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Høringsbrev - evaluering av Innovasjon Norge

Det vises til evalueringsrapport av Innovasjon Norge og anmodning om innspill
fra Nærings- og handelsdepartementet datert 15.9.2010.

Under følger innspill fra Eksportfinans til evalueringsrapporten.

Samarbeidet med Innovasjon Norge — internasjonalisering og
eksportfremme.
Eksportfinans har positive erfaringer og stor nytte av samarbeidet med
Innovasjon Norge for å fremme internasjonalisering og norsk
eksportindustri. Spesielt vil vi trekke frem betydningen av Innovasjon
Norges utekontor. De fungerer som en viktig støttespiller for oss som
tilbyder av finansielle virkemidler for å støtte norsk eksportindustri.

Vi har også stor nytte av Innovasjon Norges nettverksbistand i forbindelse
med internasjonale messer og arrangementer der Eksportfinans deltar.

I forhold til profileringsarbeid har vi også et svært godt samarbeid med
Innovasjon Norge. Vi arrangerer hvert år flere eksportfinansieringsseminar
over hele landet i fellesskap med Innovasjon Norge og GIEK (Garanti-
instituttet for eksportkreditt) for å presentere virkemiddelapparatet for
norske bedrifter.

Virkemiddelporteføljen

Rapporten peker på at Innovasjon Norges virkemiddelportefølje kan anses
som unødvendig bred, og at selskapet bør gis større ansvar for å vurdere
sammensetningen av virkemiddelporteføljen.

Innovasjon Norge har en omfattende portefølje innenfor ulike
finansieringstjenester, herunder en garantiordning. Vi er av den oppfatning
at en mulig utvidelse av Innovasjon Norges garantiordning for å realisere
prosjekter i nasjonal eller internasjonal sammenheng hadde vært et
effektivt virkemiddel for støtte til internasjonalisering og innovasjon. På
den måten kan banker og finansinstitusjoner involveres i finansieringen i
sterkere grad enn i dag. Dette kan være et viktig samfunnsøkonomisk
bidrag i forhold til å kunne realisere prosjekter, særlig i en tidlig fase. For
denne typen prosjekter har bankene typisk behov for risikoavlastning for å
kunne delta i finansieringen. Samtidig kan utvidet bruk av garantier bidra
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til å gjøre bankene mer aktive inn mot tidligfase-prosjekter. Eksempelvis
garantier for finansiering av norske bedrifters satsing mot
eksportmarkedet i form av ulike investeringer i Norge eller i utlandet.
En omgjøring av garantiene fra simpel kausjon til selvskyldnergaranti vil
også gjøre det enklere for bedriftene å få pa plass den ønskede
finansieringen.

3. Sterkere satsning mot enkeltprosjekter - prosjekter i nasjonal
interesse/miljøprosjekter
Rapporten peker på at en større andel av selskapets virkemidler bør støtte
prosjekter med innovasjon av nasjonal eller internasjonal karakter som
mål, og at støtte til prosjekter som er nasjonalt eller internasjonalt
nyskapende kan forsterke innovasjonsbidraget.

Eksportfinans peker spesielt på prosjekter relatert til fornybar energi og
miljøteknologi. Dette er områder som staten v/NHD i sitt tilskuddsbrev til
Eksportfinans har fremhevet, og Det er hensiktsmessig at
virkemiddelapparatet har likelydende føringer på området. Vi er kjent med
at for eksempel GIEK har en tilsvarende føring. Teknologi- og
prosjektutvikling er kapitalkrevende, særlig innen offshore vind. Vi støtter
rapportens konklusjon og mener disse sektorene vil være tjent med mer
målrettet støtte fra Innovasjon Norge i form av større enkelttilskudd til
enkeltprosjekt og -selskap av nasjonal eller internasjonal karakter.

Med vennlig hilsen
For EKSPORTFINANS ASA

Olav Einar Rygg
utlånsdirektør
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