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Høringssvar på evaluering av Innovasjon Norge

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse til
evalueringen av Innovasjon Norge den 14.12.2010, med følgende vedtak:

"Vestfold fylkeskommune forutsetter at tildelingskriteriene for regionale utviklingsmidler (551-
midler) justeres. Det er nødvendig for at de fylkene som nå får lavest tildeling skal kunne gis
muligheter for å kunne drive en aktiv innovasjonspolitikk

Det gis for øvrig tilslutning til forslag til høringsuttalelse."

Nedenfor følger det vedtatte forslag til høringsuttalelse (fylkerådmannens bemerkninger):

Næringslivet i hele landet befinner seg i en krevende, internasjonal konkurransesituasjon. Det er
bred enighet om at norsk verdiskaping i stadig større grad må bygge på høy kompetanse,
omstillingsevne og innovasjon. Med dette som utgangspunkt er det helt avgjørende at norske
offentlige virkemidler er innrettet mot å stimulere til innovasjon og internasjonal konkurranseevne.
Fylkesrådmannen mener derfor det er nødvendig å opprettholde eksisterende målstruktur i
Innovasjon Norge med et sterkt fokus på innovasjon.

Videre mener fylkesrådmannen det er avgjørende for å bidra til et internasjonalt konkurransedyktig
norsk næringsliv at innovasjon settes foran geografi som tildelingskriterium for Innovasjon Norges
virkemidler. Bedrifter over hele landet møter i økende grad den samme internasjonale
konkurransesituasjon. For å styrke konkurranseevnen er det viktig at de beste prosjektene, uansett
hvor i landet de befinner seg, får mulighet til å ta del i konkurransen om virkemidlene på like vilkår,
innenfor de begrensninger som følger av konkurranselovgivningen.

I  forlengelsen av dette vil fylkesrådmannert kommentere finansieringen av Innovasjon Norge i det
enkelte fylke, som i liten grad er berørt i evalueringen. Utover de ordninger som i dag er
landsdekkende, gis Innovasjon Norge bevilgninger fra den enkelte fylkeskommunen over de
regionale utviklingsmidlene (kap. 551 post 60) fra Kommunal- og regionaldepartementet. Disse
midlene er skjevfordelt med bakgrunn i distriktspolitiske begrunnelser, men i så stor grad at de
sentrale Oslofjordfylkene knapt har midler til å stimulere regionale initiativ av stor betydning for
landets verdiskaping. Av samme grunn disponerer Innovasjon Norge i disse fylkene stort sett heller
ikke midler med regionalpolitiske føringer. Dette kolliderer direkte med intensjonene i
forvaltningsreformen og det fylkeskommunale eierskapet til Innovasjon Norge. En betydelig
endring i disse fylkeskommunenes evne til å sikre Innovasjon Norge virkemidler, er avgjørende for
å realisere anbefalingene i evalueringen. Fylkesrådmannen ser det derfor som helt nødvendig at
dette forhold tas med i departementets oppfølging av evaluering og høringsuttalelser.

Når det gjelder forvaltning av bygdeutviklingsordningen ser fylkesrådmannen det formålstjenlig at
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den strategiske forvaltningen overføres fra fylkesmannens landbruksavdeling til fylkeskommunen,
ettersom dette er en regional utviklingsoppgave. Dette vil være i tråd med hensikten med
forvaltningsreformen om å styrke det regionale folkevalgte nivået. Som regional utviklingsaktør vil
fylkeskommunen kunne ivareta hensynet til en god regional tilpasning av virkemiddelbruken. Dette
vil også gi mulighet for større samordning i virkemiddelbruken innenfor utviklingen av landbruket,
som en del av fylkets næringsutvikling. Det anbefales at den operative delen av fordelingen av
midlene blir værende i Innovasjon Norge, mens fylkeskommunen tar ansvaret for den strategiske
fordelingen. Fylkesrådmannen vil påpeke to begrunnelser for at ordningen forblir i Innovasjon
Norge. For det ene finnes det ingen andre operative organer å overføre oppgaven til, og det er lite
ønskelig å etablere en ny aktør for formålet. For det andre får Innovasjon Norge gjennom BU-
ordningen et enda bredere kontaktfelt ikke minst mot kommunene.
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