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TILBAKEMELDING EVALUERING INNOVASJON NORGE 

 

 

Profilgruppen er en samarbeidsarena for de største næringsaktørene og offentlige 

aktørene i Midt-Troms regionen. Av medlemmene finner man industri, byggefirma, 

busselskap, fiskeribedrifter, revisorer, kraftselskap, reisebyrå og hotell. Men også fire 

kommuner er med i tillegg til offentlige virksomheter som regionrådet, forsvaret og 

Statsskog. Total representerer Profilgruppen nærmere 5000 ansatte og ei samla 

omsetning på over 6 milliarder kroner.  

 

Styret i Profilgruppen har gjenomgått evalueringa, og har følgende innspill:  

 

Næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 
Profilgruppen ønsker ikke at næringsutvikling basert på regionale forutsetninger skal 

tas ut av målformuleringene til Innovasjon Norge. Hovedutfordringa til mange 

bedrifter i mindre sentrale strøk er tilgang på kapital. Her spiller Innovasjon Norge en 

svært viktig rolle. Vi vil også påpeke at en av Innovasjon Norges målsetninger må 

være å gå inn der risiko og potensialet er høyt. Det er i evalueringa påpekt at 

prosjekter med stor innovasjonshøyde også er risikoprosjekter, men det er ofte også 

prosjekter i mindre sentrale strøk. Derfor må også prosjekter basert på regionale 

forutsetninger prioriteres.  

 

Høyere innovasjonsgrad 

Profilgruppen er svært enige i at høy innovasjonsgrad vil være viktig for å sikre et 

robust næringsliv i Norge for framtida. Men samtidig vil vi advare mot å være enøyde 

i forhold til et ensidig fokus på innovasjonsgrad. Prosjekter med høy innovasjonsgrad 

må ha en start, et utgangspunkt der kanskje ikke innovasjonsgraden er så høy. Skal 

man sikre innovasjonsgrad i næringslivet må også kompetansen hos næringslivet være 

høy. Derfor mener vi det blir galt å utelukkende fokusere på høy innovasjonsgrad. I 

rapporten er det angitt at 75 % av de innovative prosjektene har høy innovasjonsgrad.  

Evaluator mener dette er for lavt. Vi er uenig i dette, og mener det er relativt bra.  

For regionene vil det være viktig om det også fokuseres på verdiskapingspotensial. 

Skal det brukes en rekke offentlige midler gjennom Innovasjon Norge vil dette 

aspektet ikke være irrelevant, samtidig som det er målsetninger om bosetning i hele 

landet.  
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Forenkling av færre sektorprogrammer og virkemidler 
Profilgruppen er enige i at Innovasjon Norge sine virkemidler i dag er unødig 

kronglete å finne fram i. Dette medfører at for mange virksomheter vil måtte kjøpe 

kompetanse for å finne fram i de ulike ordningene. Etter Profilgruppens mening vil 

det beste være om man har et relativt enkelt system. Samtidig må det ikke bli så 

forenkla at man mister viktige mekanismer knytta til målsettingene til Innovasjon 

Norge.  

 

Profilgruppen håper at man kan ta hensyn til disse innspillene i den videre prosessen 

omkring Innovasjon Norges framtid og innretning. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per Inge Søreng (sign.) 

 

Leder Profilgruppen 

 

 

  

 


