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Uttalelse til høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge 
 
 
Fylkesmannen viser til høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i 
lov om Innovasjon Norge. Høringsfrist 19. desember 2014. 
 
Det er foreslått endring i loven om Innovasjon Norge innenfor tre områder: 

1) Eierskap  

a. Beholde dagens eierstruktur 

b. Endre til delt eierskap, staten 51 % og to fylkeskommuner 24,5 % hver 

c. Staten 100 % eierskap 

2) Bestemmelsen om at selskapet skal ha regionale styrer oppheves 

3) Endringer i bestemmelser om egenkapital, utbytte, foretaksmøte o.l.  

Fylkesmannen er enig i behovet for å vurdere forenkling av dagens eier- og 

styringsmodell. Fylkesmannen har følgende innspill til prosessen i forhold til punktene 1 

og 2. 

Eierskap. 

Fylkesmannen anser dagens eier- og styringsmodell som ressurskrevende, samtidig 

som vi vil understreke behovet for en regional forankring av Innovasjon Norges arbeid i 

ulike deler av landet. For å kunne være en aktiv regional utviklingsaktør, er det viktig 

med god integrering i og kontakt til næringslivet i fylket og det regionale partnerskapet. 

Fylkesmannen mener likevel at dette kan ivaretas selv om eierskapet til Innovasjon 

Norge forenkles. Fylkesmannen mener delt eierskap mellom staten og 2 

fylkeskommuner er en lite logisk løsning. Fylkesmannen vil derfor anbefale modell 3 – 

statlig eierskap - som den mest rasjonelle og hensiktsmessige eierskapsmodellen. 

Regionale styrer. 

Innovasjon Norge har næringslivet som målgruppe og har som formål å realisere økt 

verdiskaping hos kundene/i bedriftene. Hvordan selskapet organiseres og styres må  
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derfor sees i forhold til kundenes og markedets behov. Det er viktig at Innovasjon Norge 

fortsatt er lokalisert nær kunden og markedet, og at det tilrettelegges for regionale 

enheter med god kjennskap til og forståelse for regionale forskjeller og mulige fortrinn. 

Fylkesmannen i Hedmark vil understreke viktigheten av den faglige og regionale 

kompetansen som IN Hedmark besitter i dag. Fylkesmannen anser det som avgjørende 

at IN også i fortsettelsen opprettholder regionale enheter som har nødvendig kapasitet til 

å videreføre og vedlikeholde sin faglige og regionale kompetanse. Særlig synes slik 

kompetanse og innsikt å være viktig i forhold til de naturbaserte og naturtilknyttede 

næringene. 

Midlene, som IN forvalter, skal forvaltes i samsvar med nasjonale retningslinjer og 

regionale strategier og prioriteringer og i god dialog med det regionale partnerskapet. 

Fylkesmannen ser det som en fordel å opprettholde regionale styrer, med nødvendig 

innsikt i næringslivets utfordringer og muligheter regionalt. Fylkesmannen anbefaler 

derfor at IN gis muligheten til å etablere regionale styrer, som et supplement til det 

regionale partnerskapet/partnerskaps-dialogen, samtidig som en ser behovet for å 

gjennomgå delegasjonsreglementet og de regionale styrenes funksjon/mandat. 
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