukere benyttet seg av kompetansesenteret
som gir tilgang til relevant markedsinnsikt, analyser og kompetansetilbud fra hele det norske
virkemiddelapparatet.
Med ekspertise både hjemme og ute har Innovasjon Norge et bredt spekter av tjenester som skal bidra til økt
bærekraftig vekst og eksport, enten bedriftene allerede er i markedet eller skal eksportere for første gang.

Flere innovative næringsmiljøer - styrker innsatsen

Zerokyst-prosjektet ble en av de store vinnerne i tildelingen av støtte fra Grønn plattform høsten 2021.
Prosjektet fikk 120 millioner kroner til å utvikle fremtidens hydrogenelektriske fiskebåter. Her ses Karoline
og Bent Gabrielsen sammen med Erik Ianssen fra Selfa Arctic etter overleveringen av «Karoline» - verdens
første batteridrevne sjark. Foto: Marius Fiskum/Selfa Arctic

De raskt fremvoksende markedsmulighetene rundt grønn vekst og kutt i
klimagassutslipp skaper et behov for å bygge konsortier der flere
bedrifter går sammen.
Grønn plattform er en ny satsing hvor Innovasjon Norge samarbeider med Siva og Forskningsrådet om å
tilføre finansiering, nettverk og kompetanse til samarbeidsprosjekter som kan levere de beste teknologiene
og løsningene, og styrke Norges grønne konkurransekraft. Tolv grønne utviklingskonsortier ble tildelt midler
fra Grønn plattform på slutten av 2021.
Innovasjonspartnerskap danner rammen for innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor,
der Innovasjon Norge jobber strategisk med å bygge innovasjonsmiljøer mellom kommuner og etater og på
leverandørsiden.

Klynger oppnår effekter
I klyngeprogrammet, bedriftsnettverkene og omstillingsområdene i regionene jobber Innovasjon Norge også
med økosystemer og grupper av bedrifter, for å legge til rette for at næringslivet kan oppnå effekter som
enkeltbedriftene ikke får til alene. Innovasjon Norge samarbeider med Siva og Forskningsrådet om
klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, som i 2021 teller 44 klynger. Langt over 2000 bedrifter er
medlem av en klynge.
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Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt hvordan klyngemedlemskapet påvirker bedriftenes
verdiskaping. Klyngemedlemmene har høyest utvikling de første tre årene de er med i en klynge. Den årlige
gjennomsnittlige verdiskapingen er 14,6 prosentpoeng høyere for bedriftene i en klynge enn hos bedrifter
som ikke er med i klynger. Salgsinntektene er 15,2 prosentpoeng høyere og bedriftene har 5,8 prosentpoeng
flere årsverk.
I 2021 har Innovasjon Norge jobbet for å styrke koblingene mellom klyngene og internasjonale satsinger for å
dra nytte av dynamikken i klyngene og sikre samspill og innovasjonssamarbeid i de nye, grønne industriene.
Klyngene utgjør også en arena for å mobilisere til Horisont Europa og øvrige EU-programmer.

Best i samarbeid
I løpet av året har Innovasjon Norge utformet et nytt kompetansetilbud til grønne konsortier. Det skal styrke
bedriftene på områder som er viktige for å lykkes med felles, ambisiøse innovasjonsprosjekter.
Regional omstilling retter seg mot kommuner eller områder med sårbar næringsstruktur eller svikt i
næringsgrunnlaget. Målet er å bidra til å sikre eksisterende og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser, gi dem
en sterkere og mer variert næringsstruktur,og å styrke omstillingsevnen. I 2021 fulgte Innovasjon Norge opp
22 omstillingsområder. Oxford Research har gjennomført sluttevalueringer for Rollag, Tinn, Bindal og Lierne,
vurderingener at omstillingsprogrammet har hatt betydning for vekst i antall arbeidsplasser og økt samarbeid
mellom bedrifter i alle kommunene. Programmet har bidratt til 170 nye arbeidsplasser og 49
bedriftsetableringer i 2021.
Bedriftsnettverk skal bidra til at flere små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner etablerer strategisk,
kommersielt og markedsrettet samarbeid. Hensikten er å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft, og
vekst i nasjonale eller internasjonale markeder. Innovasjon Norge finansierte 29 nye bedriftsnettverk i 2021,
med til sammen 210 deltakerbedrifter, forsknings- og utdanningsaktører og andre kunnskapsaktører.

Andre oppdrag
Innovasjon Norge har til oppgave å utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele landet. Det
skjer med utgangspunkt i årlige oppdrag og bevilgninger fra ulike
departementer og fylkeskommunene.
Oppdragene kan ses todelt: For den ene gruppen oppdrag er målet å skape flere gode gründere, flere
vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. For disse oppdragene er det etablert egne
effektmål (se egen omtale).
Den andre gruppen er spesialoppdrag knyttet til aktiviteter som av ulike grunner ikke har samme måleregime
i form av effekter. Dette omfatter blant annet landbruk og andre spesialoppdrag som reiselivsprofilering, EUrettede tjenester og håndtering av EØS-midler.
Disse oppdragene finner du omtale av her.

Landbruksteknologi gir nye muligheter

Nofence i Møre og Romsdal utvikler og selger virtuelle gjerder for beitedyr som sau, geit og kyr, og har
levert løsninger til bønder i flere land. Fra venstre: administrerende direktør i Nofence, Knut Bentzen, Mille,
og leder for produkt og utvikling, Oscar Hovde Berntsen. Foto: Anne Berntsen/Nofence

Landbruksoppdraget er et stort og viktig oppdrag for Innovasjon Norge,
og vi skal legge til rette for at norsk landbruk evner å omstille seg. I 2021
ble det stilt over 900 millioner kroner til disposisjon fra Landbruks- og
matdepartementet.
Både myndighetene og forbrukerne stiller krav til dyrevelferd. Innen storfehold og melkeproduksjon er det fra
2034 krav om at alle storfe skal være i løsdrift. Fortsatt er over 4000 besetninger i båsfjøs, og Innovasjon
Norge spiller en viktig rolle for at disse brukene skal makte omstillingen.
Prosjekter innen melkeproduksjon har i mange år utgjort den klart største delen av investeringsprosjektene.
Brukene som ikke har omstilt, skiller seg ut ved at de har mindre produksjon og mindre ressursgrunnlag enn
de som allerede er omstilt. Vi vil derfor arbeide for å utvikle kompetansetilbud, og støtte opp under initiativ
for å spre kunnskap og erfaringer fra samarbeidet mellom prosjekt Innlandsfjøset og Innovasjon Norge - et
prosjekt for å finne lønnsomme løsninger for de som skal bygge mindre løsdriftsfjøs.

