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Evalueringen av Innovasjon Norge - Høring

Vi viser til departements høringsbrev av 15.09.2010.

Fylkesutvalget i Akershus behandlet " Evalueringen av Innovasjon Norge — høring" 18.11.2010
med følgende vedtak:

Fylkesutvalget slutter seg til hovedfunn og anbefalinger i evalueringen av Innovasjon
Norge.

Fylkesutvalget vil særlig understreke

rapportens anbefaling om større vektlegging av innovasjon og at en større andel av
virkemidlene som følge av dette gjøres tilgjengelig for virksomheter i sentrale strøk
Fylkesutvalget mener at en slik justering av virkemiddelbruken bør være mulig
innenfor en differensiert nasjonal næringspolitikk som også tar hensyn til
distriktenes særlige behov.

Rapportens anbefaling av at innovasjon Norge i større grad bør få ansvaret for
kontinuerlig å vurdere om sammensetningen av egne virkemidler er tilstrekkelig
tilpasset de utfordringene næringslivet står overfor. Mindre grad av detaljstyring
fordrer imidlertid god kommunikasjon og stor grad av åpenhet innad i egen
virksomhet, utad mot næringslivet og i forhold til eierne.

Samarbeidet mellom Innovasjon Norge og SIVA på regionalt nivå styrkes for å utnytte de
samlede ressurser bedre.

Fylkesutvalget viser til at 3/4av Innovasjon Norges ramme er såkalt distriktspolitisk innsats.
Dette området er samtidig det området med lavest måloppnåelse. Fylkesutvalget mener at
Innovasjon Norge derfor bør vurdere å omdisponere rammen til å bruke mer ressurser på
områder hvor man oppnår subess som for eksempel økt innovasjon og økt
internasjonalisering.

Bygdeutviklingsmidlene overføres j5)lkeskommunene.
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