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Innovasjon Norge - supplerende oppdragsbrev 2018 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til forslag til revidert nasjonalbudsjett Prop. 85 S 

(2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 og Innst. 400 S 

(2017–2018) og Stortingets vedtak 15.06.2018. Fellesbestemmelsene gitt i oppdragsbrev av 

16.01.2018 og 06.09.2018 gjelder fortsatt. 

 

1. DISPONIBLE RAMMER OG BEVILGNINGER 

Følgende bevilgninger over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2018 knyttet til 

opprettelsen av nytt landsdekkende såkornfond er endret (beløp i mill. kroner).  

 

Kap./Post Betegnelse Saldert 

budsjett 2018 

Etter revidert 

budsjett 2018 

Endring 

Kap. 2421 Innovasjon Norge, tilskuddsposter    

2421/51 Tapsavsetning, såkornfond og 

koinvesteringsfond 

37,2 44,6 7,4 

2421/53 Risikoavlastning, såkornfond og 

koinvesteringsfond 

18,8 22,5 3,7 

2421/95 Egenkapital, såkornfond og 

koinvesteringsfond 

106,3 127,5 21,2 

 

 

2. NÆRMERE OM POSTENE 

Post 51 Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond 

Bevilgningen på posten økes med 7,4 mill. kroner, fra 37,2 mill. kroner til 44,6 mill. kroner, jf. 

omtale under post 95. 
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Side 2 
 

 

Post 53 Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond 

Bevilgningen på posten økes med 3,7 mill. kroner, fra 18,8 mill. kroner til 22,5 mill. kroner, jf. 

omtale under post 95. 

 

Post 95 Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond 

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget midler til et nytt landsdekkende såkornfond for IKT-

næringer på minimum 250 mill. kroner i statlig og privat kapital. Det er bestemt at 

bransjebegrensningen skal fjernes og fondets størrelse økes, slik at fondet blir på minimum 

300 mill. kroner i statlig og privat kapital. Forvalterne av fondet skal ha mulighet til å velge 

investeringsprofil for fondet, som for eksempel IKT. 

 

En målsetning for de egenkapitalfinansierte såkornfondene er at forvaltere på sikt skal kunne 

reise nye fond med kun private aksjonærer. Dette innebærer at rettssubjekter 

(forvaltningsselskap/managementselskap) som har fått tildelt mandat til landsdekkende 

såkornfond siden 2014 og frem til i dag, ikke kan søke om mandat til å forvalte det nye 

såkornfondet. 

 

Bevilgningen på posten økes med 21,2 mill. kroner fra 106,3 mill. kroner til 127,5 mill. kroner. 
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