
Eksportstrategirådet



Samfunnsmål/brukermål

Størst mulig verdiskaping fra 
norsk eksport 

-> Økt lønnsomhet og  
verdiskaping 

Få flere bedrifter fra flere 
industriområder ut i 

markedene

-> Potensialet er der - vi må få 
flere bein å stå på i norske 

eksport



Hva er hovedoppgavene?

1. Eksportstrategirådet skal 
med et nasjonalt perspektiv se 
på mulighetene for økt 
eksportvekst

• Organisasjonen er under 
etablering. Oppdragsløsningen 
er i gang

2. Prioritere og beslutte 
satsinger, og jobbe med og 
gjennom nåværende 
virkemiddelapparat i 
iverksettelsen

• ESR er ikke et nytt virkemiddel

3. Rådgi regjeringen med 
årlige innspill om 
eksportsatsinger

• Være med som strategisk 
retningssetter



Under etablering

• Lokaliseres i Ålesund

• 10 – 15 ansatte 

• Ansettelsesprosess av administrerende direktør 



Definisjon av en strategisk eksportsatsing
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En større strategisk eksportsatsing er et stort flerårig prosjekt

som også kan bestå av noen delprosjekter

Hver satsing skal ha konkrete mål for økt verdiskaping 

fra eksport, og forutsetter koordinert innsats fra flere 

aktører

Den koordinerte felles innsatsen i satsingene skal gjøre det mulig 

for norsk næringsliv og virkemiddelaktørene* å gjennomføre 

større prosjekter enn de har ressurser til på egen hånd

Satsingene vurderes på grunnlag av strategiske analyser av 

eksportpotensialet i norsk næringsliv og identifisert 

markedspotensial for norske løsninger i internasjonale markeder

*Virkemiddelaktørene (VMA) inkluderer Innovasjon Norge, EksFin, 
NORWEP, Sjømatrådet og utenriksstasjonene

ESR skal utvikle felles strategiske eksportsatsinger innenfor noen 

utvalgte områder der Norge kan ha særskilte fortrinn for å 

lykkes i internasjonale markeder med sterk vekst

Særskilte norske fortrinn kan ha sin bakgrunn i naturgitte forhold, 

sterke kompetansemiljøer, avansert produksjonsteknologi, tette 

relasjoner mellom bedrifter i industrielle klynger eller særskilt 

markedskunnskap bygget opp over tid



Prioritering: 
Hvordan tenke strategisk satsingsportefølje?



Løfter til målgruppene

1. Skape flere norske eksportsuksesser 

gjennom programmer initiert av næringslivet

2. Prioritere, beslutte og finansiere strategiske 

eksportsatsinger mot internasjonale 

markeder. 

3. Støtte norske eksportbedrifter gjennom et 

koordinert virkemiddelapparat som spiller 

på lag. 



• Arvid Moss, styreleder / Konserndirektør for Hydro Energy

• Kathrine Myhre, nestleder / Direktør i Patentstyret

• Sonja Djønne, styremedlem / Daglig leder i Haymat AS

• Håkon Haugli, styremedlem / Adm.dir i Innovasjon Norge

• Brage W. Johansen, styremedlem / CEO i Heimdall Power AS

• Kristine Anvik Leach, Styremedlem / VP Marketing i Jotun

• Helle Moen, styremedlem / Regiondirektør i EGGS Design

• Tore Ulstein, styremedlem / Styreleder i Ulstein gruppen ASA

Styret



Vi ser frem til et godt 
samarbeid!


