
 

Rammer for samarbeid mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Innovasjon Norge:  

NHO og Innovasjon Norge styrker samarbeidet 

Regjeringen har ambisjon om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 

2030. For å lykkes er vi avhengige av å bygge nye sterke eksportnæringer. Flere av disse er knyttet til 

mulighetene som energi- og klimaomstillingen skaper, og løsninger som trengs i et mer bærekraftig 

samfunn.  

Norske bedrifter møter et stadig mer sammensatt utfordringsbilde. Krigen i Ukraina, høye energi- og 

råvarepriser, leveranseutfordringer i globale verdikjeder, økende geopolitiske spenninger, inflasjon 

og økte renter øker usikkerheten for næringslivet. NHO og Innovasjon Norge ønsker å bidra til at 

norsk næringsliv står rustet til å bidra med de beste løsningene i relevante markeder. 

Dette krever at vi har: 

• God innsikt og forståelse om de markedene og nye forretningsområdene vi ønsker å orientere 

oss inn mot 

• Effektivt samarbeid mellom bedrifter og virkemiddelapparat som gir tempo i skalering av 

løsninger 

• Tydeligere engasjement og posisjon i Europa langs flere akser 

For å få dette til, er det behov for tettere samarbeidsformer mellom aktører som kan bidra til å ta 

ansvar for eksportsatsingene. Innovasjon Norges tjenester skal legge til rette for grønn omstilling, et 

eksportrettet næringsliv og en industri som rigger oss for framtiden. NHO samler Norges største 

fellesskap av bedrifter og representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. NHO deltar 

også i Nasjonalt Eksportråd som har en viktig rolle i å samordne eksportsatsinger. 

NHO og Innovasjon Norge går nå sammen for å dra felles nytte av kunnskapen og nettverket våre 

organisasjoner besitter, og formidle dette til norsk næringsliv. Det er naturlig at vi ønsker å trekke 

inn andre aktører i samarbeidet der det er aktuelt. Det kan for eksempel være LO, Nasjonalt 

Eksportråd, Forskningsrådet, Norwegian Energy Partners, Siva, Eksfin, mv. Det vil også være aktuelt å 

trekke inn finansnæringen på enkelte områder. 

Vi ser for oss et forsterket samarbeid på følgende områder: 

• På regionalt nivå gjennom felles analyser av status for norsk næringsliv. Vi vil lage en årlig 

rapport som oppgir status for eksport i alle landets regioner og samarbeide tett med både 

private finansieringsinstitusjoner og etablerte eksportmiljøer.  

• På nasjonalt nivå gjennom samarbeid om grønne forretningsmodeller og om utvikling av 

kurstilbud og tjenester. Vi vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike deler av 

virkemiddelapparatet og mobilisere bedrifter til virkemiddelapparatets verktøykasse.   

• På nordisk nivå gjennom å sikre tettere samarbeid med våre respektive søsterorganisasjoner 

i nordiske land. Vi vil identifisere felles satsingsområder, som for eksempel batterier. 



• På europeisk nivå gjennom å utvikle felles samarbeidsarenaer i Brussel og felles strategier og 

budskap inn mot EU. Vi vil bidra med mer innsikt og kunnskapsdeling om arbeidet som skjer i 

EU og de viktigste medlemslandene. 

• På globalt nivå gjennom strategisk arbeid for å øke norsk eksport, slik som mobilisering til 

deltakelse på delegasjonsreiser og synliggjøring av resultatene fra disse. 
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