Fokus på fornybar energi
Høye energipriser bidrar til rekordstor etterspørsel etter støtte til fornybare energiløsninger. Mange gårdsbruk
har store energibehov knyttet til oppvarming av bygninger, og til maskiner og utstyr i produksjonen.
Interessen for å produsere egen fornybar energi har vært økende i flere år, og i 2021 ble det satt ny rekord i
antall søknader til Innovasjon Norge. 245 prosjekter ble støttet før rammen gikk tom tidlig på året.
Hoveddelen av prosjektene rettet seg mot varmeanlegg på gården, men det er en økende andel
solcelleanlegg. Det er også stor interesse for biogassanlegg, og flere anlegg oppnår nå tilfredsstillende
lønnsomhet. Mange forprosjekt er under ferdigstilling, og det forventes derfor en betydelig økning i
etterspørsel for biogass i 2022. Støtten gjennom verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i
landbruket utløser samlede investeringer i størrelsesorden 500 millioner kroner i fornybar energiproduksjon.

Landbruksteknologi gir vekstmuligheter

I tråd med globale trender har Innovasjon Norge i de senere årene sett en vekst i antall teknologiselskaper
som leverer innovative og bærekraftige produkter og løsninger til jordbrukssektoren. I løpet av de tre siste
årene har vi gitt i overkant av 125 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter som i stor grad er knyttet til
sensorer, digitalisering, automasjon og robotisering. Dette har utløst privat kapital på godt over en kvart
milliard kroner.
Annerkjennelse av smarte og grønne teknologiløsninger til jordbruket kommer ikke bare fra nasjonale
finansieringsinstitusjoner. To norske landbruksteknologiselskap kunne i 2021 innkassere drøye 200 millioner
kroner fra EU-programmet "Horisont Europa", i sterk konkurranse fra nærmere 800 innsendte prosjekter fra
30 europeiske land.

Treffer med reiselivstilbud
Pandemien førte til at nordmenn ferierte mer i eget hjemland, og at det ble større etterspørsel etter steder
med god plass og mindre smittefare. Undersøkelser viser at internasjonale trender innenfor det naturbaserte
reiselivet vektlegger bærekraftelementer og helsefremmende aktiviteter. I tillegg ser man en stadig økende
interesse for lokale mat- og drikkeprodukter og opplevelser.
De fleste av aktørene innenfor landbruks- og bygdebasert reiseliv tilbyr skreddersydde og autentiske
opplevelser for mindre grupper av kunder, og har god tilgang på naturområder som legger til rette for ulike
aktiviteter. Disse bedriftene har i stor grad lyktes i å rette seg mot det norske ferie- og fritidsmarkedet, og
mange har fått et oppsving i etterspørsel i løpet av pandemien.

Et omstillingsvillig reiseliv

Foto: Hans Petter Sørensen / FarOutFocus – Visit Norway

2021 var nok et bratt år for reiselivet preget av nedstengninger som følge
av koronapandemien. Næringen har vist tilpasningsevne og
omstillingsvilje, og krisepakkene har kommet godt med.
På tross av pandemien lyktes mange reiselivsaktører med å skape inntekter i en kort sesong takket være
norske gjester. Det var likevel umulig å hente inn tapte inntekter grunnet restriksjonene og stengte grenser.
Reiselivsnæringen er svekket og vil trenge lang tid på å bygge seg opp igjen.
Næringens evne til å tilpasse og omstille seg har vært imponerende de siste to årene. Aldri har vi sett så
mange utvikle nye produkter, omstille eksisterende produkter til nye målgrupper, drive kompetanseheving,
og gjort oppgraderinger på utstyr og bygninger. Innovasjon Norge hadde også i 2021 ansvaret for flere av
regjeringens krisepakker til reiselivs- og eventnæringen, og det ble gitt tilsagn om tilskudd på 1,02 milliarder
kroner.

Nasjonal reiselivsstrategi overlevert
Nasjonal reiselivsstrategi "Sterke inntrykk med små avtrykk" ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet
i mai. Målene i strategien er at norsk reiseliv skal øke sin verdiskaping og jobbskaping over hele landet, på en
måte som også beriker lokalsamfunnene. Aktørene skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og
gjenkjøpsfaktor øker.
Reiselivet skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn. Strategien har 23 konkrete tiltak og flere av disse
er allerede igangsatt (Restart, Klimakalkulator, Nasjonal monitor, NOU om reisemål). Strategien har høstet
internasjonal annerkjennelse fra blant annet OECD og Harvard University, og Hurdalsplattformen til
regjeringen trekker frem flere av tiltakene.

Bærekraftige reisemål
Mange reisemål har jobbet strategisk gjennom hele 2021. Over 50 reisemål med til sammen 116 kommuner
har jobbet med "Merket for bærekraftig reisemål", og 21 av disse var ferdigmerket ved årsskiftet. Det har blitt
lagt ned mye arbeid i å utvikle en ny standard og en ny portalløsning.

Arbeidet med å profilere Norge som reisemål har vært konsentrert om kontinuerlig
vedlikeholdsmarkedsføring gjennom pandemien, samt offensive markedstiltak når grensene har vært åpne.

Vekst for Visit Norway
I 2021 viet publikum totalt 175 millioner minutter på historier om og fra Norge i Visit Norways kanaler. Dette er
en økning på 109 prosent fra 2020, og innsatsen er anerkjent i form av 14 internasjonale priser. Ved utgangen
av 2021 hadde Visit Norway til sammen to millioner følgere på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og det
nyeste kanaltilskuddet, TikTok. Antall følgere økte i alle kanalene, og den samlede følgerveksten var på 13
prosent. Det har vært et stort engasjement med åtte millioner reaksjoner, kommentarer og delinger i våre
sosiale kanaler.
Til sammen ble det registrert 10,9 millioner brukere og 28,1 millioner sidevisninger på Visitnorway.com i 2021.
De viktigste kvalitetsmålingene, som er sider per besøk og tid per besøk, lå på samme nivå som året før: 1,8
sider og 2 minutter og 17 sekunder.

Digitale møteplasser
Fra å gjøre fysiske, operative aktiviteter ble nær alle møteplasser og kanaler digitalisert dette året. Det ble
gjennomført over 80 digitale business-to-business-aktiviteter (B2B), med rundt 350 norske bedrifter for hele
16 000 operatører.
Hvis vi ser litt fremover, viser våre undersøkelser at det er stor reiselyst i Norges hovedmarkeder, men at den
pågående krigen i Ukraina vil få konsekvenser for en hardt presset næring.

