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Evaluering av Innovasjon Norge (IN) - høring

viser til hørIngsbrev datert 22.09.2010 og Informasjon lagt ut på
Jepartementets hjemmesIde.

laturviterne er en fagforenIng som organiserer høyt utdanna naturvitere. VI har
5700 medlemmer innen landbruk, skogbruk, mIljø, blologl, flskeforvaltning og
arealforvaltnIng og er tllsluttet Akademikerne.

Våre kommentarer er først og fremst knyttet til forvaltningen av BU-mIdlene og
til IN som kunnskapsorganisasjon.

ForvaltnIngen av BU-midlene ble på begynnelsen av 2000-tallet overført til SND
og videre inn i det som ble 1N. Saksbehandlerne på BU-saker gikk fra å være en
del av et større faglig felleskap hos fylkesmannes landbruksavdellng tll å bli en
lIten gruppe landbruksakademlkere 1IN. Utfordringen har vært å skape et godt
fagmiljø som greier å utvikle kompetansen på landbruksforhold og dra nytte av
den tota1e kompetansen på næringsutvikling og bankvirksomhet som 1N er. Våre
InnspiIlfra medlemmer 1 IN tyder på at det har lykkes, men at det vil bli en
utfordring i tiden som kommer. Regionalt nyter INs medarbeidere godt av et
konstruktivt samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling,
næringsorganisasjoner og Fylkeskommunen. Skal dette fortsette, er det
selvfølgellg vIktIg å ha en regional struktur1IN som gjør dette mulig. Videre vil
vi påpeke at Fylkesrnannens kompetanse bygges gradvis ned i takt med
reduserte bevilgninger og presset økonomi. Det er derfor svært vIktig å vurdere
totalen I den kompetansen på landbruk og næringsutvikling som det offentlige
skal vedlikeholde. For små og fragmenterte miljøer kan true dette. Skal IN
fortsatt være en kunnskapsbank på næringsutvikling innen landbruk og
distriktsnærInger må disse fagmlljøene organiseres slik at  de  kan utvikle og
vedlikeholde sin kompetanse og det må settes av ressurser til dette.

Rapporten anbefaler en ny organisering utenfor IN av dagens BU-ordnIng.
Naturviterne mener at en videreførIng av dagens ordnIng 1 større grad vil bidra til
å nå målene Innen Bu-ordnIngen. Vi mener en videreføring i Innovasjon Norge i
bedre muliggjør en individuell vurdering av enke1tsaker samtidig som man styrer
etter rammemålsetUng. Enkelte synes å mene at bygdeutvIklingsmIdlene burde
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flaturviterne
tildeles mer skjematIsk slik at for eksempel alle som gjennomfører en investering
automatisk får tidelt en viss prosent i tilskudd. Vi mener dette vil være uheldig
for utviklIngen av norsk landbruk fordi man ikke vll kunne identifisere
innovatører som har kompetanse, vilje og evne til å satse på nye virksomheter
og utvIkle de til å bli økonomIsk selvbærencle. I Innovasjon Norge har man
meget god erfaring for å Identifisere og hjelpe fram gode og innovative
prosjekter. Dette kan vi med dagens organisering også gjøre innenfor
landbruket. Med en felles organisasjon vil man dra nytte av de ulike fagrnlljøenes
kompetanse.
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,ring - evaluering Innovaajon Norge

t vises til e-post fra Akademikeme 3.1. 2011.

iledning den aktuelle børingen fra Nærings- og handelsdepartementet ønsker
geforeningen å formidk foreningens erfaringer fra samarbeidet med limovasjon Norge (og
daværende SND) om to konkrete Forsknings- og utviklingsprosjekter fra 2002 og frem til

kg-
presiserer at Legeforeningen ikke fmner å kunne uttale seg til evalueringsTapporten, men

uttaler seg om Innovasjon Norge på grunnlag av nevnte erfaringer.

Irt om prosjektene I

ELektronisk INformasjonsutveksling for primærleger" (ELIN-prosjektet) ble gjennomført
d forprosjekt og hovedprosjekt i 2003-2008, med tilskudd fra det daværende Statens
rinp- og distrikstutviklingsfond (SND) og senere Innovasjon Norge på til sammen ca. kr.
00 000.
orprosjekt "ELIN allmennlege/avtalespesialist" (ELIN a) ble gjennomført 2009-2010 med
klcudd kr.740 000 fra Innovasjon Norge.

gge prosjektene ble organisert og gjennomført i henhold til SNDs metodikk
kansjeorienterte IT-prosjekter for ejfektiv forretningscirD?" (BiT-metodikk).
geforeningen hadde rollen som  bransjeorganisasjon og pmsjekteier som inngikk
pliktende avtaler med programvareleverandører som på sin side mottok delvis refusjon av
e kostnader forbundet med utvikling av programvare, forutsatt et dette ble gjort i henhold
kravspesifikasjoner som var utarheidet av representanter for brukerne (leger).
rmålet for metodikken er således å gi stimuleringsmidler til norske bedrifter, og i denne
nmenheng har dette dessuten gitt positive effekter for helsevesent ved at det er utvildet
ttig programvare.

-osjektene mottok opå finansiering fra Helsedirektoratet, NasjonalIKTog Legeforeningen.
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Legelbreningens erlaringer

I hovedsak er Legeforeningen svært fornøyd med samarbeidet med Innovasjon Norge,
spesielt med fortløpende kontakt og konstruktiv veiledning underveis, ikke minst vedrørende
planlegging og etablering av det første prosjektet

Innovasjon Norge har fremstått som en profesjonell aktør som krever at tilskuddsmottagere
etterlever etatens regler og prosedyrer for søknader og rapportering.

Som område med forbedringspotensiale erfarte vi at saksbehandlingstiden noen ganger
opplevdes som lang (inntil fire måneder).

Med hilsen
Den rske legeforening
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generalsekretær
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