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IN Vestland



• Oljeprisen
• De produksjonsavhengige 

oljeinntektene
• Verdien av oljefondet

Viktigste tallene i statsbudsjettet 2019





Fisk 20 % Raffinerte petroleumsprodukter 49 %

• 18 mrd • 45 mrd

Eksportandeler Vestland pr des 2018



•Hvor skal vi ta 
veksten ?

•Vi må tenke stort!

Nødvendig eksportvekst



Havregionen – best på bærekraftige banebrytende løsninger i havrommet



“Viser behovet for et offensivt og 
sterkt verkemiddelapparat som kan 
bidra til å utvikle denne bransjen til å 
bli en betydelig eksportindustri fra 
Norge – i konkurranse med kinesiske 
aktører som tenker stort og har svært 
fordelaktig finansiering / subsidier.»
CEO i Norsun

Norsun



Budsjett 2019 for IN Vestland



Virkemiddelgjennomgangen 



• Utvikling olje/gass
• Digitalisering
• Bærekraftig utvikling
• Uforutsigbarhet
• Sentralisering

Hva står vi foran ? 



Vår posisjon

• Vi er tilstede i alle fylker i Norge og 27 land over hele verden

• Vi jobber med de små og mellomstore bedriftene – de som har 
ambisjoner

• Vi er en sparringspartner som tilbyr kompetanse, nettverk og kapital 
for bedrifter med ambisjoner.

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



Nasjonalt - 8 pågående eksterne prosesser som påvirker INs rolle

Horizon Europe
Nytt rammeprogram

Utvalg og prosesser 
utenfor vår kontroll

Oppdragsgivere og
eiere involverer oss

Regionreform

Mjøs-utvalget

Evaluering
Innopol.rådgiver

Område-gjennom
gang uteapparat

Grenseflater
Innovasjon

Område-gjennom
gang miljø

Eksport-
finansiering

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvLv-zbzQAhXB1iwKHRlRC3AQjRwIBw&url=http://mid-norway.no/eu-programmer/horisont-2020/&psig=AFQjCNEsBNzmseXpb3_X0lEMjQ50njc-Ag&ust=1479912536853960


Samlet virkemiddelgjennomgang
(NFD og Finansdepartementet)



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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