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Høring - evaluering av Innovasjon Norge

Vi viser til brev av 15. september 2010 hvor dere anmoder om innspill til evalueringen
av Innovasjon Norge med frist 1. februar 2011. Nedenfor følger våre kommentarer til
evalueringen.

Miljøverndepartementet har valgt å trekke frem noen overordnede vurderinger av
evalueringen.

Miljøverndepartementet vil påpeke at det er en svakhet ved evalueringen, da den ikke
måler måloppnåelse, jf. innovasjon, verdiskapning og næringsutvikling, innenfor de
sektorprioriterte områdene. Energi og miljø er for eksempel en prioritert sektor, men
evalueringen sier lite om hvordan satsingen på klima og energi har ført til økt
verdiskapning og innovasjon innenfor dette området, evt. om det er noen barrierer i
Innovasjon Norge som hindrer dette. Det viser seg at evalueringen nærmest ikke har
referanser til miljø og energi, og det er ikke mulig å spore hvordan virkemidlene rettet
mot denne sektoren har hatt en positiv effekt. Virkemidlene innenfor de
sektorprioriterte områdene bør linkes opp mot de overordnete målene slik at man kan
etterprøve hvorvidt man har bidratt til verdiskapning og innovasjon innenfor
fagområdene. Sektorprogrammene er et uttrykk for politiske mål om styrking av
konkurranseevnen til bedrifter innefor bestemte sektorer. Det er en svakhet ved
evalueringen at den ikke berører/går inn på måloppnåelse i henhold til politiske
styringssignaler.

Prosjektene Innovasjon Norge støtter skal vurderes ut fra kravet om samfunns-
økonomisk lønnsomhet. Positive miljøgevinster ved prosjekter gir positiv samfunns-
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nytte og bør således tas hensyn til ved vurdering av prosjektene også i område-
overgripende programmer. Evalueringen går heller ikke inn på i hvilken grad dette
gjøres.

Econ påpeker i evalueringen at Innovasjon Norge retter tyngden av virkemidlene sine
mot små og mellomstore bedrifter (SME). Nesten 80 prosent av sakene i 2008 var
relatert til bedrifter med færre enn fem ansatte. Dette arbeidet er viktig og må
opprettholdes. I evalueringen tas det til orde for at Innovasjon Norge i større grad bør
bidra med risikokapital. Miljøverndepartementet støtter dette utspillet.

Innenfor enkelte næringssektorer, som for eksempel miljøteknologi, er ofte store
bedrifter svært viktige for utvikling og innovasjon, med stort potensial for å bidra til økt
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og verdiskapning. Miljøverndepartementet og
Nærings- og handelsdepartementet samarbeider nå om utvikling av en egen strategi for
miljøteknologi. Det arbeides blant annet med virkemidler under Innovasjon Norge i
denne strategien. I dette nye programmet for miljøteknologi ved Innovasjon Norge er
derfor også store bedrifter en målgruppe. Store bedrifter/selskaper velger hvor de vil
investere ut i fra kommersielle kriterier og vil normalt velge de prosjekter med lavest
risiko og høyest avkastning. I denne konkurransen kommer miljøteknologiprosjektene
dårlig ut. For å forhindre at de store selskaper søker utenlands med sine
miljøteknologiprosjekter, er det viktig at virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge
også har fokus på de store bedriftene og kan være med på risikoavlastning innenfor
denne typen virksomheter for å øke muligheten for økonomisk gevinst og dermed
investeringsviljen.

Evalueringen påpeker at det er innovasjonspotensialet som bør være utløsende for
prosjektstøtte, og Miljøverndepartementet støtter vurderingene fra ECON om at f.eks
målene knyttet til innovasjon og regionsutvikling ikke bør vurderes samtidig, men
opptre som separate mål. Færre geografiske og sektormessige bindinger i tilgjengelige
virkemidler vil trolig gjøre det enklere å fremme de mest innovative prosjektene.
Minimumskravene til innovasjonsinnhold bør være likt for hele landet, og vi støtter
ECONs vurderinger om at innovasjonsprosjekter primært må vurderes ut i fra
innovasjonsgrad og samfunnsøkonomisk lønnsomhet fremfor regionale hensyn.

Innovasjon Norge får ros i evalueringen for å ha skapt "en dør" til virkemidlene, men
med fortsatt utviklingspotensial. Arbeid som er gjort via Miljøverndepartementet viser
at det er viktig for virksomheter å ha tilgang på god veiledning om forskjellige
virkemidler. Innovasjon Norge bør derfor videreutvikle sin veilederrolle om aktuelle
virkemidler for bedriftene, spesielt for bedrifter med lav lønnsomhet. Innovasjon Norge
kan også bruke sin rolle til nettverksutvikling blant bedrifter. Det bør i tillegg utvikles
kontakt mellom Innovasjon Norge og andre virkemiddelaktører slik som
fylkeskommunene.
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Miljøverndepartementet støtter ECON i deres vurdering om at klima og energi blir
viktig i fremtiden (se avsnitt 16.2.6), vi vil også poengtere at klima og energi er viktig i
dag. Som nevnt tidligere pågår det arbeidet med regjeringens strategi for
miljøteknologi hvor Innovasjon Norge deltar aktivt. Det arbeidet Innovasjon Norge nå
er med på å utvikle kan også brukes i utviklingen av fremtidens markeder for
miljøteknologi. Noen av disse markedene er: ren energi og økt energieffektivisering,
miljøvennlige transportløsninger, bærekraftige produksjon og forbruk, rent vann, krav
til reduksjon i utslippene ved utvinning og bruk av fossile energikilder, urbanisering og
helhetlige konsepter som effektiviserer ressursbruk og behov for overvåkning av '
miljøstatus og miljøtiltak. Miljøverndepartementet ser at det er et stort potensial for
bruk av Innovasjon Norge fremover i tid.
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