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Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til evaluering av
Innovasjon Norge.

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 15.09.2010. Vi underretter med dette
om vedtak i sak PS 75/2010 "Høring. Evaluering av Innovasjon Norge."

Saken ble behandlet av fylkestinget i Østfold den 2. desember 2010, og det ble vedtatt
følgende høringsuttalelse:

Fylkestingets vedtak 01.12.2010:

Østfold fylkeskommune er av den oppfatning at Innovasjon Norge bidrar til næringsutvikling og
utløser næringsmessige muligheter. Selskapet bidrar til økt innovasjon og internasjonalisering
i næringslivet i hele landet, og styrker profileringen av Norge og norsk næringsliv. Selskapet
oppnår dermed sine mål slik de er formulert i selskapets formål og fire delmål.

Sterkere global konkurranse øker de konkurranseutsatte bedriftenes behov for å innovere, og
det må stimuleres til innovasjoner på internasjonalt nivå. lnnovasjonsbegrepet må brukes slik
at det ikke utelukker innovasjon i tjeneste- og servicesektorene, sektorer hvor kvinner er ofte
er sterkere representert.

Geografiske hensyn i virkemiddelbruken begrenser Innovasjon Norges muligheter til å
stimulere innovasjon der det ligger best til rette for det. Østfold fylkeskommune mener at en
større andel av midlene må gjøres tilgjengelig for bedrifter uavhengig av geografi. Som en
naturlig følge av dette støtter fylkeskommunen forslaget om å gjøre delmålet om
næringsutvikling basert på regionale forutsetninger om til en gjennomgående føring.

Virkemidlene til Innovasjon Norge er svært fragmenterte og begrenser muligheten for
fleksibilitet i forhold til kunder og etterspørselen i markedet. Rapportering og styring blir
komplisert, og det er også vanskelig for kunder å orientere seg i det omfattende
virkemiddeltilbudet. Etter Østfold fylkeskommunes syn bør Innovasjon Norges
virkemiddelstruktur forenkles.

Bygdeutviklingsmidlene utgjør en stor andel av Innovasjon Norges samlede virkemiddelbruk i
Østfold, og er av stor betydning for utvikling av landbruket i fylket. Midlene bidrar blant annet til
fysisk opprustning, produktutvikling og kompetanseutvikling i landbruket og er således også
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viktig for den regionale utviklingen i et landsbruksfylke som Østfold. Østfold fylkeskommune
kan ikke se at det er andre organer som er bedre egnet til å forvalte disse midlene i dag, og
mener at Innovasjon Norge bør beholde ansvaret for forvaltning av bygdeutviklingsmidlene.
Evalueringsrapporten viser til at måloppnåelsen kunne vært bedre. Forbedret måloppnåelse
må derfor være en sentral ambisjon i det videre arbeidet, i tråd med prioriteringene i
handlingsplan for Iandbruksrelatert næringsutvikling og avveininger foretatt i de regionale
partnerskapene.

Østfold fylkeskommune ser på Innovasjon Norge som en svært sentral aktør i det regionale
partnerskapet, og bidrar her med stor kunnskap og engasjement. Innovasjon Norge oppfattes
som en kompetent og profesjonell samarbeidspartner, som på en god måte ivaretar sin rolle
som kunnskapsformidler og premissgiver for den regionale næringspolitikken. 1 de
sammenhenger som fylkeskommunen møter Innovasjon Norge viser de i tillegg høy
servicegrad og gir god oppfølging.

Sterkere global konkurranse vil øke behovet for bistand til å forenkle bedrifters
internasjonalisering. Det er viktig at bedriftene sikres god tilgang til Innovasjon Norges
internasjonale aktiviteter, via det lokale distriktskontoret som dør inn".
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