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Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse 
regionenes næringsmessige muligheter

Formål
Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet
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Nettverk

Kompetanse

Kapital

• Vi er en sparringpartner for næringslivet og en 
inngang til hele virkemiddelapparatet.

• Vi er tilstede over hele Norge og i 19 land over hele 
verden.

• Vi tar utgangspunkt i kundens behov og kan 
sparre med bedriften om hvordan den kan lykkes.

• Vi bidrar i prosjekter for:
• Oppstart av bedrift
• Innovasjon og utvikling
• Internasjonal satsing og eksport

• Vi tilbyr tjenester som virker. Våre ordninger 
utløser privat kapital og gir bedriftene mer penger 
å vokse for. 

Hvordan gjør vi det?
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Store muligheter 
i EU-programmer.

04

Fylkeskommunene får en 
sterkere rolle som 
samfunnsutvikler.

03

Vi trenger flere vekstbedrifter 
som skalerer internasjonalt.

02

Store samfunnsutfordringer 
betyr nye krav og muligheter.
Bærekraft gir økt risiko.

01

Utfordringer og trender 
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• Vi legger til rette for nettverk og 
samarbeidsorienterte 
utviklingsprosjekter 

• Det skjer gjennom tre former for 
virkemidler: klyngeprogrammet 
Norwegian Innovation Clusters, 
bedriftsnettverk-tjenesten og 
kompetansesenteret for regional 
omstilling 

Flere innovative næringsmiljøer

• Myndighetenes 
krisepakker gjorde at vi kunne 
gi tilsagn om 8,1 milliarder kroner 
i tilskudd og lån til denne 
gruppen. I 2019 var beløpet 3,3 
milliarder.

• I 2020 lanserte Innovasjon Norge 
et kompetansesenter som gjør det 
enkelt å ta de første stegene for å 
bli en internasjonal bedrift.

Flere vekstkraftige bedrifter

• Sikre et godt finansieringstilbud
til gründerselskaper

• Øke kompetansen til
oppstartbedrifter

• Sørge for at økosystemet for 
oppstart kan opprettholde 
tilbudet gjennom ordningen 
Tilskudd til innovasjons- og 
gründermiljøer

Flere gode gründere

Våre delmål
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Vi er lokalisert der bedriftene er... Vadsø

Bodø

Tromsø

Alta

Steinkjer

Trondheim

Stavanger

Bergen

Sogndal

Vekst- og gründersenteret i Førde

Grimstad

Skien
Borre

Sarpsborg
Drammen

Oslo

Brumunddal

Ålesund
Molde

Arktis
Tromsø

Alta
Vadsø

Nordland
Bodø

Trøndelag
Trondheim

Steinkjer

Møre og Romsdal
Ålesund

Molde

Vestland
Bergen

Sogndal

Rogaland
Stavanger

Agder
Grimstad

Vestfold og Telemark
Borre 
Skien

Oslo Viken
Oslo

Sarpsborg
Drammen

Innlandet
Brumunddal
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...og i internasjonale markeder
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Involvering

Nasjonal reiselivsstrategi 10

Alle deler av reiselivet har vært engasjert i
arbeidet, for å dele innspill og innsikt.
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Premisser

Digitalisering Covid-19Bærekraft

Foto: Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com, FN, iStock



Helhetlig
utvikling
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Hva ønsker 
vi å oppnå?



Økt verdiskaping og jobbskaping
◦ 20 mrd. kr økt eksportverdi
◦ 20 mrd. kr økt innenlandsk konsum
◦ 25% økt reiselivsrelaterte jobber
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Bidra til at Norge blir et lavutslipssamfunn
• 50% reduksjon i stedlig klimautslipp
• High yield – low impact: 10% årlig reduksjon i transport 

Attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere
• Økt sysselsetting og bosetting
• Bedre handels- og servicetilbud
• Økte ringvirkninger
• Positive innbyggere

Økt betalingsvilje og gjenkjøp
• Styrket markedsposisjon
• 25% økt forbruk i hovedmålgruppene



High yield
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Low impact



Sterke inntrykk med små avtrykk 16

Strategiske 
grep



• Gjensidige avhengige av hverandre

• Basert på aktørenes innspill

• Tydelig adressat på ansvar

• Ulikt «ferdighetsnivå»

• Kort vs. langsikt

23 satsinger og tiltak
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Norsk Offentlig 
Utredning (NOU)
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• Besøksforvaltning
• Finansiering og forvaltning av 

fellesgoder
• Tilgjengelighet
• Regulering av cruisetrafikk 
• Destinasjonsledelse og 

samarbeid på reisemål
• Klimarisiko



Friluftsliv –
the Norwegian Way
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• Smart digitalisering

• Grønn omstilling

• Tjenester og teknologi

• Økt foredlingsgrad

• Verdifulle arbeidsplasser

REIS21
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Digitalt løft som 
konkurranse-fortrinn
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Klimasmart – en kalkulator for 
markedsutvikling

Grønne reiser – pilotprosjekt for 
framtidens transportløsninger

Foto: Ilja Hendel – Future og the Fjords, Erik Odiin - VisitNorway.com

Destinasjon 3.0
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Forvaltning og finansiering av fellesgoder 
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Foto: Yngve Olsen, Thomas Rasmus Skaug – Visit Norway, Einar Aslaksen - Pudder Agency

Nasjonal monitor – all innsikt på ett sted



• Reiseliv som næring

• Bærekraft og grønn omstilling

• Digitalisering

• Pandemien

• Rammevilkår og virkemidler

• Markedsutvikling

• Ressursgrunnlaget

• Håndteringsevne

• Reiseliv og lokalsamfunn

Kunnskapsgrunnlag
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www.visitnorway.no/innsikt



Takk for meg!
Knut.perander@innovasjonnorge.no


