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Oppgis ved henvendelse

Evalueringen av Innovasjon Norge (IN) - Høringsuttalelse.

Vi viser til Deres brev av 15.09.2010 angående evalueringen av Innovasjon Norge.

Sametinget vil med dette gi følgende kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som
fremkommer i evalueringsrapporten:

Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge.

Det som særpreger næringsstrukturen i samiske områder er at næringsvirksomhetene er små og
bedriftene ofte selger sine varer og tjenester til det lokale markedet. Dette har i vesentlig grad
sammenheng med den samiske bedriftskulturen som innebærer en småbedriftstankegang. De store
utfordringene for disse bedriftene er å skape lønnsomhet slik at det dannes grunnlag for levedyktige
foretak. Innovasjon Norge sin rolle i samiske distriktskommuner bør nettopp være å legge til rette for
utvikling av et lønnsomt næringsliv i disse områdene. I denne forbindelse bør Innovasjon Norge
utvikle sin kompetanse om samiske forhold og de utfordringene som samisk næringsliv står ovenfor.
Selskapet bør også i størst mulig grad forsøke å tilpasse virkemiddelbruken og sin virksomhet forøvrig
til næringslivet i samiske områder. Oversikter over Innovasjon Norge sine bevilgninger kan tyde på at
de samiske områdene får en mindre andel av virkemidlene enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

Evaluator mener at en større andel av virkemidlene bør gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale
strøk. Dersom dette følges opp frykter Sametinget at Innovasjon Norges virkemidler blir mindre
tilgjengelige i samiske områder. Hoveddelen av det samiske næringslivet finnes ute i distriktene og det
er i disse områdene verdiskapingen innen samiske næringer oppstår. Det er derfor viktig at det legges
til rette for at slike foretak har økonomisk grunnlag for å drive næringsvirksomhet. Dersom
virkemidlene gjøres mer tilgjengelig i sentrale strøk frykter vi at en slik omlegging vil svekke
næringslivet i samiske områder.

Evalueringen peker videre på at næringsutvikling basert på regionale forutsetninger vel så mye er et
gjennomgående hensyn, som et delmål. Næringslivet i samiske områder finnes hovedsakelig ute i
mindre distriktskommuner. Forutsetningene for næringsutvikling i disse kan ofte avvike fra
forholdene i andre områder. Vi mener derfor at en gjennomgående føring basert på regionale
forutseninger i større grad vil ta hensyn til særtrekkene som finnes i samiske samfunn.



Når det gjelder BU --ordningen ser vi det som hensiktsmessig at den også i fremtiden forvaltes av
Innovasjon Norge. Selskapet har god kompetanse om jordbruket i samiske områder og samarbeidet
med Sametinget fungerer bra. Vi støtter imidlertid evaluators forslag om å redusere antall virkemidler.
Dette vil gjøre virkemiddelordningene til Innovasjon Norge mer oversiktlige og kanskje også mer
tilpasset ufordringene innen samisk næringsliv.

Evalueringsrapporten trekker frem at en større andel av selskapet sine virkemidler bør støtte
prosjekter med innovasjon av nasjonal eller internasjonal karakter. I denne sammenheng bør
Innovasjon Norge besitte best mulig kompetanse om hva som kjennetegner samisk bedriftstankegang
og innovasjon innen samisk næringsliv. Samiske kulturnæringer som omfatter musikk, joik, film og
kunst er sterkt voksende og mange har tatt steget til det internasjonale markedet. Innefor disse
næringene er innovasjonsgraden høy, men også primærnæringene som tradisjonelt har utgjort
hoveddelen av næringsstrukturen i samiske områder har stort potensial for nyskaping. Det samme
gjelder samisk reiseliv og samisk håndverk (duodji) der det finnes store muligheter blant annet innen
utvikling av nye design.

Sametinget inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Denne gikk ut den
01.01.2011, men det er satt i gang et arbeid med å forlenge denne. Dette er en nasjonal avtale som
gjelder alle områder der det finnes samisk næringsliv. Vi har ingen bemerkninger til dagens
organisasjonsstruktur men vi tror at en av utfordringene for Innovasjon Norge er å få de ulike
distriktskontorene til å utøve en mer sammenfallende praksis når det gjelder virkemiddelbruk og
næringsutvikling i samiske områder. Dette er imidlertid forhold som vil bli nærmere drøftet i
forbindelse med fornyelse av avtalen. Gjennom samarbeidsavtalen vil Sametinget også bidra generelt
med kunnskap om samiske forhold og samisk næringsutvikling.
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