Nye finansieringsmuligheter i EU

Foto: Getty Images

Innovasjon Norge har fått et betydelig økt oppdrag i EUs programperiode
2021-2027. Vi har nå en nasjonal rolle i fem EU-programmer som Norge
har sluttet seg til: Horisont Europa, COSME, DIGITAL, InvestEU og
Forsvarsfondet (EDF).
En rekke nye satsinger og programmer fra EU begynte i 2021, og for Innovasjon Norge betyr det enda flere
muligheter til å hjelpe norske bedrifter med å få støtte fra EU. Vår jobb er å informere og veilede bedriftene,
slik at de får en enklere tilgang til EU-finansiering, kompetanse og nettverk.

Styrker norsk konkurransekraft
Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og startet opp 1. januar 2021.
Programmet gir norsk næringsliv gode sjanser til å skape og skalere innovative løsninger som bidrar til å løse
store samfunnsutfordringer. Deltakelsen er en sentral del av Norges omstilling til et grønnere og mer
konkurransedyktig næringsliv.
COSME (Competitivenessof Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) er et annet EU-program
som startet opp samme år. Innovasjon Norge har fått oppdraget med å følge opp programmet i Norge.
Programmet har et budsjett på rundt ti milliarder kroner og er rettet mot små og mellomstore bedrifter,
klynger og entreprenører. Målet er å styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter,
samtidig som det sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked.
Gjennom COSME finnes det også finansiering rettet mot klynger og andre samarbeidsformer. Innovasjon
Norge har jobbet målrettet med å mobilisere til utlysingen New Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) som
skal koble industrielle økosystemer på tvers av Europa, blant annet for å øke små og mellomstore bedrifters
motstandsdyktighet og konkurranseevne etter koronapandemien.
I 2021 fikk Innovasjon Norge ansvar for norsk deltagelse i Enterprise Europe Network (EEN), som er et
europeisk nettverk for bedriftsrådgivning. Vi vil lansere en rekke nye tjenester for norske bedrifter gjennom
dette nettverket fremover.

Få Norge inn i nye europeiske verdikjeder
Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er et virkemiddel som både åpner for økt
prosjektstøtte og for å delta i utviklingen av nye europeiske verdikjeder på områder som er sentrale for grønn
og digital omstilling. Det er viktig at norske aktører gis de samme mulighetene som konkurrenter i de andre
europeiske landene på områder der Norge har sterke miljøer. I 2021 ble Innovasjon Norge tildelt rollen som
koordinator for IPCEI-initiativ.
Som koordinator har Innovasjon Norge et førstelinjeansvar for å fange opp nye IPCEI-initiativ og vurdere
potensialet for norsk deltakelse, i samarbeid med andre berørte virkemiddelaktører. Innovasjon Norge har
bygget et betydelig nettverk i Brussel og blant andre europeiske innovasjonsbyråer for å sikre tilfang av
initiativer på et tidlig tidspunkt. Innovasjon Norge gjorde i 2021 en vurdering av norsk deltakelse i IPCEI for
hydrogen, mikroelektronikk, skytjenester og solenergi/solceller.

DIGITAL omstilling
EU-programmet for et digitalt Europa, DIGITAL, skal bidra til digital omstilling og bruk av innovative digitale
teknologier i samfunn og næringsliv. Innovasjon Norge, Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet har
ansvar for norsk deltakelse i programmet, og Innovasjon Norge har et særskilt ansvar for deltakelse fra
næringslivet.
Vi har gjennomført en prekvalifisering i norske miljøer for å delta i utlysningen for etablering av European
Digital InnovationHubs (EDIH) i Norge. I 2021 gikk to av konsortiene videre i EUs søknadsprosess om en slik
etablering. Det europeiske nettverket av EDIH-ene blir sentrale for å fremme digital omstilling i små- og
mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Dette kan bidra til økt konkurransekraft for næringslivet og bedre
tjenester til innbyggerne.
Innovasjon Norge har videre bidratt til å mobilisere norsk næringsliv til utlysningene på Test and
ExperimentationFacilitities (TEFs) som er spesielt relevant for klynger og katapultsentre. Vi samarbeider tett
med SIVA om denne mobiliseringen.

EØS-partnerskap for utvikling
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EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utvikling i 15 europeiske land.
Samtidig legger de til rette for at for norske bedrifter kan delta i
prosjekter i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa.
Norge medfinansierer næringsutviklingsprogrammer i ti land: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Latvia,
Litauen, Polen, Portugal, Romania og Slovakia. Disse programmene tilbyr støtte for samarbeid mellom
norske og europeiske bedrifter, og Innovasjon Norge skal bidra til at flest mulig gode EØS-prosjekter får en
norsk partner.

Norske partnere med i 30 prosjekter i 2021
Utlysningene av EØS-midlene retter seg i første omgang mot bedrifter i mottakerlandene som utvikler, tar i
bruk eller kommersialiserer nye teknologier innen industri, blå sektor, IKT, energi eller helse og velferd. Det er
imidlertid også et mål å bringe norske partnere inn i prosjektene for å bidra med teknologi og kompetanse. I
tillegg gjennomføres det en rekke aktiviteter som har til formål å styrke relasjonene mellom bedrifter i
mottakerlandene og norske aktører, og dermed bidrar til at norske bedrifter finner nye markeder for sine
produkter og tjenester.
I nåværende programperiode forvalter vi seks EØS-programmer innen næringsutvikling, innovasjon og små
og mellomstore bedrifter, anstendige arbeidsvilkår og trepartssamarbeid, og fornybar energi,
energieffektivitet og sikkerhet. Totalt forvalter Innovasjon Norge rundt 1,9 milliarder kroner som skal deles ut
til relevante prosjekter innen 2023.
I 2021 ble det bevilget totalt 474 millioner kroner til 87 prosjekter. I 30 av dem deltar én eller flere norske
prosjektpartnere.

Strategisk posisjonering av nye næringer

Nancy Pelosi, "speaker" fra Representantenes hus i USA, i samtale med kronprins Haakon og
utenriksminister Ine Eriksen Søreide da Innovasjon Norge tok med seg norsk næringsliv på et digitalt besøk
til San Francisco. Gjennom to dager møttes toppledere fra de to kystøkonomiene til samtaler om en
bærekraftig fremtid. Foto: Innovasjon Norge/Myreze

Innovasjon Norge skal gjøre norsk næringsliv mer kjent i utlandet. Det
styrker bedrifters konkurransekraft og øker eksporten. Den
internasjonale profileringen av Norge er avgjørende for gjennomføringen
av Innovasjon Norges eksportstrategi.
Rammerverket for strategisk posisjonering er Norges nasjonale merkevare. På brandnorway.no har
Innovasjon Norge en innholdsbank som hjelper Team Norway med å kommunisere et enhetlig budskap om
norsk næringsliv. Ved utgangen av 2021 ble innholdsbanken brukt av mer enn 4500 personer.

