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Høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge 

 
Innovasjon Norge er et svært viktig virkemiddel for næringsutvikling i hele landet. Dette er dokumentert vi den 

utredningen som IN fikk laget i 2014 (undersøkelse gjort av IN sammen med SSB). Vi mener også at det er 

nødvendig med visse mellomrom å gjennomføre endringsprosesser som sikrer at IN fortsetter å være et minst 

like viktig verktøy for næringsutvikling i hele Norge.  

Det overordnet formålet med IN er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Dette skal oppnås ved å bidra til flere gode gründere, flere 

vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø. Dette er fornuftige delmål å jobbe mot.  

Vi har tatt utgangpunkt i at alle bedrifter har en lokasjon og bruker vi erfaringer fra klyngedannelse mener vi at 

det vil være nødvendig å jobbe for vekstkraftige næringsregioner. Næringsregionene har utviklet seg over tid 

basert på et eller flere konkurransefortrinn i området (naturressurser, humankapital, billige innsatsfaktorer 

eller annet). Det er viktig at IN fortsetter å være et effektivt virkemiddel for alle næringsregioner i landet. Vi 

mener at videre utvikling av IN må bygge på to prinsipper 

1. Nærhet mellom IN og næringslivet 

2. Veiledning med spesialistkunnskap og internasjonal markedskunnskap 

Nærhet mellom IN og bedriftene 

IN skal sette virkemidler ut i livet for 3 departementer, og IN fronter næringslivet i sitt område på en helhetlig 

måte. Vi mener at IN er et viktig virkemiddel for å sikre effektiv utnyttelse av offentlige penger. Alle bransjer 

har noe å lære av hverandre og noe av denne læringen foregår for kundene i og via IN.  

Veiledningen, som gis fra IN og er basert på både internasjonal og lokal kunnskap, viser resultater. Vi har tolket 

det slik at virkemidlene som i SSB undersøkelsen har vist resultat på både omsetning, verdiskaping, resultat og 

sysselsetting viser at veiledning som kombinerer kunnskap fra bransjen, andre bransjer, lokale forhold og 

markedsforhold gir resultat.  

IN må oppleves som tilgjengelig for SMB bedrifter og potensielle gründere. Opplevelsen av nærhet er ikke 

alltid, men svært ofte knyttet til fysisk nærhet. Dette gjelder i høyeste grad for SMB og potensielle gründere, 

da de lett vurderer egen innsats som høy, for å tilegne seg veiledning og støtte. Nord-Trøndelag har stort 

behov for flere gründere og vi ser at dette er et svært godt virkemiddel slik det brukes av IN. Det vil derfor 
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være et svært stort tap for næringsutvikling her, dersom potensielle grûndere opplever mindre nærheten til IN 

enn i dag.  

Vi har derfor vurdert det slik at nærhet mellom bedrift og veiledere i IN må videreutvikles og prioriteres i 

fremtidens IN.  

 

Veiledning med spesialistkunnskap 

Næringslivet er mangslungent, og konkurransen i de ulike bransjene er økende med den økte internasjonale 

handelen. Spisskompetanse vil derfor være avgjørende for at veiledningen sammen med virkemidlene skal ha 

samme gode effekt som nå.  

Utenlandskontorene har viktig kompetanse om markedsforhold i de land de representerer. Dette er viktig 

kompetanse for at norske bedrifter skal ha muligheter i disse markedene. Det jobbes godt med å integrere 

denne kompetansen i regionkontorenes arbeid med kundene. For HiNT som utdanningsinstitusjon kan vi også 

utnytte denne kompetansen bedre i utdanningsløpene hos oss. I fremtidens IN er utenlandskontorene viktige 

for å bidra til eksport av norske tjenester og produkter. 

Fylkeskommunen som medeier av IN 

Å organisere IN med delt eierskap mellom stat og fylkeskommune og med regionale styrer, har vært et viktige 

grep for å styrke den regionale forankringen av IN. Vi mener at Fylkeskommunene fortsatt bør være medeier 

av IN. Det er flere grunner til det.  

 FK i Nord-Trøndelag har etter vår mening utført sitt eierskap i IN på en svært god måte 

 En mer helhetlig bruk av de totale virkemidlene som det offentlige bruker til næringsutvikling. Siden FK 

også bruker en del midler til dette formålet virker det mest effektivt å knytte disse nært sammen og at 

FK har et helhetlig overblikk for bruken av næringsrettet virkemidler  

 Det er mulig å tilpasse noen av virkemidlene til regionale forhold  

 Det er sterk sammenheng mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling (Porter m fl 2014). 

Samfunnsutvikling er et av ansvarsområdene til FK og viktig å se dette samlet for å utnytte de totale 

ressursene best mulig.  

 Med FK som medeier sikres det folkevalgte nivået innflytelse på bruken av virkemidlene 

 

Regionstyre 

Det er foreslått å avlive regionstyrene. Dette er foreslått fortrinnsvis for å spare kostnader til distriktsstyrene 

og for å samle beslutningsmyndighet i et sentralt styre.  

Det regionale styret i Nord-Trøndelag har fungert godt i forhold til å  

 vurdere saker basert på regionale forhold 

 Forankre og spre kunnskap om virkemidler og kompetanse i IN i regionens næringsliv og 

kompetanseinstitusjoner 

 Være en dialogpartner for administrasjonen i IN 

 Være en læringsarena om utfordringene i næringslivet etter hvert som de endrer seg 

 Partnerskapet på landbrukssiden har vært en aktiv partner for å prioritere virkemidlene til landbruket 
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Vi forstår at det er kostnadskrevende å drive regionstyrene, som styrer med honorar mm. Vi mener at dersom 

regionstyrene må rasjonaliseres vil det være formålstjenlig med regionale partnerskap som rådgivende organ 

for IN. 

Konklusjon 

Høgskolen i Nord-Trøndelag mener at det fremtidige IN må ha nærhet til næringsliv som viktigste mål, for at 

de 3 delmpl til IN skal kunne bli oppfylt. HiNT mener det er riktig å opprettholde fylkeskommunalt eierskap slik 

det er i dag. HiNT er godt fornøyd med å ha de regionale styrene, men dersom disse må effektiviseres, bør de 

erstattes med et rådgivende organ bestående av partnerskapet i regionen.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hanne Solheim Hansen 
prorektor 
 
 
 
         
 
 
         


