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 Oppgis ved henvendelse 
        

Endringer i lov om Innovasjon Norge - Sametingets 
høringsuttalelse     

Sametinget viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om endringer i lov om Innovasjon 
Norge med høringsfrist 19.desember 2014. Sametinget fremmer med dette sitt høringssvar. 
 
Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at grunnlovsbestemmelsens § 108, hvor det 
heter at: "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske 
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv", må forstås slik at 
Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og at begge folkene 
har den samme rett til og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk (bla. Innst. 
S. nr. 191 (2008–2009)). Grunnlovsbestemmelsen må ses i sammenheng med Norges 
folkerettslige forpliktelser, og da særlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) 
artikkel 27 som og innebærer en plikt til særskilte tiltak for fortsatt kulturutøvelse. ILO-
Konvensjonen nr. 169 artikkel 7 (1) gir samene som urfolk rett til å utøve kontroll med egen 
økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. 
 
Innovasjon Norge spiller en viktig rolle både i Sametingets geografiske virkeområde for tilskudd 
til næringsutvikling (STN-området), og i utvikling av kulturspesifikk samisk næring i hele landet.  
 
Den 13.05.2013 underskrev Sametinget og Innovasjon Norge en revidert samarbeidsavtale. 
Partene skal samarbeide om næringsutvikling i samiske områder. Gjennom å samarbeide skal 
Sametinget og Innovasjon Norge bidra til å øke verdiskapingen og gi optimale 
utviklingsmuligheter for næringslivet.  
 
Fylkeskommunenes eierskap i Innovasjon Norge bidrar til å sikre regional forankring og 
eierskap til organisasjonen. Sametinget forventer at staten legger til rette for en effektiv 
organisasjon som er godt regionalt forankret, og har en adekvat eierstruktur som dagens eiere, 
staten og fylkeskommunene, kan enes om. Staten bør tilstrebe å sikre regionale interesser i 
fremtidige beslutninger som angår selskapets eierstruktur. 
 
Departementet mener at Innovasjon Norge bør ha større handlingsrom for organiseringen av 
kontorstruktur og for selskapets interne beslutnings- og fullmaktsstruktur, og anbefaler at 
bestemmelsen om at selskapet skal ha regionale styrer tas ut av loven.  
 
Dersom bestemmelsen om regionale styrer tas ut av loven er Sametinget bekymret for at 
Innovasjon Norges regionale tilstedeværelse, selskapets regionale forankring og at utviklingen 
av regionale virkemidler kan svekkes. I tillegg sikrer de regionale styrene representasjon fra og 
kompetanse om næringslivet i de ulike regionene. 
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Samtidig sikres ikke samisk kompetanse verken i dagens organiseringsform, eller i 
departementets forslag. Sametinget er opptatt av et Innovasjon Norge som fungerer godt, og 
som sammen med Sametinget evner å være nær det etablerte næringslivet og gründere, og 
som er i stand til å utløse potensial for verdiskaping i samiske områder og i samisk næring. Det 
er viktig at Innovasjon Norge har god kompetanse om viktige saker for det samiske samfunnet, 
og at organisasjonen innehar samisk kultur- og samfunnsforståelse, slik at Innovasjon Norges 
virksomhet hensyntar samiske interesser. 
 
Sametinget er av den oppfatning at dersom staten skal eie selskapet alene og utpeke styrets 
medlemmer i foretaksmøtet, så bør samisk næringslivskompetanse sikres til styret gjennom et 
av styrets medlemmer. Dersom departementet ikke tar ut bestemmelsen om regionale styrer, 
mener Sametinget at de regionale styrene må sikres samisk næringslivskompetanse, slik at den 
styrkes fra dagens situasjon. 
 
Utover dette er det vanskelig å se at Sametinget gjennom lovendringene som departementet nå 
har ute på høring, kan fremme lovendringsforslag som vil sikre kompetanse om samiske forhold 
for øvrig i organisasjonen. Slik kompetanse, uansett fremtidig organisering, ber Sametinget 
departementet om å påse gjennom oppdragsbrev til selskapet. Sametinget vil selv bidra 
gjennom konstruktivt samarbeid og tett oppfølging av samarbeidsavtalen med Innovasjon 
Norge. 
 
Med henvisning til konsultasjonsavtalen mellom statlige myndigheter og Sametinget, datert 
11.05.2005 ønsker Sametinget å invitere Nærings- og Fiskeridepartementet til videre dialog i 
2015, med sikte på å utvikle felles forståelse for potensial for verdiskaping i samiske områder og 
Innovasjon Norges rolle og prioriteringer, sett i sammenheng med departementets årlige 
oppdragsbrev til selskapet.  
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