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REGELVERK FOR ORDNINGEN MED PRE-SÅKORNFOND 

 

Ordningen er overført fra Innovasjon Norge til Investinor jf. Prop. 119 S (2014–2015) 

Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 360 S (2014–2015), Prop. 1 S (2015-2016) 

Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 8 S (2015-2016), Prop 1 S (2019-2020) Nærings- 

og fiskeridepartementet, Innst. 8 S (2019–2020) og Investinors vedtekter. Regelverket er 

utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i 

Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder Investinors forvaltning av 

ordningen med pre-såkornfond og er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. april 

2020. Det er gjort gjeldende med virkning fra samme dag. Regelverket erstatter regelverk 

erstatter regelverk av 20.06.2016. Bestemmelser om økonomistyring i staten og EØS-

avtalens regelverk for offentlig støtte er overordnet dette regelverket.  

1. FORMÅL OG MÅLGRUPPE 

Formålet med tiltaket er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til bedrifter i pre-
såkornfasen. Finansieringen av enkeltbedrifter skal skje gjennom finansielle instrumenter 
som egenkapital eller lån. Bedrifter som mottar finansiering skal være yngre enn fem år.  
 
TTOer, inkubatorer eller andre organisasjoner Innovasjon Norge har funnet best egnet som 
forvalter. 
 

Støttemottakere skal være registrert i Brønnøysundregistrene og ha virksomhet i Norge, og 

prosjektene må ha potensial til å gi økt verdiskaping i Norge.  

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE 

Kriteriene som legges til grunn ved vurdering av måloppnåelse, har sin bakgrunn i indikatorer 

for delmål 1, 2 og 3 i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem. Oppnåelse av 

delmål 1 flere gode gründere og 2 flere vekstkraftige bedrifter vil bli tillagt mest vekt. I tillegg 

legges det til grunn at ressursbruken er effektiv. 

3. TILDELINGSKRITERIER 

Innovasjon Norge har tildelt midlene ut fra deres vurdering av hva som bidrar til størst mulig 

samlet måloppnåelse. Ved finansiering investering i enkeltbedrifter skal den statlige 

finansieringen maksimalt utgjøre 50 % og investeringer fra uavhengige private investorer 

skal minimun utgjøre 25 %. 

 

Utbetaling av midler til forvaltere kan skje i den form og det tempo Investinor mener er best 

egnet innenfor gjeldende regelverk om økonomistyring i staten. 

 

Kostnader til administrasjon og gjennomføring av ordningen dekkes gjennom årlige tilskudd 

fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det skal utarbeides kontrakter som regulerer 

investeringer og ansvarsforhold mellom Investinor og de aktører som forvalter ordningen. 

4. STATSSTØTTEREGLENE I EØS-AVTALEN 

Oppfølgingen skal skje i tråd med betingelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) for 

støtte som er forenlig med EØS-avtalen, jf. GBER artikkel 1–9 og artikkel 22 for fond 

opprettet før 2016 og artikkel 21–22 for fond opprettet senere. Det skal foretas stikkprøver av 

om foretatte investeringer i bedrifter er i samsvar med EØS-regelverket. 
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5. KRAV TIL INVESTINOR 

5.1 Tap 

Investinor forvalter statens deltakelse i pre-såkornfondene på vegne av staten. Investinor 

skal som del av års- og halvårsrapporteringen føre oversikt over fondenes realiserte og 

urealiserte tap knyttet til enkeltprosjekter og drift. Det er en forutsetning at eventuelle tap ikke 

skal belastes Investinors regnskap og egenkapital. 

 

Ved konkurs eller opphør av fondene skal Investinor opptre med sikte på å sikre statens 

verdier. 

5.2 Rapportering, evaluering, oppfølging og kontroll 

Rapporteringskrav og -hyppighet skal fremgå av avtale mellom Investinor og hvert enkelt 

fond og skal være likt for alle fond i ordningen. Investinor skal utarbeide relevante delmål og 

organisere oppfølging av pre-såkornordningen for å tilse at ordningen oppfyller overordnede 

mål. 

 

Innsendt årsregnskap fra fondene med resultatregnskap, balanse og noteopplysninger skal 

være revisorattestert. 

 

Ordningen vil følges opp gjennom evalueringer. I tillegg legges opp til en årlig og halvårlig 

aggregert rapportering basert på fondenes ordinære års- og kvartalsrapporteringer, der 

hovedvekt legges på investeringer, bransjer og eventuell tapsutvikling, samt årlig 

rapportering etter ESAs krav. 

