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Høring - Endringer i lov om Innovasjon Norge 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedrørende ovennevnte høring.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i sitt høringsnotat at forslaget til endringer i lov  

19. desember 2003 nr. 130 er en del av gjennomgangen som de foretar om organiseringen av 

Innovasjon Norge. Formålet med gjennomgangen er å bidra til å videreutvikle Innovasjon Norge til en 

mer effektiv virkemiddelaktør som er enklere å forholde seg til for kundene. Videre at denne høringen 

er et resultat av vurderinger av dagens eierstruktur i selskapet, alternative selskapsformer og hvordan 

loven videre bør legge rammene for styringen av selskapet og selskapets virksomhet. 

  

LO er opptatt av at Norge har et godt, målrettet og effektivt virkemiddelapparat, og mener det kan 

være fornuftig å ha en gjennomgang av Innovasjon Norge som bidrag til å videreutvikle 

organisasjonen. I "prp. 1 S (2014-2015) Nærings- og fiskeridepartementet" varsler regjeringen at de vil 

foreta en slik gjennomgang i 2015. Vi mener det kan være vel så naturlig å gjøre vurderinger av 

eierskapet i forbindelse med den varslede gjennomgang, fremfor å gjøre det separat i forkant.  

 

Slik høringsforslaget nå fremstår, er det vanskelig å se de gode begrunnelsene for å gjøre så 

omfattende endringer som det legges opp til. Det er likevel enkeltforslag i høringen som kan være 

interessante å følge opp.  

 

LO merker seg at hovedformålet med endringene er å gi styret i selskapet bedre rammer for 

eierstyringen, forvaltningen av selskapet og for utviklingen av Innovasjon Norge som organisasjon, og 

at departementet mener dagens eierstruktur er en ressurskrevende ramme for den jevnlige 

eieroppfølgingen.  

 

LO har gjentatte ganger siden etableringen av Innovasjon Norge i 2004, selv påpekt at Hovedstyret 

måtte få økt beslutningsmyndighet over Innovasjon Norges oppgave- og virkemiddelinnretning. Vi tar 

likevel avstand fra departementets forslag om at loven om Innovasjon Norge skal endres til å være mer 

i samsvar med statsforetaksloven. Dette gjelder spesielt at beslutningsmyndigheten om regional og 

internasjonal tilstedeværelse skal kunne avgjøres av Hovedstyret. Dette er et næringspolitisk 

anliggende og må derfor fortsatt ivaretas av departement og Storting.  

 

Målsettingen med å tillegge fylkeskommunene eierskap i tillegg til oppdragsgiverrollen, var å styrke 

fylkeskommunenes strategiske og samordnende rolle. Dette er en god intensjon. Det er viktig at 

fylkeskommunene gis gode muligheter til å påvirke utforming og innretning av mål, strategier og 

prioriteringer for Innovasjon Norges virksomhet. De fleste av disse oppgavene kan imidlertid også 

ivaretas utenom prosessene for eierskapsoppfølgingen, gjennom partnersamarbeidet mellom 

fylkeskommunene og Innovasjon Norge i de regionale partnerskapene (der også LO og NHO inngår), 
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samarbeidsforum for Innovasjon Norge mellom eiere og oppdragsgivere og dialog rundt bevilgninger 

og utforming av oppdragsbrev.  

 

LO mener det kan være formålstjenlig med et heleid statlig eierskap, slik det opprinnelig var. At 

fylkeskommunene eier er ikke avgjørende for hvilken innflytelse fylkeskommunene har. Vi deler 

departementets vurdering om at målsettingene kan nås gjennom tiltak og prosesser som ligger utenfor 

eieroppfølgingen. Et 100 % statlig eierskap forutsetter imidlertid at Innovasjon Norges formål ikke 

rokkes ved, eller på annen måte gjør at fylkeskommunenes innflytelse på nasjonal og regional 

næringsutvikling påvirkes negativt.  

 

Når det gjelder fylkeskommunenes nærings- og samfunnsutviklingsmessige ansvar og engasjement er 

LO sterk kritisk til regjeringens kraftige budsjettreduksjoner av de regionale utviklingsmidlene (KMD- 

Kap 61 post 551). 

  

Med disse kuttene bidrar regjeringen til å redusere fylkeskommunenes muligheter til å drive en aktiv 

regional næringsutvikling. Dette vil vanskeliggjøre utviklingen av eksisterende næringsliv og 

grunnlaget for å etablere og tiltrekke seg nytt næringsliv. 

 

Fylkeskommunenes strategiske og samordnende rolle for nasjonal og regional næringsutvikling må 

ivaretas og videreutvikles. LO forutsetter at regjeringen følger opp dette aktivt og at dette også blir 

tilstrekkelig omtalt og behandlet i regjerings varslede gjennomgang av organisasjonen og 

virkemidlene.  

 

Innovasjon Norge er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. LO er derfor opptatt av at Innovasjon 

Norge har god tilstedeværelse regionalt. Det er betydningsfullt at organisasjonen har kontorer ute i 

distriktene, med tilstrekkelig nærhet til brukerne av deres tjenester.  

 

Kontorer med god kompetanse, i nært samvirke med SIVA og Forskningsrådets regionale 

representasjon har utviklet god kjennskap til lokale og regionale forhold i nært samvirke med 

kommuner og fylkeskommuner. Dette virkemiddelapparatet gir konstruktiv veiledning, råd og fatter 

avgjørende beslutninger til det beste for næringslivets videre utvikling. 

  

LO mener dagens organisering og fullmakter ivaretar dette på en god måte. De regionale styrene 

spiller en viktig rolle i dette arbeidet og sikrer nødvendig legitimitet og engasjement i de regionale 

utviklingsoppdragene. LO ser derfor ingen grunn for å fjerne bestemmelsen i loven om at selskapet 

skal ha regionale styrer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Renee Kristin Rasmussen 

(sign.) 
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 (sign.) 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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