Første virtuelle delegasjon
Næringslivsdelegasjoner følger norske statsbesøk i utlandet, men har ikke blitt gjennomført under
koronapandemien. I stedet arrangerte Norge i april 2021 et virtuelt besøk til California via norwayevent.com,
ved hjelp av «mixed reality»-teknologi. Besøket ble ledet av kronprins Haakon, og hovedtemaene var havvind
og elektrisk mobilitet. Besøket styrket norsk næringsliv i California og førte til en intensjonsavtale mellom
Innovasjon Norge og guvernørens kontor. Over 2000 personer fulgte besøket digitalt, noe som er et langt
større publikum enn fysiske delegasjoner.

Internasjonale messer
Deltagelse på internasjonale messer ble for andre år på rad vanskelig på grunn av pandemien. Innovasjon
Norge gjennomførte likevel messer med 340 norske deltagerbedrifter. Åtte av ti bedrifter rapporterte at
messene er viktige møteplasser for å profilere seg internasjonalt. I 2021 ble det prioritert å delta på messer
innenfor havvind, sirkulær økonomi, elektrisk mobilitet og grønn skipsfart.

Digital markedsføring

Innovasjon Norge driver omfattende digital markedsføring for norsk teknologi i viktige eksportmarkeder. I
2021 var prioriterte temaer havvind, batterier og grønn skipsfart. Markedsføringen førte til at 1,2 millioner
personer fra segmenterte målgrupper leste om grønne løsninger fra Norge på Theexplorer.no, og at over 20
millioner personer så annonser på blant annet LinkedIn og Google. En effektmåling i 2021 viste at LinkedInannonsene gjør målgrupper signifikant mer positive til norsk teknologi.

Havnæringer
Innovasjon Norge drifter et initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet for å styrke Norges profil som en
ledende havnasjon: «Team Norway havet». I 2021 ble det gjennomført markedskampanjer for havbruk og ren
energi som viste annonser til over tre millioner personer i viktige eksportmarkeder.

Expo 2020
Verdensutstillingen i Dubai måtte utsettes på grunn av pandemien, men ble åpent i oktober 2021. Norge
deltar med en egen paviljong for å profilere havnæringene. Innovasjon Norge koordinerer deltagelsen med
privat næringsliv, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og
Utenriksdepartementet. Antall besøkende til den norske paviljongen passerte 150 000 personer før nyttår
2021. Det er gjennomført flere arrangementer på paviljongen og "Norges dag" er i februar 2022.

Innovasjon i humanitær sektor
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Innovasjon Norge forvalter oppdrag fra Utenriksdepartementet som skal
stimulere til innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og aktører
innen humanitær utvikling. Hensikten er å løse sentrale
samfunnsutfordringer og nå bærekraftsmålene.
Visjon 2030
Ordningen Visjon 2030 bidrar til å bekjempe fattigdom ved å fremme innovative norske løsninger innen helse
og utdanning i utviklingsland. Dette gjøres gjennom å videreutvikle og oppskalere løsninger fra norske
bedrifter.
I 2021 mottok 19 nye prosjekter støtte innen områder som for eksempel spyttbasert Covid-19-prøvetaking,
opplæring innen akvakultur, og en læringsplattform for barn og unge. Laerdal Global Health har sluttført et
prosjekt i Tanzania der innovative treningsprodukter og medisinsk utstyr har redusert barnedødeligheten
med 40 prosent.

Humanitært Innovasjonsprogram
Humanitært Innovasjonsprogram fremmer innovasjon i humanitær sektor, og legger til rette for
innovasjonspartnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle løsninger
for raskere, bedre og mer kostnadseffektiv nødhjelp.
I 2021 ble det blant annet jobbet med å utvikle digitalt tilgjengelige forsikringsordninger for kvinnelige
småbønder, verktøy for mer effektiv minerydding, og en kontantbasert bistandsløsning som skal sikre tilgang
til helsetjenester etter endt sykehusbehandling.
I tillegg til å redusere risiko i humanitær-private innovasjonspartnerskap, oppfordrer programmet til at
humanitære organisasjoner skal samarbeide om felles prosjekter. En analyse viser en økning på 175 prosent i
søknader fra samarbeidende organisasjoner. Programmet stiller også krav til matchende finansiering fra
privat sektor. Av totalt 53,4 millioner i innvilgede tilskudd i 2021, ble 25,4millioner matchet av privat kapital.

Enterprise Development for Jobs
Tilskuddsordningen Enterprise Development for Jobs bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom å skape
arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland og øke tilgangen til fornybar energi.
I 2021 ble det gjennomført flere kompetansehevende og nettverksbyggende aktiviteter, samt digitale
arrangementer for mobilisering og kunnskapsdeling. Eksempler på dette er “Næringslivets konferanse for
internasjonalisering og utvikling” som ble arrangert i samarbeid med Norad og NHO, og
næringslivsdelegasjon til Ghana og Nigeria.
I 2021 bistod Innovasjon Norge Norad med å vurdere 23 søknader i forbindelse med utlysningen til
programmet. Vi benyttet vår kjennskap til bedriftene og trakk på ressurser ved regional- og utekontorene
våre. Flertallet fikk innvilget støtte fra Norad.