 

Som ledd i oppfølgingen skal Investinor: 

 påse at avtalte rapporter faktisk er mottatt 

 gi nødvendig tilbakemelding til fondet om dennes rapportering 

 treffe tiltak dersom kontrollen avdekker muligheter for uregelmessigheter 

 

Normalt vil kontrollen innebære å vurdere om rapporteringen tilsier at midlene er brukt i 

overensstemmelse med forutsetningene og om krav til måloppnåelse er oppfylt. Kontrollen 

av forutsatte rapporter skal bl.a. omfatte: 

 en generell formalia- og rimelighetskontroll, dvs. at rapportene er signert, ev. attestert 

av revisor, og at tallmaterialet fremtrer troverdig 

 gjennomgang og vurdering av innrapportert informasjon med hensyn til avvik i 

måloppnåelse og økonomi og i forhold til risiko, egenart og vesentlighet 

 

Ut fra gjennomgangen av mottatt rapportering skal det vurderes om det er behov for 

ytterligere oppfølgings- eller kontrolltiltak, spesielt dersom gjennomgangen avdekker 

muligheter for uregelmessigheter. Dette kan eksempelvis omfatte stikkprøvekontroll for 

prøving av data som ligger til grunn for utarbeidelse av innrapportert informasjon, nærmere 

regnskapsgjennomgang eller annen kontroll med at midlene har blitt nyttet som forutsatt, jf. 

Bevilgningsreglementets § 10. 
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5.3 forvaltningsgivingsavtale 

Innovasjon Norge har utarbeidet en forvaltningsavtale med hver enkelt forvalter. Her er det et 

tillhørende addendum om overtakelsen som Investinor skal undertegne. Forvaltningssavtalen 

skal inneholde alle vilkårene som minimum må oppfylles for å få tilgang til lån, dvs.: 

 formål og hva slags tiltak lånene kan benyttes til 

 beløpsstørrelser og utbetalingstidspunkt på lån  

 behandling av eventuelt for mye utbetalt lån fra staten 

 krav til rapportering, regnskap og eventuell revisorbekreftelse  

 krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger 

som ligger til grunn for statens deltakelse i fondet  

 opplysninger om kontrolltiltak som kan bli iverksatt for å sikre at bruken av midlene 

skjer i samsvar med forutsetningene for tildelingen, jf. Bevilgningsreglementets § 10, 

og mulige reaksjonsformer dersom forvalter ikke opptrer i samsvar med 

forutsetningene i avtalen 

 

Forvaltningsavtalens addendum skal undertegnes på vegne av Investinor av en ansatt som 

er bemyndiget til det og av forvalteren.  

 

5.4 Krav om eventuell tilbakebetaling  

Dersom forvalter gir uriktige opplysninger eller midlene ikke benyttes i samsvar med fastsatte 

betingelser for statens deltakelse, kan risikoavlastningen bortfalle. Dersom det er grunnlag 

for bortfall av risikoavlastningen, skal Investinor motta tilbakebetalinger på basis av investert 

beløp, dvs. både egenkapital og risikoavlastning, og ikke kun egenkapitalen som ellers vil 

være tilfelle. 

 

5.5 Registrering av kommitering, innbetaling og tilbakebetaling 

Investinor skal ha systemer og rutiner som sikrer oversikt med hvordan lånene som 

Investinor har gitt, er utnyttet av forvalter, at den ikke overskrides og at det kan gis løpende 

oppdaterte rapporter om status. 

 

Alle innbetalinger av lån skal være attestert før innbetaling kan skje. Den som attesterer, skal 

kontrollere: 

 at innbetalingen er i overensstemmelse med vedtak om finansiering 

 at alle deltakerne har akseptert vilkår i og underskrevet forvaltningsavtale 

 

Investinor skal ha etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved 

kommitering, innbetaling og tilbakebetaling av lån i overensstemmelse med Bestemmelser 

om økonomistyring i staten. 

 

Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i 

overensstemmelse med Investinors interne økonomiforvaltningsrutiner. 
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5.6 Rapportering til departementet  

Investinor skal rapportere i henhold til kriteriene som er omtalt i pkt. 2 og 5.2 i dette 

regelverket. Informasjon om hyppighet og eventuelle andre størrelser i rapporteringen 

framgår av de årlige oppdragsbrev til Investinor. 

 

6. KRAV TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 

Departementet skal foreta hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på informasjonen i 

rapportene fra Investinor. Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette etterfølgende 

kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 27. april 2020.  

 

 

Mette I. Wikborg (e.f.) 

departementsråd 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 


