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Høring - endringer i lov om Innovasjon Norge 
 

Det vises til høringsnotat vedrørende endringer i lov om Innovasjon Norge (IN) 

utsendt i brev av 24.10.2014 fra departementet.  

 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vurdert de forslåtte endringer og har følgende 

kommentarer :  

 
1. Eierstruktur 

Fylkesmannen er gjennom løpende kontakt og som observatør i det regionale 

styret i Innovasjon Norge på regionalt nivå,  godt kjent med virksomheten. Vår 
vurdering av eierstrukturer/ eierforhold er at delt eierskap mellom staten og to 

fylkeskommuner ansees som uheldig og derfor ikke bør velges i en framtig 

eierstruktur.  

 
Aktuelle alternativer er derfor slik vi ser det: 

 delt eierskap mellom staten og alle fylkeskommunene 

 alternativet med helt statlig eierskap 
 

Vi slutter oss til departementets vurderinger knyttet til utfordringene med 

fylkeskommunalt medeierskap i tråd med dagens eierstruktur. Uklarhet i roller, 

en unødvendig komplisert eierstruktur, større muligheter for uklare 
ansvarsforhold og mindre forutsigbarhet som følge av et fragmentert og større 

regionalpolitisk medeierskap, er hovedbegrunnelser for at helt statlig eierskap 

etter vår oppfatning bør velges.  
 

2. Regionale styrer 

Det er vår oppfatning at regionale styrer i Innovasjon Norge har fungert 
tilfredsstillende og sannsynligvis har bidratt til en sterkere oppfatning av  

regionalt eierskap og kanskje også skapt grunnlag for bedre legitimitet for INs 

virksomhet og beslutninger på regionalt nivå. På den annen side ser 

Fylkesmannen utfordringene i behovet for god eierstyring  der klarhet i 
ansvarsforhold mellom eier, styre og eieransvar er avgjørende slik også 

departementet kommenterer i høringsdokumentet. Ved helt statlig eierskap kan 

dette framstå som avklart, selv om regionale styrer også kan tenkes benyttet 
ved statlig eierskap.  
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Samtidig deler Fylkesmannen departementets vurderinger om at hovedstyret må 

kunne tillegges nødvendig kompetanse til innretning av den samlede 
virksomheten, inkludert en hensiktsmessig og forsvarlig organisering av IN. 

Styrets handlingsrom for ivaretakelse av disse hensynene, kan etter vår 

oppfatning best ivaretas gjennom hovedstyrets rolle, ansvar og rammeverk uten 

at dette bør svekke INs regionale betydning. Det bør derfor tilligge hovedstyret å 
avgjøre spørsmål om bruken av regionale styrer. Bruken av regionale styrer sett 

opp mot styrets samlede ansvar for virksomheten bør også vurdres opp mot de 

ressurser som er nødvendig for å betjene drifta av dagens regionale styrer, 
Fylkesmannens vurderinger er på dette punktet i tråd med departementets.  

 

3. Regional representasjon 
Vi ser det likevel som viktig at IN fortsatt er regionalt og kundenært lokalisert 

for på best mulig måte å kunne ivareta hensynet til kundene på en god og 

samtidig effektiv måte. Regionkontorer bidrar etter vår oppfatning med viktig 

lokal og regional kunnskap om næringslivet og en kompetansebase som bør  
nyttiggjøres i kunderettet virksomhet. Regional tilstedeværelse kan også bidra til 

effektiv og god måloppnåelse i forvaltningen av virkemidlene og i økt 

verdiskaping i næringslivet.  
 

4. Styrets sammensetning 

En reduksjon av antallet styremedlemmer kan synes hensiktsmessig i tråd med 
departementets vurderinger under pkt. 4.7.2 i høringsdokumentet. På den 

annen side er det viktig at styret får den tilstrekkelige, samlede kompetanse på 

de store forvaltningsområdene for IN. Det bør derfor legges vekt på at større 

målgrupper for INs virkemiddelportefølje, er representert i styret for IN. 
Fylkesmannen vil her vise til det omfang INs portefølje har i mot 

primærnæringene og landbruk spesielt.  

 
 

 

 
Med hilsen 

 

 

 
Tore Bjørkli (e.f.) Jan Yngvar Kiel 

landbruksdirektør         ass. landbruksdirektør 
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