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FIN er en interesseorganisasjon for inno-
vasjonsselskaper i Norge. Medlemmene er 
inkubatorer, klynger, teknologioverførings-
kontor (TTOer), testsentre, forsknings- og 
kunnskapsparker. Flere har egne akselerator-
programmer, investeringsvirksomhet eller tette 
relasjoner til kapitalmiljøer og private investorer. 
Felles for innovasjonsselskapene er at de har 
en viktig rolle i å utvikle vekstbedrifter, og gi ny 
vekst i etablerte virksomheter, som har en stor 
effekt på arbeidsplasser og verdiskaping. FIN 
arbeider for:

• At myndighetene skal lykkes med å skape et 
helhetlig norsk innovasjonssystem 

• Å ivareta medlemmenes interesser og være 
et samarbeids- og kompetanseorgan for 
medlemmene

• Å sikre gode rammebetingelser for medlem-
mene nasjonalt og internasjonalt

• En bedre rollefordeling og samspill mellom 
myndigheter, virkemiddelapparatet og aktø-
rer i dagens innovasjonssystem

• Å synliggjøre innovasjonsselskapenes  
resultater overfor myndigheter, næringslivet, 
virkemiddelapparatet og media. 

FIN ble stiftet 12.02.1997. Foreningen ledes av 
et styre bestående av representanter på tvers 
av medlemsmassen. Sekretariatet består av  
daglig leder Trine Ellingsen. 

FIN er en bransjeforening i Abelia – NHOs 
forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 
Organisasjonen har kontorlokaler hos Abelia i 
Næringslivets Hus. 



2021 – innovasjonsselskapene 
er en garantist for nye arbeids-
plasser og grønt, eksportrettet 
næringsliv  
Regjeringen kan ikke oppnå sine mål om flere 
lønnsomme arbeidsplasser, grønn verdiskaping og 
eksport uten å jobbe gjennom innovasjons-
selskapene. 

I 2021 var aktivitetene i norsk næringsliv 
fortsatt preget av koronapandemien, selv om 
året etter hvert ga mange av innovasjons-
selskapene mulighet til å operere mer som 
normalt innenfor det som til enhver tid var 
gjeldende smitteverntiltak. Hjemmekontor var 
hovedregelen, vi fikk nye arbeidsmønstre, men 
opplevde samtidig en gründerboom med nye 
forretningsmodeller. Resultatene viser at 
innovasjonsselskapene har hatt en svært viktig 
rolle i å hjelpe næringslivet gjennom vanskelige 
tider. 

I skrivende stund er det krigen i Ukraina og 
sanksjonene mot Russland som påvirker øko-
nomien og energisituasjonen. Støre-regjeringen 
har satt ambisiøse mål om å skape flere arbeids-
plasser i hele landet, grønn verdiskaping og økt 
eksport. Disse ambisjonene kan ikke nås uten å 
styrke og bygge videre på eksisterende 
innovasjonsinfrastruktur og virkemidler som 
bidrar til å øke landets innovasjonskapasitet. 
Tempoet må opp og vi må investere i hele verdi-
kjeden, fra FoU og kommersialisering, til opp-
start, skalering og eksport.



Vi ga næringsminister Jan Christian Vestre et 
løfte like etter at han kom til makten: 
Jobb gjennom innovasjonsselskapene og vi skal 
levere! Styrk satsingen på kommersialisering fra 
forskning, inkubatorer, tidligfasekapital, Norsk 
katapult og klynger, så vil innovasjonsselska-
pene få pengene raskt i arbeid og du vil oppnå 
dine næringspolitiske målsettinger.
 Å styrke disse virkemidlene er et riktig grep 
fordi innovasjonsselskapene er innovasjons-
spesialister, tett på bedriftene og tilbyr det 
alle bedrifter som vokser og innoverer trenger: 
Kompetanse, Kapital og Kunder. 
Dessuten taler resultatene for seg; et konser-
vativt anslag viser at innovasjonsselskapene de 
siste ti år har bidratt til å utvikle 10 000 
bedrifter med en akkumulert verdiskaping på 
over 50 mrd. kr.

