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Kommentarer til Evalueringen av Innovasjon Norge

Olje- og energidepartementet viser til brev datert 15.09.2010 fra Nærings- og
handelsdepartementet med invitasjon til å kommentere og gi innspill til Evalueringsrapporten
av Innovasjon Norge.

Det vises til uttalelse fra Styret i INTSOK av 25. januar 2011. Olje- og energidepartementet
ønsker å understreke og støtte opp om følgende punkter i uttalelsen:

Olje- og gass med tilhørende maritim næring er de største kunnskapsnæringene i Norge.
Norske selskaper har teknologi og kompetanse som er internasjonalt
konkurransedyktig. Videre teknologiutvikling er viktig for at næringen skal overleve
den internasjonale konkurransen i Norge og i utenlandske markeder. Sektorene bør
derfor være definert som prioriterte sektorer i Innovasjon Norge. Formålet med
Innovasjon Norge og visjonen til INTSOK er imidlertid overlappende og det er viktig at
organisasjonene samarbeider effektivt for å bidra til at tilgjengelige ressurser blir brukt
på en optimal måte.

Både INTSOK og Innovasjon Norge har for tiden høy prioritet på markedene i Brasil og
USA/Gulf of Mexico. Felles ressurser i disse markedene, men også i andre markeder,
bør bli prioritert og samordnes på en best mulig måte.

INTSOK representerer allerede det meste av norskbasert olje- og gassnæring med sine
300 bedrifter (inkl. datterselskaper). Det er viktig at det opparbeidede omdømme og
kontakten med internasjonale kunder og myndigheter som INTSOK har gjort siden
1997 bevares og videreutvikles. Innovasjon Norge bør unngå å bygge en konkurrerende
organisasjon.
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• I de landene hvor INTSOK og INTPOW opererer er det viktig at samarbeidet med
Innovasjon Norge fungerer bra. Det er viktig med rolleavklaring og hvem som gjør hva.
Organisasjonene kan utfylle hverandre. Innovasjon Norge er flinke bl.a. til å organisere
felles paviljonger på internasjonale utstillinger, organisere delegasjonsreiser ifrn
statsbesøk og gi praktiske råd om etablering av en bedrift. Det foreligger
samarbeidsavtaler mellom INTSOK/INTPOW og Innovasjon Norge. Det er
implementeringen av samarbeidsavtaler og forståelsen av ansvarsfordelingen som er
viktig.
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