
www.innovasjonnorge.no 

Innovasjon Norge 
Eierskiftealliansen, oktober 2015 

Seniorrådgiver Reidun Løite Myhra 



Formål 
Innovasjon  Norge  er staten og 
fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom 
næringsutvikling over hele landet 

Hovedmål 
Innovasjon Norges virkemidler og tjenester 
skal skape flere gode gründere, flere 
vekstkraftige bedrifter og flere innovative 
næringsmiljøer 
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Vi er tett på bedriftene  
der de er … 
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… og vi er tett på kundenes markeder 



• Profilering  
 
 

• Kompetanse 
 
 

• Finansiering 
 
 

• Rådgiving 
 
 

• Nettverk 



Hva vektlegger IN i sine vurderinger?  

• Varig verdiskapende virksomhet og sysselsetting 

• Innovasjon/nyskaping, men også produktivitet 

• Marked utover det lokale; Helst internasjonalt vekstpotensial 

• Dele (ikke ta all) risiko;  – Bedrift/eier og ev andre må også bidra 

• Ikke virke uheldig konkurransevridende 
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Hva vektlegger IN i sine vurderinger?  

• Bedriftens gjennomføringsevne 

• Innovasjon Norges bidrag skal ha en utløsende effekt.  

• Omsøkt prosjekt/investering må ikke være påstartet før søknad blir sendt inn 

• I tillegg: 
• Vurderinger knyttet til hva som vektlegges i de ulike støtteordningene 
• Vurderinger av pantesikkerhet og betjeningsevne når det er snakk om lån 
• Mm 
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Finansiering 

• Tilskudd 

• Lavrisikolån 

• Risikolån 

• Garantier 
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Lavrisikolån 

• Tilbud til bedrifter med langsiktig kapitalbehov 

• Primært til finansiering av anleggsmidler som bygninger, maskiner, driftstilbehør 

• Gis på konkurransedyktige markedsmessige betingelser 

• Gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi, og som kan stille med betryggende 
pantesikkerhet 

• Landsdekkende ordning 
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Risikolån/Innovasjonslån 

• Toppfinansiering av utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke, eller bare 
delvis, kan stille med tilfredsstillende pantesikkerhet 

• Kan ikke finansiere løpende driftsutgifter og brofinansiering, men kan finansiere 
kapitalstyrking i forbindelse med vekst og internasjonalisering.  

• Kan normalt dekke inntil 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt 

• Noe høyere rente og normalt kortere løpetid enn lavrisikolån 

• Tapsfond 

• Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter (SMB) 

• Landsdekkende og distriktsrettet ordning 
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Oppkjøp 

• Kan finansieres med lån fra Innovasjon Norge (både risikolån og 
lavrisikolån) 

• Må være et ledd i et strategisk og strukturelt godt grep og innenfor 
målsetting for våre lån (verdiskaping i Norge, innovasjon, vekst, 
internasjonalisering)  

• Bedriftens fremtidige utvikling er vårt fokus 

• Ved større lån er policy til Innovasjon Norge å dele finansiering og risiko 
med andre banker 
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Takk for 
oppmerksomheten 
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