Geopolitisk ustabilitet betyr usikkerhets-
momenter for det næringslivet som skal støtte 
oppunder velferdsstaten i årene som kommer. 
Det får også budsjettmessige konsekvenser. 
Det er en opptrapping av midler til forsvar, sivil 
beredskap og mottak av flyktninger. Det store 
spørsmålet er i hvilken grad dette går på 
bekostning av målene om å kutte klimagass-
utslipp og utvikle nye grønne verdikjeder? 
Men det grønne skiftet skjer enten Norge tar 
del i det, eller ikke. Det er ingen motsetning 
mellom å skape flere grønne jobber og samtidig 
få frem løsninger som kan bedre den sikkerhets-
politiske situasjonen. Innovasjonsselskapene får 
også frem nytt næringsliv og løsninger som tas i 
bruk av forsvarssektoren, løsninger innen cyber-
sikkerhet og generell informasjonssikkerhet og 
ikke minst nye energiløsninger som kan avhjelpe 
energikrisen i Europa.



Gjennomslag
• Forlengelse av lokale prosjektmidler (LPM) 

for TTOenes kommersialiseringsprosjekter 
ut 2022

• 76 mill. kr. ekstra til inkubasjons- og         
næringshageprogrammene (krisetiltak)

• Inkubatorbedrifter berørt av COVID-19 fikk 
fritak fra kravet om å betale egenandeler

• Økt bevilgning til Norsk katapult på til 
sammen 207 mill. kr. (inkl. Grønn plattform)

• Stanset nedbygging av Siva
• Forbedrede retningslinjer for dokumenta-

sjon av egeninnsats for klynger og deres        
medlemsbedrifter

• Økt støtte til Grønn plattform.

Aktivitet og politiske gjennomslag 
2021 var nok et annerledes og hektisk politisk år 
for FIN. Året startet med at det meste dreide seg 
om korona, krise- og tiltakspakker. Etter hvert 
som samfunnet åpnet mer opp, ble stortings-
valget og regjeringsskiftet et bakteppe som pre-
get aktivitetene ut året. I mai la Solberg-
regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonal-
budsjett. Her ble det foreslått å overføre Sivas 
programvirksomhet til Innovasjon Norge, og å 
overføre Sivas eierskap i innovasjonsselskaper 
til fylkeskommunene. Vi lyktes med å sette en 
stopper for Solbergregjeringens planer etter 
regjeringsskiftet. 

Dessverre klarte vi ikke å reversere kuttene til 
inkubasjonsprogrammet og til klynge-
programmet, men vi lyktes med å øke 
bevilgningen til Norsk katapult. Tilgangen på 
risikovillig kapital for oppstartsbedrifter i tidlig-
fase, er et annet tema FIN jobbet en del med i 
2021.

Saker FIN har jobbet særlig mye med utenom 
ordinære budsjettsaker, er TTOenes fremtidige 
rolle og organisering, innspill til revidert 
inkubasjonsprogram 2023-2032, klyngenes rolle 
i norsk eksportsammenheng og beregning av 
egeninnsats for klynger i klyngeprogrammet.



Medlemsutvikling og koblingsboks
FIN har det siste året hatt en medlemsvekst på 
35 prosent. Ved utgangen av 2021 
representerte FIN 80 ulike innovasjonsaktører 
gjennom 59 medlemmer. FIN representerer nå 
flesteparten av innovasjonsselskapene i 
Norge. En like god nyhet er at FIN skårer høyt 
på medlemstilfredshet. I 2021 inngikk vi også 
en samarbeidsavtale med Siva som gir oss 
mulighet til å ha flere inkubatoraktiviteter frem-
over.

FIN er opptatt av å ha en rolle som «koblings-
boks» mellom innovasjonsselskapene, 
myndighetene og andre aktører i politikk-
utforming og nettverksbygging. I november 
arrangerte vi sammen med Abelia for andre 
gang Jakten på innovasjonskraften, denne gang 
hos VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap i 
Bergen. Overordnet tema for konferansen var 
innovative økosystemer. I fjor var det Havet 
som var undertema. Vi fikk synliggjort verdi-
skapingen innovasjonsselskapene bidrar til 
innenfor havnæringene, og vi fikk diskutert 
hvilke innovasjonspolitiske grep vi mener er 
nødvendig for å oppnå enda bedre resultater.