Tall og fakta

Tall og fakta oppsummert
Våre bidrag ble også i 2021 svært viktig for bedriftenes innovasjons- og
utviklingsarbeid. Se tall og resultater.
Over 9 milliarder til næringslivet: Innovasjon Norge kunne bidra med 9,2 milliarder kroner til utvikling og
innovasjon i næringslivet i 2021. Det er en økning på nær 40 prosent fra det forrige "normalåret" 2019, der vi
bidro med 6,7 milliarder kroner. Sammenlignet med "unntaksåret" 2020 er det en nedgang fra 12,5 milliarder
kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre ekstraordinære bevilgninger på grunn av koronapandemien.
To av tre fikk støtte: I alt ga Innovasjon Norge støtte til 5459 prosjekter i 2021. Det er 859 flere enn i 2019, men
2650 færre enn i det ekstraordinære koronaåret 2020. Rundt regnet fikk to av tre søknader om støtte positive
tilsagn i 2021. En av hovedårsakene til avslagene var at mange søknader til de ekstraordinære
reiselivsordningene ikke tilfredsstilte kriteriene.
Utslagsgivende: Innovasjon Norges bidrag ble også i 2021 svært viktig for bedriftenes innovasjons- og
utviklingsarbeid. Hele 95 prosent av de spurte bedriftene i Kundeeffektundersøkelsen mener at Innovasjon
Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføring av prosjektet. De to siste årene har det vært en
merkbar økning etter flere tidligere år med en relativ stabil prosentscore på rundt 90 (Kilde: Oxford
Research).
Utløsende effekt for finansiering: Én krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches av
to kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og
investeringer. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner. I tillegg utløser
Innovasjon Norge også mange andre innovasjons- og internasjonaliseringsaktiviteter gjennom å tilføre
kompetanse og nettverk.
Rekordår for positiv miljøeffekt: 2021 ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter,
der hele 61 prosent av finansieringen bidro til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Det er en solid
oppgang fra 49 prosent året før. Målt i antall prosjekter som fikk støtte hadde to av fem en slik positiv
miljøeffekt. I tillegg viser tallene at 26 prosent av støtten gikk til tiltak som har som mål å redusere utslippene
av klimagasser. I dette inngår støtte til utslippsreduserende tiltak i den norske fiskeflåten.
Mervekst i omsetning: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer enn
sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Bedrifter med støtte hadde målt over en treårsperiode i
gjennomsnitt en årlig mervekst i omsetning på 10,4 prosentpoeng. Tilsvarende tall for verdiskaping og
produktivitet var på henholdsvis 9 og 4 prosentpoeng. En mervekst på 4 prosentpoeng i produktivitet anses
som bra, sett i lys av at næringslivets samlede årlige produktivitetsvekst er på ett til to prosentpoeng. Målt i
antall årsverk er det en årlig mervekst på 5 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).
Gründere vokser mest: Oppstartbedrifter (bedrifter yngre enn tre år) med finansiering fra Innovasjon Norge
har en gjennomsnittlig årlig mervekst i salgsinntekter på 16,4 prosentpoeng sammenlignet med bedrifter uten
slik støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping er 16,9 prosentpoeng, vekst i produktivitet 11,7
prosentpoeng, og vekst i antall ansatte på 9,9 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).
14 000 henvendelser: Innovasjon Norges Vekst- og gründersenter i Førde håndterte i alt nær 14 000
henvendelser knyttet til sparring og finansiering i fjor. Av dette inngår over 5500 innkommende telefoner,
4000 henvendelser via kontaktskjema på nett og 4000 spørsmål fra kunder om teknisk support. I tillegg
saksbehandlet senteret rundt 900 søknader om tilskudd til markedsavklaring.
2 milliarder til gründere: Totalt innvilget Innovasjon Norge 2 milliarder kroner til gründere i 2021. Av alle
gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet var 33 prosent kvinnerettet. Målt i tildelt beløp var den
kvinnerettede andelen 30 prosent.
Vekst for etablerte bedrifter: Etablerte bedrifter (bedrifter eldre enn tre år) med støtte fra Innovasjon Norge
har 6,2 prosentpoeng mervekst i salgsinntekter enn bedrifter som ikke mottar slik støtte. Tilsvarende

mervekst for verdiskaping og produktivitet er henholdsvis 5,2 og 2,5
prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).
To tredjedeler til vekstbedrifter: To tredeler av finansieringen Innovasjon Norge bidro med i 2021 gikk til
vekstkraftige bedrifter (eldre enn tre år). Vekstkraftige bedrifter fikk tilsagn om 6 milliarder kroner i tilskudd og
lån fra Innovasjon Norge. I 2020 var beløpet 8,1 og i 2019 3,3 milliarder kroner.
Nettverk skaper vekst: Ved utgangen av 2021 var 44 klynger og over 2000 medlemsbedrifter med i
klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Bedrifter som deltar i nettverk og klyngemiljø har en
gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 15,2 prosentpoeng de tre første årene sammenlignet med
bedrifter som ikke deltar ikke slike nettverk. For verdiskaping er tilsvarende mervekst 14,6 prosentpoeng, og
for antall årsverk 5,8 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).
Bidro til eksport: Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det
har bidratt til økt eksport, viser kundeeffektundersøkelsen fra Oxford Research. Av disse mener en tredjedel
at nettopp støtte og rådgiving fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at bedriften kom i gang med sin
internasjonaliseringsprosess. Undersøkelsen viser også at 85 prosent av selskapene som har eksportert vil
benytte våre tjenester i internasjonale prosjekter i fremtiden.
Avgjørende rådgivning internasjonalt: I 2021 sier 55 prosent av de bedriftene som fikk rådgivning fra våre
internasjonale kontorer, at tjenesten selskapet mottok i stor grad var avgjørende for at de kom i gang med sin
internasjonaliseringsprosess. Det er en økning på sju prosentpoeng fra året før (Kilde Oxford Research).
Finansiering fra EU: 2021 var året da Norges samlede resultat fra Horisont 2020-programmet for perioden
2014-2020 ble klart: Av totalt 16,2 milliarder kroner til norsk forskning og innovasjon, gikk 4,2 milliarder kroner
til norske bedrifter. I 2021 fikk norske bedrifter i alt 501 millioner kroner i tilskudd og egenkapital fra EUprogrammet EIC Akselerator. Det er nedgang fra 725 millioner kroner året før, men en oppgang fra 300
millioner kroner i 2019.
Norske partnere i EØS-prosjekter: Norge medfinansierer næringsprogrammer som støtter samarbeid mellom
norske og europeiske bedrifter, og Innovasjon Norge forvalter rundt 1,9 milliarder kroner som skal deles ut til
relevante prosjekter innen 2023. I 2021 ble det bevilget totalt 474 millioner kroner til 87 prosjekter. I 30 av dem
deltar én eller flere norske prosjektpartnere.
Regional omstilling sikrer arbeidsplasser: Programmet Regional omstilling fulgte opp 22 omstillingsområder i
2021, og har bidratt til 170 nye arbeidsplasser og 49 bedriftsetableringer. Regional omstilling retter seg mot
kommuner eller områder med sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget.
Fornybar energi i landbruket: I 2021 ble det satt ny rekord i antall søknader til Innovasjon Norge om fornybare
energiløsninger. 245 prosjekter fikk støtte.
Økning i gjestedøgn i Norge: I 2021 var det 27,1 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i
Norge, som er en økning på 14 prosent fra året før. Antall norske kommersielle gjestedøgn sto for en vekst på
16 prosent, mens utenlandske var på samme nivå som i koronaåret 2020.
Nye kontakter: I 2021 leste 1,2 millioner personer om grønne løsninger fra Norge på Theexplorer.no. Over 20
millioner personer så annonser på blant annet LinkedIn og Google om de prioriterte temaene havvind,
batterier og grønn skipsfart. En effektmåling i 2021 viste at LinkedIn-annonsene gjør målgruppene signifikant
mer positive til norsk teknologi.
Krisepakke til reiselivet: Innovasjon Norge hadde også i 2021 ansvaret for flere av regjeringens krisepakker til
reiselivs- og eventnæringen, og det ble gitt tilsagn om tilskudd på over 1 milliard kroner.
Bærekraftige reisemål: Over 50 reisemål med til sammen 116 kommuner har jobbet med "Merket for
bærekraftig reisemål" i 2021, og 21 av disse var ferdigmerket ved årsskiftet.
Vekst for Visit Norway: I 2021 viet publikum totalt 175 millioner minutter på historier om og fra Norge i Visit
Norways kanaler. Dette er en økning på 109 prosent fra 2020, og innsatsen er anerkjent i form av 14
internasjonale priser. Til sammen ble det registrert 10,9 millioner brukere og 28,1 millioner sidevisninger på
Visitnorway.com i 2021.

