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Fylkestinget    
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
 
SAKSPROTOKOLL 

 
Sak nr. 10/82 

Evalueringen av Innovasjon Norge (IN) - Høring. 
 
Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr . 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 23.11.2010 10/227 

Fylkestinget 9.12.2010 10/82 

   
Saksbehandler: Arild Egge 
Arkivsak: 10/05643 
Arkivkode: 300 

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 9.12.2010 
 

1. Fylkestinget mener evalueringens hovedkonklusjon om at Innovasjon Norge ”med stor 
sannsynlighet bidrar til verdiskaping i Norge” er betryggende ut fra et regionalpolitisk 
perspektiv.  

 
2. Fylkestinget er imidlertid kritisk til rapportens diskusjon om sammenhengen mellom 

innovasjon og verdiskaping. Det er ikke slik at alle prosjekter med lav innovasjonshøyde 
ikke bidrar til regional verdiskaping – ei heller at alle prosjekter, der innovasjonshøyden er 
stor bidrar til verdiskaping. Fylkestinget støtter ikke å trekker ut virkemidler med lav 
innovasjonshøyde. 

 
3. Fylkestinget er uenig i at virkemiddelbruken i større grad bør rettes mot bedrifter i sentrale 

strøk og en virkemiddelforvaltning som er mer uavhengig av geografi. Fylkestinget legger 
til grunn at Innovasjon Norge gjennom de bedriftsrettede virkemidlene fra 
fylkeskommunene over kap. 551 post 60, nettopp skal bidra til næringsutvikling i de deler 
av fylket der utfordringene med å utvikle næringslivet er størs. 

 
4. Fylkestinget vil advare sterkt mot å trekke ut BU-midlene og forvalte disse utenfor 

Innovasjon Norge. Hovedhensikten med å stifte Innovasjon Norge var å så langt som mulig 
samle statens virkemidler knytta til næringsutvikling i en organisasjon. En organisasjon gir 
effektivitets-, kunnskaps- og samordningsgevinster og mulighet til å se de ulike næringene 
i sammenheng. Med den betydning landbruket har i distrikts-Norge vil en langt på veg 
miste dette helhetsgrepet dersom virkemidler spesielt rettet mot å omstille og utvikle denne 
næringen trekkes ut av sammenhengen.  

 
5. Fylkestinget er enig i forslaget om en revidering av målene som klargjør sammenhengen 

mål og virkemidler ut fra at dette vil forenkle styringen av virkemidlene i ønsket retning. 
 

6. Fylkestinget støtter ikke forslaget om å fjerne delmålet knytta til næringsutvikling basert på 
regionale forutsetninger, og heller gjøre dette til et gjennomgående hensyn. Dette vil 
svekke Innovasjon Norges fokus på det breie næringsutviklingsarbeidet i 
fylkene/regionene. 
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7. Som ansvarlig organ for regional utvikling, mener fylkestinget at kontoret i Nord-Trøndelag 
utfører premissgiverrollen for den regionale næringspolitikken på en meget tilfredsstillende 
måte. Fylkestinget er imidlertid enig i at Innovasjon Norge har et potensial for å spille en 
mer aktiv rolle som premissgiver for næringspolitikken på nasjonalt nivå. Her er det viktig 
at de aktører som Innovasjon Norge forvalter virkemidler på vegne av, fører en aktiv dialog 
med selskapet om hvordan det samlede virkemiddelsystemet bør utvikles for å fungere 
mest mulig optimalt. Som en stor eier av selskapet ser også fylkeskommunen viktigheten 
av å utnytte denne muligheten bedre. 

 
8. Fylkestinget er i hovedsak enig i rapportens vurderinger knyttet til effekten av 

sammenslåingen av de tidligere organisasjonene som nå utgjør Innovasjon Norge. 
herunder også selskapets internasjonaliserings- og profileringsarbeid. Det er imidlertid 
viktig at apparatet for reiselivsprofilering er tilrettelagt slik at små bedrifter i distriktene har 
mulighet for å delta, samtidig som det fungerer hensiktsmessig for utøvelsen av den 
internasjonale markedsføringen. 

 
9. Etter fylkestingets vurdering er det ikke behov for endringer i selskapets 

organisasjonsstruktur. 
 
---------- 
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Saksbehandling/Saksgang 

 
Fylkesrådets innstilling til vedtak: 
 
1. Fylkestinget mener evalueringens hovedkonklusjon om at Innovasjon Norge ”med stor 

sannsynlighet bidrar til verdiskaping i Norge” er betryggende ut fra et regionalpolitisk 
perspektiv.  

 
2. Fylkestinget er imidlertid kritisk til rapportens diskusjon om sammenhengen mellom 

innovasjon og verdiskaping. Det er ikke slik at alle prosjekter med lav innovasjonshøyde ikke 
bidrar til regional verdiskaping – ei heller at alle prosjekter, der innovasjonshøyden er stor 
bidrar til verdiskaping. Fylkestinget støtter ikke å trekker ut virkemidler med lav 
innovasjonshøyde. 

 
3. Fylkestinget er uenig i at virkemiddelbruken i større grad bør rettes mot bedrifter i sentrale 

strøk og en virkemiddelforvaltning som er mer uavhengig av geografi. Fylkestinget legger til 
grunn at Innovasjon Norge gjennom de bedriftsrettede virkemidlene fra fylkeskommunene 
over kap. 551 post 60, nettopp skal bidra til næringsutvikling i de deler av fylket der 
utfordringene med å utvikle næringslivet er størs. 

