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EVALUERINGEN AV INNOVASJON NORGE (IN) - HØRING -  

HØRINGSFRIST: 1. FEBRUAR 2011 
 

Fylkesrådet i Troms behandlet i møte 1.2.2011, sak 12/11 – Evaluering av Innovasjon Norge 

(IN) – Høring – Høringsfrist: 1. februar 2011. Fylkesrådet fattet følgende vedtak: 

 

NHD har i brev av 15. 09. 2010 sendt på høring ”Evalueringen av Innovasjon Norge (IN). 

 

Fylkesrådet viser til de vurderingene som er foretatt i saksnotatet og slutter seg til disse. 

Fylkesrådet vil spesielt framheve følgende: 

 

1. Fylkesrådet mener IN er en viktig samfunnsaktør, og at de langt på vei jobber riktig 

for å nå målene. Fra fylkeskommunens side er det viktig at regionale midler kan 

besluttes regionalt, uavhengig av beløpsgrenser, der regionale hensyn veier tyngre 

enn sentrale strategier. Det vises her til eierskapsavtalens punkt 1.3.3: Eierne legger 

til grunn at selskapet skal videreutvikle en desentralisert organisasjon med utstrakt 

grad av kompetanse, saksbehandling og beslutningsmyndighet på regionalt nivå 

innenfor rammen av lov om Innovasjon Norge.  

 

2. Fylkesrådet erfarer at det er behov for informasjon om bedriftsetableringer og 

lavterskeltilbud for enkelte kundegrupper. Det er også behov for at IN er synlig i 

omstillingsarbeid ute i kommunene som en førstelinjetjeneste med tilbud om kurs, 

kompetanse og finansiering.  

 

3. Fylkesrådet vil påpeke at et av forslagene i rapporten er at geografiske hensyn ikke 

bør påvirke målformuleringer. Det foreslås at geografiske hensyn ivaretas ved å dele 

opp tilgjengelige midler slik at ulike geografiske regioner får ulik mengde 

tilgjengelige midler til disposisjon innenfor enkelte ordninger. I følge rapporten vil 

dette muliggjøre fortsatt prioritering av næringssvake områder. Vi er uenig i en slik 

vurdering. Vår oppfatning er at dersom målsettingen vedrørende det regionale 

perspektivet trekkes ut, vil ikke et tverrgående hensyn være nok for å legitimere støtte 

til prosjekter som har lavere innovasjonsgrad. Dersom innovasjonskravet blir målet 

IN skal forholde seg til – kan det føre til at store deler av virkemidlene lander i 
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bystrukturene. Dermed kan en usynliggjøring av det regionale perspektivet føre til en 

reell nedprioritering av regionene.  

 

4. Det er viktig at de midlene som forvaltes av Innovasjon Norge på regionalt nivå bidrar 

til å møte de næringsmessige utfordringene som regionen står ovenfor og bidrar til å 

stimulere de miljøene som har/kan ha potensial til å utvikle regionen. Imidlertid må 

også næringsstrukturer og bosettingsmønster kunne opprettholdes og videreutvikles. 

Dette vil i mange tilfeller ikke kategoriseres som innovative bedriftsrettede prosjekter, 

men det vil være prosjekter som er bedriftsrettet slik at støtten må kanaliseres 

gjennom Innovasjon Norge. Det vises her til de nasjonale målene for de distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidlene, som skal være dekkende for alle tiltak som er aktuelt å 

bruke disse midlene på. 

 

5. Fylkesrådet vil slå fast at dersom virkemidler som IN forvalter på vegne av 

fylkeskommunen skal bidra til å oppnå disse målene, betyr det at det i enkelte tilfeller 

må aksepteres en lavere innovasjonsgrad på regionalt nivå. Dette behøves ikke satt 

opp mot satsing på innovasjon i sentrale strøk.  

 

6. Vi opplever at sentrale mål og føringer for Innovasjon Norge til tider er begrensende 

for bruken av regionale virkemidler, da disse ikke alltid er sammenfallende med mål 

og strategier i fylkesplanen og regionale utviklingsprogram. Sett i lys av rapportens 

tilrådninger om:  

1. større vektlegging av innovasjonshøyde, 2. større andel av virkemidlene bør gjøres 

tilgjengelig for virksomheter i sentrale strøk og at 3. næringsutvikling basert på 

regionale forutsetninger bør omgjøres til et tverrgående hensyn – ikke et eget 

delmål,  

er fylkesrådet bekymret for at begrensingene kan bli ytterligere forsterket.  Hver for 

seg og særlig samlet sett, vil disse tilrådningene dersom de blir fulgt opp, føre til økt 

virkemiddelbruk i sentrale deler av landet. Dette vil være helt i motstrid med vår 

målsetting om økt satsing på det regionale Norge. Fylkesrådet avviser derfor en slik 

tilnærming. 

 

7. Fylkesrådets vurdering er at det kan være hensiktsmessig at målene for 

virkemiddelbruken deles opp i forhold til de ulike oppdragsgiverne IN har. Det vil 

kunne gi større handlingsrom innenfor virkemiddelbruken, og tillate lav 

innovasjonsgrad på enkelte virkemiddelordninger, som for eksempel BU - midlene.   

 

8. Slik Fylkesrådet vurderer det, bør arbeidsdelingen mellom IN og fylkeskommunene 

være definert i forhold til om sakene som behandles omfattes av EØS avtalens art. 61 

eller ikke. Vi opplever at virkemiddelapparatet til tider har begrensninger når det 

gjelder bedriftsrettet støtte. Særlig gjelder dette i forbindelse med støtte til FoU, der 

prosjekter som ikke når fram i Norges forskningsråd, heller ikke kan få støtte hos 

fylkeskommunen eller Innovasjon Norge.  

 

9. Fylkesrådet viser til at evalueringen ikke har avdekket behov for å endre dagens 

organisasjonsstruktur i selskapet. Slik fylkesrådet ser det vil en utvikling av 

Innovasjon Norge forutsette at de har tilgjengelige ressurser. Fra 2011 innføres en ny 

modell for finansieringen av IN, men det er fortsatt usikkerhet om den framtidige 

finansieringen. Fylkesrådet vil i den sammenheng vise til brev fra Kommunal – og 

regionaldepartementet av 14. 01. 2011. I brevet framgår bl.a. at KRD i 2011vil gå i en 

dialog med fylkeskommunene og IN rundt ulike forhold. Fylkesrådet ser fram til en 

slik dialog og vil delta i den. 
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10. Fylkesrådet vil slå fast at IN er et viktig distriktspolitisk verktøy både som 

virkemiddelforvalter og strategisk innspillspartner. I likhet med evaluator mener 

fylkesrådet at organisasjonen har et potensial for å utvikle seg som en 

kunnskapsorganisasjon og være en innspillspartner i utviklingen av norsk 

næringspolitikk – særlig på regionalt nivå. IN må kunne levere regionale analyser og 

strategiske innspill i planprosesser. Videre må også alle nasjonale undersøkelser, for 

eksempel kundebrukerundersøkelsen, vise regionale resultater.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Camilla Bjørn 

For Troms fylkeskommune 

 

 

 

Vedlegg: Saksfremlegg fylkesrådssak 12/11. 

 

 

 


