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Evaluering av Innovasjon Norge (IN) - høring

Vi viser til høringsbrev datert 22.09.2010 og informasjon lagt ut på

departementets hjemmeside.

Naturviterne er en fagforening som organiserer høyt utdanna naturvitere. Vi har

5700 medlemmer innen landbruk, skogbruk, miljø, biologi, fiskeforvaltning og
arealforvaltning og er tilsluttet 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 IN. Saksbehandlerne på BU-saker gikk fra å være en
del av et større faglig felleskap hos fylkesmannes landbruksavdeling til å bli en
liten gruppe landbruksakademikere i IN. Utfordringen har vært å skape et godt
fagmiljø som greier å utvikle kompetansen på landbruksforhold og dra nytte av

den totale kompetansen på næringsutvikling og bankvirksomhet som IN er. Våre

innspill fra medlemmer i 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

selvfølgelig viktig å ha en regional struktur i IN som gjør dette mulig. Videre vil
vi påpeke at Fylkesmannens 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 fagmiljøene 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 i 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 enkeltsaker samtidig som man styrer

etter rammemålsetting. Enkelte synes å mene at bygdeutviklingsmidlene burde
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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 vil kunne identifisere

innovatører som har kompetanse, vilje og evne til å satse på nye virksomheter

og utvikle de til å bli økonomisk selvbærende. 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 fagmiljøenes

kompetanse.
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