 
4. Fylkestinget vil advare sterkt mot å trekke ut BU-midlene og forvalte disse utenfor Innovasjon 

Norge. Hovedhensikten med å stifte Innovasjon Norge var å så langt som mulig samle statens 
virkemidler knytta til næringsutvikling i en organisasjon. En organisasjon gir effektivitets-, 
kunnskaps- og samordningsgevinster og mulighet til å se de ulike næringene i sammenheng. 
Med den betydning landbruket har i distrikts-Norge vil en langt på veg miste dette 
helhetsgrepet dersom virkemidler spesielt rettet mot å omstille og utvikle denne næringen 
trekkes ut av sammenhengen.  

 
5. Fylkestinget er enig i forslaget om en revidering av målene som klargjør sammenhengen mål 

og virkemidler ut fra at dette vil forenkle styringen av virkemidlene i ønsket retning. 
 
6. Fylkestinget støtter ikke forslaget om å fjerne delmålet knytta til næringsutvikling basert på 

regionale forutsetninger, og heller gjøre dette til et gjennomgående hensyn. Dette vil svekke 
Innovasjon Norges fokus på det breie næringsutviklingsarbeidet i fylkene/regionene. 

 
7. Som ansvarlig organ for regional utvikling, mener fylkestinget at kontoret i Nord-Trøndelag 

utfører premissgiverrollen for den regionale næringspolitikken på en meget tilfredsstillende 
måte. Fylkestinget er imidlertid enig i at Innovasjon Norge har et potensial for å spille en mer 
aktiv rolle som premissgiver for næringspolitikken på nasjonalt nivå. Her er det viktig at de 
aktører som Innovasjon Norge forvalter virkemidler på vegne av, fører en aktiv dialog med 
selskapet om hvordan det samlede virkemiddelsystemet bør utvikles for å fungere mest mulig 
optimalt. Som en stor eier av selskapet ser også fylkeskommunen viktigheten av å utnytte 
denne muligheten bedre. 

 
8. Fylkestinget er i hovedsak enig i rapportens vurderinger knyttet til effekten av 

sammenslåingen av de tidligere organisasjonene som nå utgjør Innovasjon Norge. herunder 
også selskapets internasjonaliserings- og profileringsarbeid. Det er imidlertid viktig at 
apparatet for reiselivsprofilering er tilrettelagt slik at små bedrifter i distriktene har mulighet for 
å delta, samtidig som det fungerer hensiktsmessig for utøvelsen av den internasjonale 
markedsføringen. 

 
9. Etter fylkestingets vurdering er det ikke behov for endringer i selskapets 

organisasjonsstruktur. 
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Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 7.12.2010 
 
Saksordfører Terje Sørvik la fram saka.  
 
FORSLAG 

Jostein Gjermstad, på vegne av Fremskrittspartiet (Frp), alternativt forslag til innstillingens pkt 7:  

7. Fylkestinget er enig i at Innovasjon Norge har et potensial for å spille en mer aktiv rolle 
som premissgiver for næringspolitikken på nasjonalt nivå. Her er det viktig at de aktører 
som Innovasjon Norge forvalter virkemidler på vegne av, fører en aktiv dialog med 
selskapet om hvordan det samlede virkemiddelsystemet bør utvikles for å fungere mest 
mulig optimalt. Som en stor eier av selskapet ser også fylkeskommunen viktigheten av å 
utnytte denne muligheten bedre. 

 
VOTERING 

Frp’s alternative forslag pkt 7: Falt, idet 1 stemme (Frp) ble avgitt for, 
mens 7 stemte imot (Ap, Sp, SV og KrF). 

Fylkesrådets innstilling  Enstemmig vedtatt. 
 
KOMITEINNSTILLING 

Komiteinnstillinga er identisk med fylkesrådets innstilling og gjengis derfor ikke her. 
 
 

Fylkestingets behandling i plenum 
 
Saksordfører Terje Sørvik la fram komiteinnstillinga. 
 
Følgende hadde innlegg: 
Terje Sørvik (Ap), Steinar Aspli (Sp), Endre Skjervø (Frp), Arnfinn Monsen (SV). 
 
FORSLAG: 

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet: 

Alternativt forslag: 

7. Fylkestinget er enig i at Innovasjon Norge har et potensial for å spille en mer aktiv rolle 
som premissgiver for næringspolitikken på nasjonalt nivå. Her er det viktig at de aktører 
som Innovasjon Norge forvalter virkemidler på vegne av, fører en aktiv dialog med 
selskapet om hvordan det samlede virkemiddelsystemet bør utvikles for å fungere mest 
mulig optimalt. Som en stor eier av selskapet ser også fylkeskommunen viktigheten av å 
utnytte denne muligheten bedre. 

 
Fylkestinget var satt med 33 representanter. 

VOTERING: 

Komiteinnstillinga, pkt. 1-6: Enstemmig vedtatt. 
Alternativ votering mellom pkt. 7 i 
komiteinnstillinga og forslag fra Frp: 

 
Komiteinnstillinga ble vedtatt med 29 stemmer, 
idet 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp. 

Komiteinnstillinga, pkt. 8 og 9: Enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka. 