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN - Foreningen for innovasjons-
selskaper i Norge







Styrets beretning



Styret valgt på årsmøtet 2021
• Anne Cathrin Østebø, styreleder, Validé AS
• Frank Larsen, nestleder, Klosser Innovasjon 

AS
• Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets   

Innovasjonsselskap AS
• Håvard Belbo, T:lab AS 
• Kjell Reidar Mydske, Smart Innovation  

Norway AS
• Lena Nymo Helli, Norway Health Tech.

Styret har i løpet av 2021 hatt seks møter. 
Årsmøtet ble holdt digitalt 24. juni. Årsmøte-
seminaret handlet om innovasjonspolitikk for 
bærekraftig omstilling med deltakelse fra stor-
tingspolitikere.  



FINs medlemmer
2021



Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2021 representerte FIN 80 
innovasjonsaktører gjennom 59 medlemmer. 
Dette tilsvarer en medlemsvekst på 35 prosent 
fra 2020.

Følgende innovasjonsmiljøer ble med i FIN i 
løpet av 2021:

• Aggrator Inkubator Ås AS
• Aksello AS
• Aleap AS
• AskersHus AS
• Atheno AS
• Green Industry Cluster Norway 
• Industriinkubatoren Proventia AS
• Industriutvikling Vest AS
• KPB AS inkl. Inkubator Salten
• Kunnskapsparken Helgeland inkl. ACT – 

Arctic Cluster Team og Olje- og gassklynge 
Helgeland

• Kystinkubatoren AS
• Marin Energi Testsenter AS inkl. Norwegian 

Offshore Wind Cluster
• NCE Aquaculture
• NCE Finance Innovation
• Nord Innovasjon AS
• Oslo Cancer Cluster Incubator AS
• Oslo Cancer Cluster SA
• Proneo AS
• SAMS Norway – Sustainable Autonoumous 

Mobility Systems Norway
• Solenergiklyngen
• The Seafood Innovation Cluster AS

Med en medlemsvekst på over 150 prosent i 
løpet av de siste tre årene, representerer FIN nå 
flesteparten av innovasjonsselskapene i Norge. 

Medlemstilfredshet 
I 2021 gjennomførte FIN en medlems-
undersøkelse med en svarrate på 68 prosent. 
Undersøkelsen viser at 89 prosent er veldig eller 
svært fornøyd med medlemsforholdet til FIN 
totalt sett. 74 prosent er veldig eller svært 
fornøyd med FINs arbeid med å sikre nærings-
politiske gjennomslag for innovasjons-
selskapene. 

Viktigst for FIN-medlemskapet i prioritert rekke-
følge er:

1. At FIN bidrar til forutsigbare og langsiktige 
rammebetingelser for innovasjonsselskapene

2. At FIN koordinerer medlemmenes interesser 
og er talsperson på vegne av innovasjons- 
selskapene overfor myndighetene

3. At FIN bidrar til bedre rolledeling og samspill 
mellom innovasjonsselskapene og virke-  
middelapparatet.







Innovasjonsselskapene skaper 
arbeidsplasser, grønn vekst og 
økt eksport 
Det grønne skiftet drives frem gjennom inno-
vasjon og investeringer i nye verdikjeder, i både 
nye og etablerte bedrifter. Forskning viser at 
vekstorientert entreprenørskap er avhengig av 
et velfungerende økosystem for å lykkes. 
Innovasjonsselskapene utgjør en velfungerende 
infrastruktur rundt gründer/selskap, og bistår 
med det alle bedrifter som innoverer og vokser 
trenger gjennom hele verdikjeden fra FoU til 
eksport: Kompetanse, kapital og kunder.

Innovasjonsselskapene er lokalisert i alle landets 
regioner. Fellesnevneren er at innovasjons-
selskapene bidrar til å sette fart på det grønne 
skiftet, og utvikle teknologiselskaper og 
industri- og eksportarbeidsplasser over hele 
landet. Dette gjelder på tvers av bransjer, hvor 
bærekraft og digitalisering er sentrale drivere 
for samfunnsutfordringene som skal løses. 