Slik måler vi
Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite mer om effektene av Innovasjon
Norges aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv, blir det gjennomført to løpende resultat- og
effektundersøkelser, henholdsvis en spørreundersøkelse i regi av Oxford Research Norge og en effektanalyse
basert på registerdata av Samfunnsøkonomisk analyse.
For samlet å vurdere Innovasjon Norges bidrag til hovedmål og delmål er det etablert et mål- og
resultatstyringssystem (MRS) som, sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir selskapet,
oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og
måloppnåelse.

Effekter og resultater

Foto: Astrid Waller

Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite
mer om effektene av våre aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv,
gjennomfører vi undersøkelser og måler resultatene.
Det blir gjennomført to løpende resultat- og effektundersøkelser, henholdsvis en spørreundersøkelse i regi av
Oxford Research Norge og en effektanalyse basert på registerdata av Samfunnsøkonomisk analyse.
For samlet å vurdere Innovasjon Norges bidrag til hovedmål og delmål er det etablert et mål- og
resultatstyringssystem (MRS) som, sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir selskapet,
oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og
måloppnåelse.
Se resultater i venstremenyen.

Effekter for alle kunder

Effekter av Innovasjon Norges innsats for alle kunder:
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos bedrifter
med støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare bedrifter som ikke har fått støtte. Dette gir
en indikasjon på effekter av vår støtte.

Effekter for etablerte bedrifter

Effekter av Innovasjon Norges innsats for etablerte bedrifter:
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos etablerte
bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare etablerte bedrifter som ikke har
fått støtte. Dette gir en indikasjon på effekter av vår støtte.

Effekter for gründere

Effekter av Innovasjon Norges innsats for gründere:
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos gründere
med støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare gründere som ikke har fått støtte. Dette gir
en indikasjon på effekter av vår støtte.

Effekter for klynger

Effekter av Innovasjon Norges innsats for klynger:
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Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos klynger med
støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare klynger som ikke har fått støtte. Dette gir en
indikasjon på effekter av vår støtte.

Bevilgninger til Innovasjon Norge

7 milliarder kroner ble bevilget fra Stortinget og Fylkesting i 2021:
Nærings- og
fiskeridept.
Beløp i mill. kr:
4 904

Landbruks- og
matdept.
Beløp i mill. kr:
920

Fylkeskommunen
Beløp i mill. kr:
587

Utenriksdept.
Beløp i mill. kr:
340

Kommunal- og
moderiseringsdept.
Beløp i mill. kr: 156

Kulturdept.
Beløp i mill. kr:
31

Samferdselsdept.
Beløp i mill. kr: 31

Kunnskapsdept.
Beløp i mill. kr:
27

Klima- og
miljødept.
Beløp i mill. kr:
11
Kilde: Innovasjon Norge

Gjennom Innovasjon Norge bevilget Stortinget og Fylkesting i 2021 7 milliarder kroner i støtte til
verdiskapende næringslivsutvikling over hele landet. Tallet for 2020 var 9,5 milliarder kroner.

Tildeling per tjeneste

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - etter tjeneste:
Tilskudd
Beløp i mill. kr:
5 304

Lavrisikolån
Beløp i mill. kr:
2 429

Risikolån og
garantier
Beløp i mill. kr:
1 463
Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en næringsrettet innsats på 9,2
milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser fordelingen etter tjeneste. Tilsvarende tall for
"unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.
Rådgivningstjenester, profilering og EØS-midlene er ikke medregnet her. De utgjør 943 millioner kroner.

Tildeling per målgruppe

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - etter målgruppe:
Bedrift
Beløp i mill. kr:
6 023

Gründer
Beløp i mill. kr:
2 033

Personlig
næringsdrivende
Beløp i mill. kr:
903

Annet
Beløp i mill. kr:
237

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 9,2
milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figuren viser fordelingen etter målgruppe. Tilsvarende tall for
"unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.
Tildelinger til klynger og nettverk er fordelt på bedrift og gründer.
1 Gründer (0-3 år fra stiftelses- og tilsagnsdato)
1 Bedrift (over 3 år fra stiftelses- og tilsagnsdato)
Annet omfatter kunder som ikke har stiftelsesdato eller er en stiftelse, forening eller lignende.

Tildeling per sektor

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - fordelt på sektor:
Marin (fangst og
oppdrett)
Beløp i mill. kr:
1 895

Tverrsektorielt
Beløp i mill. kr:
1 608

Landbruk
Beløp i mill. kr:
1 492

Reiseliv
Beløp i mill. kr:
1 292

Maritim
(skipsfart)
Beløp i mill. kr:
950

Energi og miljø
Beløp i mill. kr:
751

Ikke
sektorspesifikt
Beløp i mill. kr:
679

Helse
Beløp i mill. kr:
240

Kreativ næring
Beløp i mill. kr:
150

Olje og gass
Beløp i mill. kr:
140
Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 9,2
milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser bevilgningene fordelt etter sektor. Tilsvarende tall
for "unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.
"Ikke sektorspesifikt" betyr at bevilgningene ikke knyttes til et spesifikt næringsområde, men er bevilgninger
til for eksempel kommuner.

Tildeling per virkeområde

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - etter
distriktspolitisk virkeområde:
Utenfor
distriktspolitisk
virkeområde
Beløp i mill. kr:
4 700

Innenfor
distriktspolitisk
virkeområde
Beløp i mill. kr:
4 000

Flere fylker
Beløp i mill. kr:
500
Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 9,2
milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser fordelingen etter distriktspolitisk virkeområde.
Tilsvarende tall for "unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7
milliarder kroner.
Distriktspolitisk virkeområde er definert av regjeringen.

Vi var med på å generere

Vi var med på å generere 31,5 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i
næringslivet i 2021:
Egenfinansiering
Beløp i mill. kr:
11 943

Innovasjon
Norge (ekskl.
garantier og
inkl. EØSmidlene)
Beløp i mill. kr:
10 689

Annen
finansiering
Beløp i mill. kr:
5 837

Finansiering fra
kundepartner
Beløp i mill. kr:
1 754

Annen offentlig
Beløp i mill. kr:
1 272
Kilde: Innovasjon Norge

Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det investert 31,5 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i
2021. Tilsvarende tall for unntaktsåret 2020 var 32,8 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 17,9
milliarder kroner.
Bedriftenes egenfinansiering har økt mest, med 10,7 prosent fra 2020. Innovasjon Norges finansiering er
redusert med 23,9 prosent.

