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ENDRING I LOV OM INNOVASJON NORGE - HØRINGSSVAR FRA OSLO 

KOMMUNE 

 

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementet høringsnotat om endringer i lov om Innovasjon 

Norge. Høringsfristen er satt til 19. desember 2014. 

 

Byråden for kultur og næring avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til 

Nærings- og fiskeridepartementets forslag om endringer i Lov om Innovasjon Norge: 

  

Oslo kommune slutter seg i hovedtrekk til de endringene som fremkommer i Nærings- og 

fiskeridepartementets høringsforslag til endring i lov om Innovasjon Norge.   

 

Effektivisering av Innovasjon Norge 

Oslo kommune slutter seg til departementets ambisjoner om å gjøre Innovasjon Norge til en 

mer effektiv virkemiddelaktør, som er enklere å forholde seg til for kundene.   

 

Eierforhold 

Oslo kommune ønsker at Innovasjon Norge skal videreføres som et særlovselskap, men med ny 

eierstruktur med statlig 100 % eierskap. 

 

Oslo kommune er av den oppfatning at erfaringene med eierskapet av Innovasjon Norge så 

langt, har vist at intensjonene bak eierskapsreformen om styrking av fylkeskommunens 

strategiske og samordnende rolle knyttet til eierskapet i liten grad er oppfylt. Dersom 

fylkeskommunene skal utøve en samlet eierinnflytelse, forutsetter dette at Oslo kommune og de 

andre eierskapsfylkene har felles oppfatning av viktige strategiske spørsmål. Oslo kommune er 

av den oppfatning at dette har vist seg krevende. Dette skyldes blant annet at fylkeskommunene 

og Oslo kommune har ulike utfordringer og interesser med hensyn til den statlige virkemiddel-

bruken. Oslo kommune har blant annet tidligere uttrykt ønske om flere landsdekkende 

ordninger som bedrifter fra hele landet, inklusive Osloregionen, kan søke på. 

 

Eierskapsreformen var forutsatt å styrke fylkeskommunenes strategiske og samordnende rolle. 

Det er imidlertid ikke nytt at fylkeskommunene skal ha en strategisk rolle i forholdet til 

Innovasjon Norge. Dette er i samsvar med nasjonale retningslinjer som er kommet til uttrykk i 

flere stortingsmeldinger og ble understreket i sammenheng med gjennomføringen av 
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ansvarsreformen i 2002. Dette er også lagt til grunn i samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune 

og Innovasjon Norge.  

 

Oslo kommune har generelt hatt et godt og omfattende samarbeid med Innovasjon Norge på 

regionalt nivå, selv om de siste årene har vært preget av noe mindre samhandling og 

koordinering enn tidligere, som følge av knappe midler til regionale samarbeidstiltak hos 

Innovasjon Norges regionskontor. Oslo kommunes eierskap har etter kommunes vurdering så 

langt ikke hatt noen innvirkning på regionalt nivå i Oslo og Akershus. 

 

Departementets ulike forslag til alternative eierstrukturer vil etter Oslo kommunes vurdering 

ikke få store konsekvenser for kommunenes samordnende og strategiske rolle for Innovasjon 

Norge. Oslo kommune er likevel av den oppfatning at et statlig eierskap vil være den mest 

effektive eierstrukturen. Dette vil forenkle rammene rundt eieroppfølgingen, gi en 

effektivitetsgevinst og gi en større klarhet i ansvarsforhold mellom eier, styre og ledelse.  

 

Oslo kommune ser at det er noe ulik vurdering av betydningen av det fylkeskommunale 

eierskapet. Dette varierer mellom regioner og kan bl.a. ha sammenheng med den store 

variasjonen på størrelsen på de distrikts- og regionalpolitiske midlene som fylkeskommunene 

bevilger til Innovasjon Norge.  

 

Om de regionale styrene 

Oslo kommune slutter seg ikke til forslaget om å fjerne lovfesting av regionale styrer i Lov om 

Innovasjon Norge.  

 

På regionalt nivå har eierskapsreformen medført at fylkeskommunene har fått rett til å 

oppnevne medlemmer av regionstyrene. Tidligere hadde fylkeskommunene forslagsrett. Oslo 

kommune mener at regionstyret i Innovasjon Norge spiller en viktig rolle som en fast arena for 

sentrale aktører i regionen og er av den oppfatning at den nåværende ordningen med regionale 

styrer bør fortsette. 

 

Eierrepresentanter i hovedstyre 

Oslo kommune slutter seg til at minsteantallet for eieroppnevnte medlemmer i hovedstyret kan 

justeres fra 6 til 5 medlemmer. Selskapets størrelse og kompleksitet tilsier et visst antall 

styremedlemmer, samtidig synes det lite hensiktsmessig å stille høyere krav til minsteantallet 

styremedlemmer i styret til Innovasjon Norge enn for styrer i allmenaksjeselskaper. 

 

Solidarisk ansvar 

Oslo kommune støtter forslaget om at solidarisk ansvar avskaffes og at ansvaret legger opp til 

et mønster av lov om statsforetak/aksjeloven. Dette betyr at ansvaret begrenses til den til 

enhver tid innskutte kapital.  

 

Lovendringen betyr at det solidariske ansvaret som fylkeskommunene og staten har gjennom 

sitt eierskap, faller bort. Denne endringen fritar staten og fylkeskommunene for ansvaret for å 

dekke eventuelle driftsunderskudd i Innovasjon Norge. Endringen medfører at staten og 

fylkeskommunene, etter lovendringen, ikke er ansvarlig for mer enn den kapital (aksjekapital) 

som eierne til enhver tid har skutt inn i selskapet.  
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Med hilsen 

 

 

 

Eli Vorkinn 

kommunaldirektør 

Jan Fredrik Lockert 

næringssjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

 

 


