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Innspill til høring om endringer i lov om Innovasjon Norge 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og 
teknologer med over 77 000 medlemmer. Over halvparten av våre medlemmer er ansatt privat sektor. 
NITO er glad for regjeringens høye ambisjonsnivå for innovasjonspolitikken, og imøteser en 
gjennomgang av virkemidlene for innovasjon. Her følger våre innspill til endring av lov om Innovasjon 
Norge. 
 
 
Feil rekkefølge på grepene som gjøres med Innovasjon Norge 
Denne høringen er en del an en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Samtidig 
meldes det i statsbudsjettet for 2015 om en gjennomgang av Innovasjon Norge som vil gjelde 
virkemidlene. NITO mener de grepene som nå gjøres ville best blitt vurdert sammen med 
gjennomgangen av virkemidlene som kommer i 2015.  
 
Høringsnotatet foreslår at oppdragsgiver skal ha sterkere kontroll på utforming av virkemidlene enn 
tidligere. Samtidig påpeker høringsnotatet behovet for å overlate reell beslutningskompetanse til styret 
når det gjelder innretningen av virksomheten. Det ikke nevnt noe om hvordan virkemidlene skal 
utformes. Vi minner om at ECON Pöyry i sin evaluering av Innovasjon Norge i 2008 pekte på at 
Innovasjon Norge er en unik «en dør inn» organisasjon som gir effektivitet i utforming av virkemidler. 
Evalueringen konkluderte med at organisasjonen er for lite autonom, noe som gjør den reaktiv og på 
etterskudd når det gjelder utvikling av næringsrettede virkemidler.1 Skal Innovasjon Norge utvikle godt 
tilpassede virkemidler må eier derfor gjøre Innovasjon Norge i stand til å utvikle og foreslå virkemidler 
slik at de raskt kan tilpasses næringslivets behov for innovasjonsstøtte. 
 
 
Ny eierstruktur 
Det foreslås en endring av eierstruktur for å forenkle eierstyringen. Samtidig ønsker man å 
opprettholde målsettingen med å dele eierskapet som var å gi Fylkeskommunen økt mulighet til å 
påvirke utforming og innretting av mål og prioriteringer for Innovasjon Norges virksomhet. 
 
Gitt den ressurskrevende organiseringen kan det være god grunn til å endre eierstruktur i Innovasjon 
Norge. En endring vil redusere behovet for omfattende koordinering mellom ulike styrer, og kan gi et 
mer avklart ansvarsforhold. NITO mener at alternative tre – staten eier alene – er best egnet. Dette 
alternativet vil også være i tråd med at Fylkeskommunens styrerepresentanter i dag ikke bør komme i 
en habilitetskonflikt slik tilfelle kan være i dag (jmf. punk 4.6.2 i høringsnotatet). 
 

 NITO mener at alternative tre – staten eier alene – er best egnet som eiermodell. 
 
 

                                                
1
 http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/rapporter_2010/INrapport.pdf 
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Regional påvirkning 
Med en ny eierstruktur presiseres det i § 8 at ved offentlig finansiering er det oppdragsgiver som setter 
vilkårene for oppdraget. Dette er positivt da det vil sørge for at Innovasjon Norge i større grad blir et 
virkemiddel for stat og fylkeskommune. 
 
De regionale styrene foreslås avviklet. Samtidig foreslås det at Innovasjon Norge får større 
handlingsrom til selv å organisere kontorstruktur. En målsetting i lov om Innovasjon Norge er at 
organisasjonen skal være tilpasset ulike behov i regionen. Av den grunn burde de regionale styrene 
videreføres med ansvar innen sitt geografiske og budsjettmessige område. De regionale styrene har 
en overvekt av næringslivsrepresentanter og har representasjon fra bl.a. arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjoner. De regionale styrene tilfører derfor svært nyttig kompetanse i fastlegging 
av prioriteringer og regional forståelse. 
 

 NITO mener at Innovasjon Norge bør få økt handlingsrom til å endre kontorstruktur, men at de 
regionale styrene da kan tilpasses den nye kontorstrukturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 

    
 

Trond Markussen                     Steinar Sørlie 

Presiden                     Generalsekretær 

 
 