Vi utgjør en forskjell

95 prosent av kundene sier at støtten var utslagsgivende for å realisere
prosjektet. Prosentvis fordeling av svar:
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Addisjonaliteten sier noe om i hvilken grad bedriftene oppfatter at Innovasjon Norges bidrag har vært
utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet. Tallene er hentet fra Kundeeffektundersøkelsenes
førundersøkelser, som samler data fra kundene rett etter at de har mottatt en tjeneste.
I målingen for 2021 svarer hele 95 prosent at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for
gjennomføringen av prosjektet, og 73 prosent av dem oppga høy addisjonalitet.
Bare 5 prosent mener at Innovasjon Norges bidrag ikke har vært utslagsgivende. Dette lavet tallet tyder på at
våre bidrag har blitt viktigere for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid under koronakrisen.

Lån og tilskudd

Foto: Astrid Waller

Samlet utgjorde tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge til norsk
næringsliv 9,2 milliarder kroner i 2021.
Se den fylkesvise tildelingen fordelt på type finansiering, virkemiddel og næringsområde i venstremenyen.

Fylkesvise tildelinger - virkemiddel
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Kilde: Innovasjon Norge

På landsbasis utgjorde lavrisikolån, risikolån og garantier, og tilskudd i 2021 til sammen 9,2 milliarder kroner.
Rådgivingstjenester, profilering og EØS-midlene (943 mill. kroner) er ikke medregnet her.
9,2 milliarder kroner er en nedgang fra 2020, da tilsvarende tall var 12,5 milliarder kroner. Nedgangen skyldes
bortfall av noen ekstraordinære tilskuddsmidler som ble tildelt på grunn av koronapandemien, og som i 2020
blant annet ga muligheten til å øke volumet på risikolån.
Merk at lån og tilskudd til landbruket presenteres samlet og inngår under tilskudd. Fordelingen er 970
millioner kroner i tilskudd og 381 millioner kroner i lån.
Totalt ble det gitt 2,5 milliarder kroner i lavrisikolån fordelt på industri og tjenesteyting (1 mrd. kr), landbruk
(358 mill. kr) og fiskeflåte (1,1 mrd. kr). Risikolån og garantier til industri, tjenesteyting og landbruk utgjorde 1,5
milliarder kroner. Det ble tildelt 5,3 milliarder kroner i tilskudd i 2021. De største postene var koronatiltak (1, 8
mrd. kr), miljøteknologi/Grønn plattform (1 mrd. kr) og landbruk (970 mill. kr).

Fylkesvise tildelinger - sektor
Filtrer etter fylker
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Sektor i denne oversikten er basert på Innovasjon Norges vurdering av søknadens relevans i forhold til våre
åtte prioriterte næringer, og ønsket om å stimulere/støtte opp om disse gjennom lån, tilskudd og garantier.
"Øvrige områder" benyttes når gode søknader skal støttes, men ikke kan plasseres innenfor de andre
områdene. Eksempel på det er bevilgninger til kommuner og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er).
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Fylkesvise tildelinger - næringsområde
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Kilde: Innovasjon Norge

Disse næringsområdene er basert på standarden for næringsgruppering i Statistisk sentralbyrå. Grunnlaget
for denne grupperingen er EUs standard NACE.
Uspesifisert omfatter blant annet støtte til ikke-statlig organisasjoner, kommuner, prosjektbevilgninger til
Innovasjon Norge og bedrifter som har prosjektledelse for bedriftsnettverk og klynger.
Annen tjenesteyting omfatter næringsforeninger, bransjeorganisasjoner, samvirkeforetak og klyngetypene
NCE/GCE.

Låneportefølje

Fylkesvis fordeling av lån i millioner kroner:

Møre og
Romsdal

3 984
3 231

Vestland
Troms og
Finnmark

2 585
1 786

Nordland

1 724

Trøndelag
1 253

Innlandet

1 166

Viken

1 106

Oslo

959

Rogaland

855

Agder
Vestfold og
Telemark

730
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Svalbard
0
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Ved utgangen av 2021 omfattet låneporteføljen 8 245 aktive lån og 19,4 milliarder kroner. Porteføljen er
redusert med 0,4 prosent fra 2020, mens antall lån er redusert med 576.
Lavrisikolån utgjør 11,7 milliarder kroner og risikolån 5,7 milliarder kroner. Lavrisikolån er redusert med 2,5
milliarder kroner og risikolån er økt med 0,3 milliarder kroner. Møre og Romsdal har størst portefølje av
løpende lån på 4 milliarder kroner, hvorav 55 prosent er lån til fiskeflåten.
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88 gründerbedrifter mottok oppstartlån på til sammen 125 millioner kroner i 2021. Nedgangen fra 396
innvilgede lån i 2020 skyldes bortfall av en koronapakke som ga utvidede muligheter for å innvilge nye lån.
Oppstartlånet gir gründerbedrifter kapital til å bygge selskapet videre.

Landbruk og reiseliv

Foto: Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com

Utviklingen av norsk landbruk og norsk reiseliv er prioriterte områder i
Innovasjon Norge.
Se nøkkeltall i menyen til venstre.

Kommersielle gjestedøgn

Antall overnattinger på hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem i
Norge, fordelt på norske og utenlandske gjester:
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Norsk reiseliv har hatt god utvikling og vekst fra 2014 og frem til februar 2020. Koronapandemien har ført til en
betydelig nedgang siden da, særlig fra utlandet.
Samlet for året var det 27, 1 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en økning på 14 prosent. Antall norske
står for en vekst på 16 prosent, mens utenlandske har vært på samme nivå som i 2020.

3,3

Utenlandske gjestedøgn

Antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge fordelt på
land:

1 955 111
565 953

Tyskland

788 659
1 103 425
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USA
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262 335
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217 594
649 981
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27 614
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451 608

Frankrike

65 530
114 200
343 513
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43 286
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65 730
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Det var 27 millioner kommersielle overnattinger i 2021, noe som er en økning på 14 prosent fra 2020. Flere
nordmenn har reist i eget land og norske overnattinger økte med hele 17 prosent fra 2020. Det betyr at antall
norske gjestedøgn kun ligger tre prosent under nivået i 2019.