Innovasjonsselskapenes resultater 
TTOenes felles oppgave er å forvalte eiernes 
FoU-resultater, slik at forskningen resulterer i 
nye bedrifter, eller tas i bruk av eksisterende 
bedrifter for eksempel gjennom salg av lisenser. 
I Norge har vi ti TTOer. Universiteter, høyskoler, 
helseforetak og forskningsinstitutt inngår som 
hel- eller deleier av en TTO, eller har en 
samarbeidsavtale med dem. TTOene har en 
viktig rolle i å fjerne mye av risikoen som 
forbindes med umodne teknologiprosjekter. Slik 
gjøres selskapene investorklare.

I 2021 ble det innhentet 542 millioner kroner



i fremmedkapital til ”spin-outs” fra TTOene 
etablert siste fem år, og totalt 3228 millioner 
kroner til TTO- ”spin-outs” etablert siste ti år. 
Koronapandemien påvirket 
kommersialiseringsresultatene, men innhentet 
kapital var på et høyt nivå både for selskaper 
yngre enn fem år og yngre enn ti år. Tallene 
inkluderer bedrifter der TTOene fortsatt er 
eier og bedrifter hvor TTOene har solgt seg ut 
(Forskningsrådet 2022).

Inkubatorene i Sivas inkubasjonsprogram 
omfatter 33 inkubatorer i alle landets regioner. 
Inkubatorene tilbyr rådgivning innen 
forretningsutvikling til oppstartsbedrifter og 
etablert næringsliv. Innovasjonsselskap med 
inkubator har vært avgjørende for at det i dag er 
en nasjonal infrastruktur med sterke 
innovasjonsselskaper som tilbyr et faglig nett-
verk hvor gründere, bedrifter, FoU-miljøer og 
investorer kobles sammen.

Inkubatorene har hatt en stor betydning i 
koronapandemien. Både for at en generasjon 
med gründere ikke skal gå tapt og som døråpner 
til forretningsutvikling i eksisterende nærings-
liv. Etterspørselen etter inkubatortjenester var 
rekordhøy i 2021. Totalt mottok 2 402 bedrifter 
bistand fra landets inkubatorer, og 48 pro-
sent av bedriftene i inkubasjon var nye av året. 
Inkubatorbedriftene har en akkumulert verdi-
skaping på 13 milliarder kroner for perioden 
2012-2022, og en akkumulert omsetning på 70 
milliarder kroner i samme periode (Siva 2022).

Norsk katapult er en ordning under Siva som 
består av fem fagspesifikke testsentre. Test-
sentrene utgjør en nasjonal infrastruktur med 
flerbrukssentre for små, mellomstore og store 
bedrifter – oppstarts- og etablerte bedrifter 

– i de fleste bransjer. Katapultene gir bedriftene 
tilgang på topp moderne utstyr, økt kompetan-
se og mulighet til å utvikle prototyper og teste 
ut nye løsninger slik at de kommer raskere ut i 
markedet.

Ved inngangen til 2021 tilbød sentrene utstyr 
og testfasiliteter til en samlet estimert verdi av 
1,6 milliarder kroner. Det er ti ganger mer enn 
offentlige investeringer i utstyr. Partnerne i 
sentrene har bidratt med øvrige investeringer. 
639 bedrifter fra hele landet benyttet seg av 
katapultenes tjenester i 2021, flesteparten små 
og mellomstore bedrifter (Siva 2022).

Klyngene øker innovasjons- og omstillingstakten 
gjennom å bidra til samarbeid mellom små og 
mellomstore bedrifter, økt internasjonal synlig-
het og økt kompetansetilgang. De utvikler 
utdanningstilbud som næringslivet har 
behov for, og mobiliserer bedrifter til delta-
kelse i EU-prosjekter. Flesteparten av FINs 
klynge-medlemmer deltar i Innovasjon Norges 
klyngeprogram Norwegian Innovation Clusters. 
Ved utgangen av 2021 bestod klynge-
programmet av 44 klynger i alle landets regioner, 
som samler 2 300 bedrifter i tillegg til FoU-
aktører og kapitalmiljøer. 

