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Høringsuttalelse - Endringer 1lov om Innovasjon Norge

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag viser til deres brev den 24.10.2014. I høringsnotatet
framgår det forslag om endring av eierstruktur og styringsstruktur for Innovasjon Norge. Våre
synspunkter oppsummert slik:

Dagens eierskapsmodell og regionalstyrene bør opprettholdes
Før nye endringsforslag utarbeides anbefales det at dagens ordning evalueres
Innovasjon Norges kontakt med og forankring i regionene bør opprettholdes og
videreutvikles

Dagens eierstruktur med delt eierskap der fylkeskommunene er medeiere ble innført for å
styrke fylkeskommunenes strategiske og samordnende rolle. Fylkesmannen er ikke kjent
med at det har vært misnøye med dagens eierskapsmodell, og det er ikke dokumentert at
dagens modell har skapt problemer. Notatet nevner heller ikke om det er gjort evalueringer
av hvordan dagens eier og styringsstruktur har fungert. Etter det vi kjenner til er det ikke
foretatt noen slik evaluering. Dette ser vi som en svakhet med forslaget.

Fylkesmannen støtter eieralternativ én. Dette gir en god regional forankringen. Alternativ to
med 2 fylkeskommuner som eiere synes ubalansert og lite aktuelt. Dette vil uansett ikke
kunne ivareta de øvrige fylkeskommunene.

Fylkesmannen har lang erfaring i å jobbe i partnerskap med både Fylkeskommunen og
Innovasjon Norge. Vår erfaring er at dagens modell har bidratt til godt fungerende
partnerskap. Spesielt mener vi at regionalstyret har vært en viktig arena som både har gitt
innflytelse over Innovasjon Norges beslutninger, og ikke minst bidratt til god informasjonsflyt
og styrket kompetanse i det regionale partnerskapet. Fylkesmannen mener at regionstyret
har hatt en viktig funksjon for det regionale utviklingsarbeidet. Denne arenaen forsvinner med
dette forslaget.

Fylkesmannen mener at regionstyrene bør opprettholdes.

Innovasjon Norge har en meget viktig rolle i arbeidet med innovasjon og næringsutvikling i
regionene. Fylkesmannen mener det har stor betydning at selskapet også er fysisk til stede
med et nett av regionkontorer, og har nærhet til næringsliv, og kompetansemiljø og øvrig
virkemiddelapparat både regionalt og lokalt. Det er derfor viktig at framtidig eierskaps- og
styringsmodell utformes slik at denne rollen ivaretas og videreutvikles. Etter fylkesmannens
vurdering kan dette best ivaretas ved å bygge videre på eksisterende modell.
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Det er de senereårenevært en betydeligutviklingnårdet gjelderarbeidetmed Innovasjon
og næringsutviklingi vår region.Spesieltservi at det er utvikletnye miljøer,arbeidsmåterog
strukturerder detjobbesmed innovasjon-og utviklingi næringslivet,og der samhandlinga
med InnovasjonNorgesregionalkontorer viktig. Vi menerdet må byggesviderepå dette.

Med hilsen

KirstenVaardal
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen
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