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Lokalisering av Business Norway 
Det vises til oppslag på dagbladet.no av 17.03.211 der næringsminister Iselin Nybø omtaler 
etableringen av enheten med foreløpig arbeidsnavn Business Norway.  

Viken fylkeskommune har tidligere i brev av 14.12.20 til Nærings- og fiskeridepartementet gitt 
uttrykk for bekymring for at det opprettes en ny enhet for eksportfremme «Business Norway» 
på siden av Innovasjon Norge. Hovedårsaken er at Viken fylkeskommune mener det kan føre 
til en sterkere oppsplitting av det nasjonale virkemiddelapparatet.  

Viken fylkeskommune er ikke kjent med hvor langt departementet har kommet i arbeidet, 
men vi noterer oss at det i forslag til revidert statsbudsjett Kap. 941 blir foreslått å opprette et 
nytt eksportstrategiråd, og at det foreslås at denne enheten skal etableres utenfor Innovasjon 
Norge. Slik vi forstår det legges det opp til at enheten skal ha et nært samarbeid med 
Innovasjon Norge, både strategisk og operativt. Enheten skal både levere strategiske analyser, 
gi prioritering og forvalte midler, samt iverksette større felles eksportfremmesatsinger på 
tvers av de nærings-rettede virkemiddelaktørene, og i tett samarbeid med utenrikstjenesten. 
Det fremkommer også at midlene enheten forvalter til prosjekter for næringsfremme, 
utelukkende skal kanaliseres gjennom eksisterende virkemiddelaktører.  

En av beslutningene som næringsministeren etter det vi forstår, allerede har tatt, er at den 
nye enheten ikke skal plasseres i Oslo. Det er tidligere også uttalt at Innovasjon Norge fortsatt 
skal ha det samme operative ansvaret for eksportfremme som de har i dag. Viken 
fylkeskommune mener det blir viktig å sørge for at den nye enheten faktisk bidrar til 
koordinering og forsterking av eksportfremmearbeidet, og at det ikke blir en fragmentering 
mellom aktørene. 

Fylkesråden mener at det vil være å gi et viktig signal om at man ønsker å motvirke 
sentralisering av offentlige arbeidsplasser, at «Business Norway» eller eksportstrategirådet 
blir lokalisert utenfor Oslo, slik det tidligere er varslet fra næringsministeren.  

Fylkesråden vil foreslå for næringsministeren at enheten for eksportfremme legges til Viken, i 
enten gamle Østfold eller Buskerud. Dermed blir enheten plassert utenfor Oslo, samtidig i et 
fylke med et sterkt og internasjonalt næringsliv med betydelig eksport. Lokalisering i Viken, vil 
også i enkelte tilfeller kunne gjøre det lettere å rekruttere den nødvendige kompetansen som 
trenges til enheten. 

 
1 Norges handelsunderskudd bekymrer - dette svarer næringsminister Iselin Nybø (dagbladet.no) 

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slaktet-for-rot---svaret-overrasker/73529377
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Viken fylkeskommune ønsker at Innovasjon Norge også i fremtiden skal ha kontorer i Viken, 
og er i dialog med Innovasjon Norge om dette. Fylkesråden har i dialogen med Innovasjon 
Norge også tatt opp muligheten for å samlokalisere enheten for eksportfremme med et av 
Innovasjon Norge sine kontorer, i enten Buskerud eller Østfold i Viken. 

Vennlig hilsen 
 

Johan Edvard Grimstad 
fylkesråd for næring og tannhelse 
 

 

 