Den årlige gjennomsnittlige verdiskapingen er 
15,6 prosentpoeng høyere for bedrifter som 
deltar i klynger. Disse har også 15 prosentpoeng 
høyere salgsinntekter og 5,8 prosent høyere 
årsverk enn sammenlignbare bedrifter som ikke 
deltar i klynger (Innovasjon Norge 2022).



Bygg sterkere økosystemer og 
invester i verdikjeden fra FoU til 
eksport 
FIN mener at den viktigste politiske oppgaven 
fremover er å tilrettelegge for at nytt, grønt og 
eksportrettet næringsliv får vokse frem. Dersom 
Norge i større grad skal lykkes med å få frem 
nytt næringsliv, må vi styrke og bygge videre på 
eksisterende innovasjonsinfrastruktur og virke-
midler som bidrar til å øke landets 
innovasjonskapasitet. 2/3 av alle arbeidsplasser 
skapes i nyetablerte bedrifter. Norge har ikke 
en sterk nok tradisjon for å lykkes med å skale-
re vekstselskap. For å lykkes, trenger vi et mer 
effektivt og konkurransedyktig innovasjons-
system som utvikler eksisterende og legger til 
rette for fremveksten av nye næringer. Vi mener 
at det må satses mer på de virkemidlene som 
bygger sterkere økosystemer. Dette vil styrke 
kunnskapsoverføringen, dynamikken og føre til 
bedre utnyttelse av eksisterende kunnskap og 
kompetanse.

For å få frem nytt næringsliv, må også tempoet 
opp og det må investeres i hele verdikjeden, fra 
FoU og kommersialisering, til oppstart, skalering 
og eksport. Statens viktigste oppgave er å sørge 
for at det er en velfungerende verdi- og virke-
middelkjede. Områdegjennomgangen av det 
næringsrettede virkemiddelapparatet og region-
reformen fokuserte dessverre mer på flytting av 
oppgaver mellom de ulike nasjonale virke-
middelaktørene, i stedet for å definere et tyde-
lig målbilde og sikre at kapasiteten i verdikjeden 
styrkes. Resultatet er et mer fragmentert virke-
middelapparat, men hvor innovasjons-
selskapene jobber for å få til synergier på tvers



til det beste for norske bedrifter. 

Politisk arbeid
2021 var nok et annerledes og hektisk politisk 
år for FIN. I mai la Solbergregjeringen frem sitt 
forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her ble det 
foreslått å overføre Sivas programvirksomhet til 
Innovasjon Norge, og å overføre Sivas eierskap 
i innovasjonsselskaper til fylkeskommunene. Vi 
var sterkt imot disse forslagene og endringene 
ble midlertidig stanset etter påvirkningsarbeid 
fra FIN.

På vårparten startet Abelia et arbeid med å 
påvirke ny regjeringserklæring etter stortings-
valget. FIN var del av dette arbeidet. Solberg-
regjeringen foreslo på nytt en omfattende 
reform av Siva da den la frem statsbudsjettet i 
oktober. Vi hadde lyktes med å få inn en formu-
lering i Hurdalsplattformen om at ”Siva skulle 
styrkes”. Etter påvirkningsarbeid mot Stortinget 
fikk vi stanset denne reformen etter regjerings-
skiftet.

På grunn av regjeringsskiftet var arbeidet med 
statsbudsjettet særlig hektisk i fjor. I motsetning 
til et ordinært år, var det høringsinnspill både til 
avgående regjerings (Solbergregjeringen) 
budsjettforslag og til påtroppende regjerings 
(Støreregjeringen) tilleggsmelding til stats-
budsjettet. Stortingsvalget endret stortings-
komiteene sammensetning, og vi fikk en rekke 
nye politikere å forholde oss til.

FIN hadde et koordinert samarbeid med Abelia 
i arbeidet med statsbudsjettet. Både når det 
gjaldt skriftlige innspill og i selve budsjett-
høringene. Dessverre lyktes vi ikke med å re-
versere Solbergregjeringens forslag om å kutte 
bevilgningene til både inkubasjonsprogrammet

og klyngeprogrammet for 2022, men vi lyktes 
med å øke bevilgningen til Norsk katapult.  

