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Buskerudfylkeskommunes svar på deres høringsnotat av

24.10.2014 om enring i lov om Innovasjon Norge

Stortingets hensikt med et felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene i Innovasjon Norge

var å tilrettelegge en eierstruktur som et viktig ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen.

Målet var å gi fylkeskommunene økt innflytelse i regional- og næringspolitikken bl.a. gjennom

eierskap til en vesentlig del av virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge utgjør. For

fylkeskommunene har dette gitt et bedre verktøy for å utøve sitt ansvar og mandat som regional

utvikler, bidratt til en økt samhandling og utnyttelse av regionale og nasjonale virkemidler samt

bidratt til å løfte regionale utviklingsmuligheter opp på nasjonalt nivå. Stortinget forutsatte også

at fylkeskommunene skulle gis mulighet til å utøve et aktivt og likeverdig eierskap. Innflytelse over

valg til styret er i denne sammenheng av vesentlig betydning.

Dette er også i samsvar med Stortingets flertallsmerknad til Innst. 300 S (2013-2014) fra

kommunal- og forvaltningskomiteen 12.6.2014:

"Stortinget konstaterer at det ikkje er fleirtal for Høgre og Framstegspartiet sine primærstandpunkt om to
folkevalde nivå, jf. dessa partia sine merknader i saken. Stortinget viser vidare til felles merknad i saken frå
medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti der det kjem fram at parallelt
med kommunereforma må regjeringa gjennomgå og samanstille utredningar gjeldande mellomnivået og sjå
desse i samanheng med reforma utan at dette skal forseinke arbeidet med kommunereforma for
primærkommunane. Stortinget stadfester at gjennomgangen av oppgåvene til kommunane må inkludere
oppgåvene som skal liggje til eit folkevald regionnivå/mellomnivå/færre fylkeskommunar."

Med utgangspunkt i dette forutsettes det at mellomnivået fortsatt skal ha ansvaret for en

helhetlig politikk for den regionale utvikling - innenfor nasjonale rammer, herunder
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næringsutvikling. Som en vesentlig del av dette oppdraget ligger å se de ulike virkemidler og

aktører i sammenheng. Dette ligger også som en målsetting i forvaltningsreformen.

Innovasjon Norges virkemidler, inkludert midlene overført fra fylkeskommunen er en vesentlig del

av de totale regionale virkemidlene.

Buskerud fylkeskommune slutter seg til følgende:

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Nærings- og Fiskeridepartementets ambisjoner

om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges virkemidler. I

denne sammenheng må det fremheves at en helhetlig regional koordinering er

vesentlig for å oppnå en effektiv og målrettet bruk av de samlete virkemidlene. Dette

gjelder både nasjonalt og regionalt.

Buskerud fylkeskommune støtter likeledes forslaget om at solidarisk ansvar avskaffes

og at ansvaret legger opp til et mønster av lov om statsforetak/aksjeloven. Dette betyr

at ansvaret begrenses til den til enhver tid innskutte kapital.

Med bakgrunn i høringsnotat og høringsbrev fra Nærings- og Fiskeridepartementet

datert 24.10.2014 slutter fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune FU sak 78/14 seg til

vedlagte høringsuttalelse, dog med følgende presisering:

Det gis støtte til forslaget om helstatlig eierskap. Vi forutsetter at det opprettes egne

fora for strategisk drøfting i regionene.

Med vennlig hilsen

LbWi
Kjersti Bærug v.09

Utviklingssjef

Amarjit Singh

Rådgiver
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