
Fakta om Innovasjon Norge: 
Innovasjon Norge hadde en ramme på ca. 4 milliarder kroner for 2009. Den ble økt med 
1 milliard kroner til lavrisikolån før jul. 
Dagens pakke øker Innovasjon Norges ramme fra 5 til 6,2 milliarder kroner. 
 
I 2008 brukte vi ca. 110 millioner kroner på etablererstipend gjennom fylkeskommunale 
rammer. Gjennomsnittlig størrelse for et etablererstipend er i underkant av 200 000 
kroner. 
 
Virkning på sysselsetting: Dagens økning til Innovasjon Norge vil kunne gi 5300 nye eller 
sikrede arbeidsplasser. 
 
Fakta om risikolån/innovasjonslån: 
 
Risikolån (også omtalt som innovasjonslån) er et tilbud fra Innovasjon Norge som kan 
brukes til finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter, som er vanskelig å 
finansiere i det private kredittmarkedet. Risikolån kan bidra til gjennomføring av gode 
prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert, fordi bankene ikke tør låne ut penger til 
slike prosjekter. Følgende rammer gjelder for risikolån: 
 

• Det er et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle 
næringer og bransjer.  

• Risikolån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål, men kan 
benyttes til lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften bare 
delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet. Det kan dreie seg om etablering, 
videreutvikling eller omstilling med fokus på nyskaping og internasjonalisering.  

• Risikolån kan også brukes til finansiering av investeringer i bygg, maskiner og 
utstyr. Innovasjon Norges medvirkning skal ha en utløsende effekt for 
gjennomføring av prosjektet. 

• Rentene for risikolån er i dag 7,15 % p.a.  
• Risikolån kan dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt. Avdragstiden 

er normalt ikke mer enn 10 år.  
• Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter i virksomheten. 
• Det kan gis risikolån til utviklingsprosjekter og Innovasjon Norge kan kreve 

avkastning knyttet til suksess for prosjektet ut over vanlig rente. 
• Landsdekkende risikolån for 2009 har et utlånstak på 300 mill. kroner 
• Distriktsrettede risikolån vet vi enda ikke utlånstaket for.  
• Rentesats for lavrisikolån ligger på 4,9% og oppover. Rentesatsen er blant annet 

styrt av sikkerhet, driftsrisiko og om man velger fast eller flytende rente. 
 
Innovasjon Norge har i dag 346 løpende risikolån med en total saldo på ca. 350 mill. 
kroner. 
 
Eksempler på bedrifter som har mottatt risikolån: 
 

• Prediktor AS 
• Telemark Kildevann AS 
• Ryfylke Bioenergi AS 
• Litex AS 
• Nordiag ASA 
• Ocas AS 
• Spon Fish ASA 

 
 