Tilgangen på risikovillig kapital for oppstarts-
bedrifter i tidligfase, er et annet tema FIN jobbet 
en del med i 2021. Vi fikk inn en merknad i årets 
statsbudsjett om at ”Stortinget ber regjeringen 
sikre at Investinor fortsetter investeringer i pre-
såkorn-fasen”.

Saker FIN har jobbet særlig mye med utenom 
ordinære budsjettsaker, er TTOenes fremtidige 
rolle og organisering, innspill til revidert 
inkubasjonsprogram 2023-2032, klyngenes 
rolle i norsk eksportsammenheng og beregning 
av egeninnsats for klynger i klyngeprogrammet. 
Noen av disse prosessene omtales nærmere 
nedenfor under FINs arbeidsgrupper.  

Gjennomslag
• Forlengelse av lokale prosjektmidler (LPM) 

for TTOenes kommersialiseringsprosjekter ut 
2022

• 76 mill. kr. ekstra til inkubasjons- og næ-
ringshageprogrammene (krisetiltak)

• Inkubatorbedrifter berørt av COVID-19 fikk 
fritak fra kravet om å betale egenandeler

• Økt bevilgning til Norsk katapult på til 
sammen 207 mill. kr. (inkl. Grønn plattform)

• Stanset nedbygging av Siva
• Forbedrede retningslinjer for dokumentasjon 

av egeninnsats for klynger og deres med-
lemsbedrifter

• Økt støtte til Grønn plattform.



FINs arbeidsgrupper
FIN har ulike arbeidsgrupper som ledes av et 
styremedlem i samarbeid med daglig leder. 
Hensikten med arbeidsgruppene er å utvikle 
politikk og arbeide for forutsigbare og lang-
siktige rammebetingelser for de programmene 
medlemmene er operatører for. 

Arbeidsgruppe for TTOer
Arbeidsgruppen har vært ledet at Anne Cathrin 
Østebø, styreleder fra Validé, med deltakelse fra 
alle TTOene: Ard Innovation, Innoventus Sør, 
Inven2, Kjeller Innovasjon, Nord Innovasjon, 
Norinnova, NTNU Technology Transfer, SINTEF 
TTO og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap.  

FORNY – programmet for kommersialisering av 
forskningsresultater – har vært TTOenes 
vesentligste virkemiddel for å delfinansiere 
fremdrift i kommersialiseringsprosjektene. 
Programmet er i endring og det er igangsatt 
en større gjennomgang av hvordan Norge skal 
lykkes med å kommersialisere mer fra forskning. 
Her skal det blant annet tydeliggjøres og av-
klares hvilken rolle TTOene skal ha. Disse pro-
sessene har ført til at det har vært et stort antall 
TTO-aktiviteter i løpet av fjoråret, inkludert: 

• Presentasjon av en felles spørreundersøkel-
se til TTOene og alle deres eiere i samarbeid 
med Abelia og Forskningsinstituttenes felle-
sarena (FFA)

• Flere møter med Kunnskapsdepartementet 
og Nærings- og fiskeridepartementet

• En rekke interne møter på tvers av TTOene 
og flere drøftingsmøter med Forsknings-
rådet.

Arbeidsgruppe for inkubatorer
Oppdragsgiveransvaret for inkubasjon-
sprogrammet ble overført til de 11 nye 
regionene 1.1.2020. I tillegg skal det etableres 
et nytt inkubasjonsprogram for perioden 2023-
2032, hvor blant annet skalering av oppstarts-
bedrifter vil vektlegges i større grad enn 
tidligere.  