20000

Dessverre kan ikke tilveksten fra hjemmemarkedet dekke opp tapet av utenlandske gjestedøgn gjennom
nesten to år. Nivået på utenlandske gjestedøgn i 2021 er uendret fra året før, men har en nedgang på 69
prosent sammenlignet med 2019. Det betyr at totalt antall kommersielle overnattinger går ned med 23
prosent sammenlignet med 2019. Hadde ikke tilveksten til camping og hytter vært så høy, hadde nedgangen
vært større.

Hotellene hardest rammet
Antall hotellovernattinger tok seg noe opp i 2021, og økte med 11 prosent sammenlignet med 2020. Med
unntak av nedgang i januar til mars og juli måned som var uendret, har hotellene hatt en god tilvekst
gjennom hele året. Det samme har overnattinger på camping (+15 prosent) og samlekategorien hyttegrender
og vandrerhjem (+35 prosent) som fortsetter å øke. Ser vi på utviklingen fra 2019, er det hotellene som er
hardest rammet med en nedgang på 35 prosent. Både camping og hyttegrender og vandrerhjem ligger
henholdsvis 7 og 2 prosent høyere enn i 2019.

Tilskudd til landbruket

Tilskudd til investeringer og utvikling i landbruket:
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Bevilgningene til investering og utvikling i landbruket har økt jevnt de siste årene.
Tradisjonelt landbruk fikk en liten topp i 2018 på grunn av en ekstra tildeling på 75 millioner kroner i tilskudd til
investeringsstøtte. For 2019 og 2020 var bevilgningen tilbake på normalt nivå. Økningen i 2021 skyldes igjen
økning i rammen.
Programmene har en liten nedgang i 2021 som følge av reduksjoner i rammene etter ekstraordinære tiltak i
2020.
For tilleggsnæring er forbruket omtrent det samme som i 2020.

Om oss

2021

Om Innovasjon Norge

Foto: Astrid Waller

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel
for å realisere verdiskapende næringsutvikling, omstilling, grønn vekst og
utvikling av eksportmuligheter for bedrifter over hele landet.
For norske bedrifter skal Innovasjon Norge være den ene døra inn til virkemiddelapparatet, og er en
sparringpartner som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk til bedrifter med vekstambisjoner, både enkeltvis
og i nettverk. I det inngår å koble bedriftene med private og offentlige aktører som kan hjelpe – både
nasjonalt og internasjonalt.

Eksport og internasjonalisering
Innovasjon Norge er gjennom 19 regionale kontor i tett kontakt med norsk næringsliv der det er. For bedrifter
som ønsker å satse internasjonalt, kan Innovasjon Norge med 24 kontorer i 19 land aktivt legge til rette for
eksportrettede satsinger i de viktigste markedene for norsk næringsliv. I tillegg kommer fire prosjektkontor for
EØS-oppdraget i Europa.

Oppdrag fra eiere
Virksomheten i Innovasjon Norge bygger på årlige oppdragsbrev fra ulike departementer og
fylkeskommunene. Hovedoppdragene er innovasjon og internasjonalisering, regional næringsutvikling og
finansiering. I tillegg mottar Innovasjon Norge oppdrag knyttet til landbruk, reiselivsprofilering og EØS-midler.

Utløse muligheter
Målet er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes
næringsmessige muligheter ved å bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative
næringsmiljøer.
Innovasjon Norge ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for

oppfinnere. Denne sammenslåingen ga norsk næringsliv én dør inn til et samlet regionalt, nasjonalt og
internasjonalt rettet virkemiddelapparat for innovasjon og næringsutvikling.
Innovasjon Norge eies 51 prosent av Staten ved Nærings‐ og fiskeridepartementet og 49 prosent av
fylkeskommunene. Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap, der selskapets hovedstyre har et
selvstendig ansvar for virksomheten og resultatene som oppnås.

Næringsutvikler for hele landet

Foto: Astrid Waller

Innovasjon Norges har som hovedmål å utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes
næringsmessige muligheter.
Overordnet mål
Det er satt tre delmål for virksomheten:
1 Flere gode gründere
2 Flere vekstkraftige bedrifter
3 Flere innovative næringsmiljøer

Selskapsstrategi
Selskapsstrategien til Innovasjon Norge gjelder i perioden 2020 til 2025, og definerer fire strategiske mål:
4 Sikre at flere norske bedrifter lykkes med vekst.
5 Øke eksporten fra norske små og mellomstore bedrifter.
6 Sikre norsk retur fra Horisont Europa på 2,5 prosent.
7 Dokumentere hvordan Innovasjon Norges innsats bidrar til utvalgte bærekraftmål.

De strategiske prioriteringene er:
1 Innovasjon Norge skal være en sparringpartner for næringslivet i alle regioner.
2 Innovasjon Norge skal jobbe for at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport.
3 Innovasjon Norge skal jobbe for at næringslivet er med og løser de globale samfunnsutfordringene.

4 Innovasjon Norge skal bidra til å skape arbeidsplasser i hele landet gjennom regionale partnerskap
for å skape vekst basert på regionale forutsetninger.
5 Innovasjon Norge skal gi våre oppdragsgivere og eiere råd om hva som virker.

Strategiske presiseringer i 2021
Som følge av endrede rammebetingelser på sentrale områder ble det i 2021 besluttet å gjøre noen strategiske
presiseringer på tre områder:
EU som premissgiver
EUs ambisiøse vekststrategi «Grønn giv» påvirker Norge og norsk næringsliv. I tillegg er Norge med i en rekke
EU-programmer som også innebærer nye oppgaver til Innovasjon Norge. Strategisk betyr det at Innovasjon
Norge må overvåke det som skjer i EU, bidra til at norske interesser ivaretas og lykkes i å synliggjøre og koble
norsk næringsliv på de mulighetene som finnes i EU.
Sparring - kompetanse og kapital
Innovasjon Norge har fått i oppdrag å være den regionale førstelinjen til hele virkemiddelapparatet, og
befester dermed rollen som sparringpartner og tilbyder av kompetanse og kapital til næringsutvikling. I det
inngår også rollen som grønn industribank. Strategisk skal Innovasjon Norge være en koordinator og et nav i
virkemiddelapparatet som ser - og kjenner - helheten. Det berører også «En dør inn»-samarbeidet med de
øvrige virkemiddelaktørene. Rollen som sparringpartner for bedrifter og næringsliv skal styrkes og prioriteres i
2022.
Øke innsatsen for å ta grønne verdikjeder ut i internasjonale marker
I regjeringsplattformen for den nye Støre-regjeringen er det satt nye og ambisiøse mål for norsk eksport.
Strategisk betyr det at Innovasjon Norge vil forsterke sin eksportsatsing for å bidra til ambisjonen om 50
prosent økt eksport fra fastlandsindustrien.
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Foto: Agnete Brun
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Gunnar Bovim
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Merete Nygaard
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Arvid Andenæs
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Helene Falch
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