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SIVAS HØRINGSSVAR TIL EVALUERINGEN AV INNOVASJON NORGE

NHD har anmodet om kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som framkommer 
i evalueringen av Innovasjon Norge (IN). NHD ber spesielt om kommentarer til hvordan 
IN oppnår sitt hovedmål og fire delmål, samt vurderinger knyttet til sammensetningen av 
selskapets tjenester, tilgjengelighet for brukerne og samfunnsøkonomiske effekter av 
institusjonens virksomhet.

Hovedmålsettingen til IN er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk næringsutvikling 
i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å 
bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. 

SIVAs oppgave er som tilretteleggende eier å investere i infrastruktur for utvikling av 
industri- og innovasjonsmiljøer, både fysisk infrastruktur og organisatorisk (ledelses-
kompetansemessig) infrastruktur, samt å være pådriver for at denne infrastrukturen 
utnyttes effektivt for næringsmessig nyskaping.  Dette innovasjonsnettverket består nå av 
slike bedriftsmiljøer og inkubatorer på mer enn 100 steder over hele landet, og i alt finnes 
ca 3500 kunnskapsintensive virksomheter knyttet til dette nettverket som leietagere, 
nyetablerte bedrifter eller som medeiere sammen med SIVA.

Med den detaljerte og nære kjennskap til Innovasjon Norges organisasjon og deres 
distribusjon av tjenester kombinert med at mange av SIVAs kunder i nettverket benytter 
disse virkemidlene, ønsker vi først og fremst å uttrykke tilfredshet med evalueringen og 
flere av de anbefalinger som framkommer. SIVA erfarer at det er en god arbeidsfordeling, 
at de to virkemiddelaktørene utfyller og forsterker hverandre på en hensiktsmessig måte 
og at denne organiseringen sikrer habilitet i virkemidlene.

SIVA begrenser kommentarene til de viktigste berøringspunkter til IN, og foreslå 
forsterket samarbeid på disse områdene. Kommentarene er redigert i hht målområdene for 
IN slik det framkommer i brev av 15.09.2010 fra NHD.

Selskapet for industrivekst SF
Postboks 1253 Sluppen
N-7462 Trondheim

Tel: + 47 480 39 000  
Fax: +47 73 54 62 50
E-post: firmapost@siva.no
www.siva.no

Org.nr:  NO 966 703 032 MVA

www.siva.no


Delmål 1: Å bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet.
SIVAs oppfatning er at IN gjør en god jobb i å bidra til økt innovasjon i norsk næringsliv. 
INs tjenester er organisert med et tilfredsstillende distribusjonsapparat i hver 
fylkeskommune. Dette gir god tilgjengelighet for brukerne. Vi har foreløpig ikke noen 
konklusjoner om hvordan dette endres ved at fylkeskommunene gjennom eierskap og 
tildelingsrett har fått så stor innflytelse på IN. SIVA har overfor IN anbefalt 
samlokalisering av regionkontorene til de sterke regionale innovasjonsmiljøene som 
SIVA har bidratt til å utvikle, slik man har oppnådd i Ipark i Rogaland.

Delmål 2: Å bidra til internasjonalisering i næringslivet i hele landet.

Det er et økende behov for internasjonalisering av næringslivet og også små- og 
mellomstore bedrifter stor overfor betydelige utfordringer med å utvikle internasjonal 
konkurransedyktighet. Etter SIVAs mening bør IN tilføres økte ressurser på dette området 
slik at man kan utvikle tjenestetilbudet til SMB utenfor høye krav til fakturering av slike 
tjenester. I Murmansk er det etablert et nært samarbeid mellom IN og SIVA. Det er et 
uutnyttet potensial for samarbeid mellom IN og SIVA også i andre viktige 
vekstmarkeder. Gjennom et slikt samarbeid kan det legges enda bedre til rette for spesielt 
små- og mellomstore bedrifter som ønsker internasjonal satsing gjennom etablering av 
samlokaliseringskonsepter som næringsparker, kontorfellesskap mv. Dette gjelder også 
norske oppstartsbedrifter som ofte må ut i det internasjonale markedet helt fra starten av. 
SIVA kan forsterke INs internasjonale arbeid gjennom å utnytte sin kompetanse og 
investeringserfaring på tilretteleggende eierskap i både fysisk infrastruktur og etablering 
av innovasjonsselskaper med formål å legge tilrette for effektiv lokalisering av norske 
SMB i viktige vekstmarkeder. IN og SIVA bør samarbeide mer om å utvikle slike tilbud 
fremover.

Delmål 3: Å styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt.

INs profileringsarbeid er omfattende og viktig. Vi vil likevel understreke at 
virkemiddelapparatet må prioritere profileringen av bedriftene og deres tilbud, og i mindre 
grad være opptatt av å profilere egen institusjon.  

Innovasjonsselskapene arbeider mye med mange nye vekstbedrifter i inkubatorene, 
hvorav ca halvparten er avhengig av å etablere seg i det internasjonale markedet etter kort 
tid.  En stor del av disse bedriftene, ofte med høyt teknologiinnhold, blir solgt til 
utenlandske eiere for å komme gjennom disse barrierene. Gjennom en fokusert 
internasjonal innovasjonspolitikk og samarbeid mellom IN og SIVA er dette et interessant 
potensial for utvikling av norsk verdiskaping. 

Delmål 4: Å bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger.

Evaluatorene påpeker at innovasjonshøyden i prosjekter basert på regionale forutsetninger 
er for lav.  SIVA har i sin målsetning spesiell fokus på nyskaping i distriktene og ønsker 
at det finnes rause virkemidler for opprettholdelse og utvikling av de typiske 
distriktsnæringene og bosetning. 
At staten i sin tid bestemte at både Landbruksbanken, Fiskeribanken og BU- midlene 
skulle forvaltes av SND og senere IN, må etter vår mening tilskrives statens behov for 



forenkling av distribusjon av kapital, og ikke spesifikt målsetninger om økt innovasjon i 
disse næringene. 

I arbeidet med næringsutvikling tilpasset de regionale utfordringene kan de 
regionale/lokale innovasjonsselskapene være aktuelle samarbeidspartnere for IN for 
fasilitering av prosjekter, satsinger og programmer regionalt.

Det er store forventninger til reiselivsnæringen i distriktene. SIVA har derfor satset på å 
utvikle og investere i destinasjoner med basis i industriell erfaring.  Innen 
reisemålsutvikling er det samarbeid med IN i flere oppstartsprosjekter regionalt. I alle 
deler av landet er IN en viktig medspiller i nye prosjekter som SIVA bearbeider. 
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