I 2021 inngikk FIN en samarbeidsavtale med 
Siva som inkluderer finansiering. Oppfølging av 
avtalen er organisert i inkubatorgruppen. 
Hensikten med avtalen er blant annet at FIN 
skal synliggjøre resultater fra inkubatorene, del-
ta i utvikling av eksisterende og nytt 
inkubasjonsprogram og skape gode arenaer for 
kompetanseutveksling og læring på tvers av 
inkubatorene. Det er særlig utformingen av re-
vidert inkubasjonsprogram FIN jobbet mye med 
i løpet av fjoråret. Vi har hatt en rekke møter på 
tvers av medlemmer for å koordinere innspill. 
Frank Larsen har deltatt på vegne av FIN i 
Nasjonalt programråd for utvikling av nytt 
program sammen med fylkeskommunene, virke-
middelapparatet og Næringshagene i Norge.  

I inkubatorgruppen deltar inkubatorer fra ulike 
regioner:

• Frank Larsen, leder, Klosser Innovasjon (Øst-
landet)

• Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets Innova-
sjonsselskap (Vestlandet)

• Kamilla Sharma, Innoventus Sør (Sørlandet)
• Kjetil Kvåle, Kunnskapsparken Vestland 

(Vestlandet)
• Line Backer Grøndahl, KUPA (Nord-Norge)
• Per Anders Folladal, Proneo (Midt-Norge).



Arbeidsgruppe for klynger
Arbeidsgruppen har arbeidet med kortsiktige og 
langsiktige prosesser innenfor klynge-
programmet. Saker som det var vært jobbet med 
er forsinkelse av utlysningen for delprogram for 
modne klynger, hvordan klyngene bør benyttes 
strategisk for å oppnå øvrige målsettinger og 
grønn vekst om økt eksport. 

Innovasjon Norge endret rutiner og betingelser i 
klyngeprogrammet ved å gjøre om på 
beregningene for egeninnsats for klyngene som 
fasilitator og for klyngenes medlemsbedrifter. 
Dersom Innovasjon Norges nye retningslinjer 
hadde blitt gjeldende, hadde verdien av bedrif-
tenes innsats inn i prosjekter blitt redusert med 
inntil 40 prosent. Arbeidsgruppen jobbet mye 
med disse problemstillingene. Vi sendte flere 
forslag til Innovasjon Norge og hadde en rekke 
møter med dem. Vi kom etter hvert til en enig-
het med Innovasjon Norge om utregningen av 
timesatser som dekker klyngene og deres 
medlemsbedrifters reelle kostnader.

Medlemmer i arbeidsgruppen for klynger har 
vært:

• Kjell Reidar Mydske, leder, Smart Innovation 
Norway (NCE Smart Energy Markets, Cluster 
for Applied AI)

• Per Erik Dalen, ÅKP (GCE Blue Maritime 
Cluster, NCE Blue Legasea)

• Hanne Mette Dyrlie Kristensen, The Life 
Science Cluster

• Stein Kvalsund, Hub for Ocean (Ocean Hy-
way Cluster)

• Espen Gressetvold, Tequity Cluster
• Torun Degnes, SAMS Norway.



Møteplasser og synlighet
Hovedhensikten med FINs møteplasser er å 
koble politikere, byråkrater, næringsliv og an-
dre aktører til enten felles politikkutforming og 
-utvikling eller nettverksbygging. Disse favner 
alt fra workshops, medlemsmøter, seminarer og 
konferanser. Flere av FINs møteplasser i 2021 
var digitale.

Tema på møteplassene var:

• Økosystemer og innovasjonsinfrastruktur
• Eksportstrategirådets arbeid og prioriterin-

ger
• Innovasjonspolitikk og grønn økonomisk 

omstilling 
• Kommersialisering fra forskning og TTOenes 

rolle 
• Klyngenes rolle i norsk eksportsammenheng
• Revidert inkubasjonsprogram 2023-2032
• Transformativ innovasjonspolitikk
• Stortingsvalget og regjeringsskiftet 
• Virkemiddelgjennomgangen 
• Statsbudsjettet 2022

FIN har som et felles talerør for innovasjons-
selskapene avholdt flere møter med ulike deler 
av virkemiddelapparatet, departement, stats-
råder og politikere. 

Solbergregjeringens forslag om å avvikle Siva 
og flytte funksjoner og oppgaver til Innovasjon 
Norge og fylkeskommunene preget FINs medie-
oppslag i 2021.

I juni 2020 etablerte FIN en LinkedIn-profil som 
ved utgangen av 2021 hadde ca. 900 følgere.



