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Evalueringen av Innovasjon Norge - høring

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til høringsbrev fra Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) datert 15.september 2010. I brevet ber NHD om
kommentarer og innspill til de anbefalinger og konklusjoner som framkommer i
evalueringen av Innovasjon Norge (IN).

Målstruktur o virkemidler
Kunnskapsdepartementet viser til at evalueringsmandatet tar utgangspunkt i om IN har
nådd de hoved- og delmål som er satt for virksomheten. Premisset for evalueringen er
således å vurdere og drøfte om organisasjonen utfører sine oppgaver på en god og effektiv
måte i lys av målstrukturen. Videre skal evaluatorene peke på framtidige utfordringer for
IN.

Kunnskapsdepartementet har notert at INs virkemiddelbruk i ulik grad har bidratt til
positiv utvikling i tråd med målformuleringene. Evaluatorene foreslår å endre INs
målstruktur og å forenkle virkemiddelbruken. Den foreslåtte målstrukturen (side 50) har
ett hovedmål og tre delmål, mens den eksisterende målstrukturen har ett hovedmål og fire
delmål.

Kunnskapsdepartementet mener det er sannsynlig at den foreslåtte målstrukturen vil
bidra til at bruken av INs virkemidler i enda høyere grad enn i dag vil kunne innrettes mot
prosjekter med stort innovasjonspotensial. KD mener det er viktig at INs virkemidler
bidrar til å realisere innovasjonspotensialet som ligger i forskningsinstitusjonene.

Evalueringsrapporten omtaler ikke samspill og samarbeid mellom IN og norske
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universiteter og høgskoler. Universiteter og høgskoler skal medvirke til å utvikle
samfunnet blant annet gjennom kunnskapsoverføring. KDs vurdering er at det er rom for
mer samspill (for eksempel om kommersialisering) mellom IN og universiteter og
høgskoler.

Kunnskapsdepartementet ber om at vi blir trukket inn i arbeidet når eventuelle tiltak for å
følge opp evalueringen av Innovasjon Norge skal utformes
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