Jakten på innovasjonskraften 2021: 
Havet 
I 2020 tok FIN initiativ til å etablere en helt ny 
møteplass som vil arrangeres hos et nytt med-
lem hvert år. Vi inviterte Abelia med på laget, og 
i fjor avholdt vi konferansen hos VIS – Vestlan-
dets innovasjonsselskap i Bergen den 3. novem-
ber. 

Overordnet tema er innovative økosystemer, 
med en ny undertittel hvert år. Konferansen skal 
bidra til økt forståelse for hva økosystemer er, 
og vise hvordan innovasjonsselskapene er en 
garantist for kontinuerlig nyskaping og nærings-
utvikling. 

I 2021 var det Havet som var tema. Vi disku-
terte hvordan Norge skal bli verdensledende 
innen bærekraftig havøkonomi, og hvilke grep 
som trengs i innovasjonspolitikken. Det var en 
rekke medlemmer i programmet som synliggjor-
de verdiskapingen som innovasjonsselskapene 
bidrar til.   







Medlemsbesøk
Selv om koronapandemien preget aktivitetene i 
FIN i 2021, med smitteverntiltak og reiserestrik-
sjoner, var det til tider mulig å gjennomføre 
medlemsbesøk i løpet av fjoråret. Foruten med-
lemsbesøk i Oslo, gikk reisene gikk til Bergen, 
Stord, Mo i Rana, Bodø og Gjøvik. 

FIN besøkte følgende medlemmer i 2021:

• ACT – Arctic Cluster Team 
• Atheno AS
• Finance Innovation 
• GCE Ocean Technology
• Inkubator Salten 
• KPB – Kunnskapsparken Bodø AS
• Kunnskapsparken Helgeland AS
• Maritime Cleantech
• Media City Bergen AS
• NCE Aquaculture
• Nord Innovasjon AS
• Ocean Innovation Norwegian Catapult AS
• Oslo Cancer Cluster Incubator AS
• Oslo Cancer Cluster SA
• Oslotech AS
• Sustainable Energy AS
• The Seafood Innovation Cluster AS
• VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap AS
• Vaager Innovasjon AS.









Administrasjon og 
årsresultat



Administrasjon

Ansatte/likestilling
Trine Ellingsen er daglig leder. FIN arbeider for å 
oppnå best mulig fordeling av kvinner og menn i 
styret og i foreningens aktiviteter. Av et styre på 
seks er det tre menn og tre kvinner. 

Fremtidig utvikling
Forutsetningene for drift er gode. Organisasjo-
nen er i vekst og driften er sunn. Det har blitt 
gjort et systematisk arbeid med verving. Med 
21 nye medlemmer i 2021, representerer FIN 
nå flesteparten av innovasjonsselskapene i 
Norge. 

FIN har som mål å være relevant og medlem-
snær. Dette inkluderer å gi informasjon på et 
tidlig tidspunkt, innsikt og nytteverdi for med-
lemmene, få gjennomslag og være synlig. 

Årsresultat

Driftsgrunnlag
Regnskapet for 2021 viser driftsinntekter på 
1 500 000 kr. (30 000 mer enn budsjettert). 
Ordinær medlemskontingent utgjorde FINs 
vesentligste inntektskilde. Totalt utgjorde denne 
1 150 000 kr (40 000 kr. mer enn budsjettert). I 
tillegg hadde FIN prosjektinntekter på 350 000 
kr. Dette gjelder en avtale FIN har inngått med 
Siva for gjennomføring av inkubatoraktiviteter 
og prosjektinntekter fra TTOene.  

Årsresultat
Driftskostnadene endte på 1 243 000 kr., som 
er lavere enn budsjettert (1 468 000 kr.). På 
grunn av korona-situasjonen har FIN brukt 
mindre penger enn planlagt på reiser, møter og 
konferanser. Foreningen hadde budsjettert med 
å gå i balanse, men endte med et driftsresultat 
på 257 000 kr. Resultatet er ført mot egenkapi-
talen. Foreningens egenkapital ved utgangen av 
året utgjorde 
912 000 kr. 
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