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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INNOVASJON NORGE 

1 Innledning 

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 
19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.    
 
På bakgrunn av regjeringens forslag i melding til Stortinget, Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy 
for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF, og Stortingets behandling av denne 14. juni 2012, 
foreslår Nærings- og handelsdepartementet å endre Innovasjon Norges formål i lov om 
Innovasjon Norge § 1.  
 
Nærings- og handelsdepartementet foreslår også endringer i Innovasjon Norges lovpålagte 
taushetsplikt. Taushetspliktsbestemmelsene i lov om Innovasjon Norge § 27 er i stor grad er 
en videreføring av formuleringene i tidligere lov om Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond. Innovasjon Norge har imidlertid et bredere engasjement inn mot 
norske bedrifter enn det Statens nærings- og distriktsutviklingsfond hadde, og vi foreslår 
derfor å tydeliggjøre taushetspliktsbestemmelsene og gjøre dem mer tilpasset dagens 
virksomhet i selskapet. Endringene muliggjør også flere unntak fra taushetsplikten, med 
hensyn til en rasjonell og praktisk drift av selskapet. Innovasjon Norges mulighet til å 
utlevere taushetsbelagt informasjon ble for øvrig også diskutert i forbindelse med 
Stortingets kontroll av Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab Experiment 
(NOBLE).  
 

2 Nærmere om § 1 Formål i lov om Innovasjon Norge  

2.1 Gjeldende rett 

Etter lov om Innovasjon Norge § 1 har Innovasjon Norge som formål å fremme bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og 
regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering 
og profilering.  
 
Innovasjon Norges gjeldende formål ble fastsatt ved opprettelsen av selskapet i 2003. 
Innovasjon Norge overtok den gang oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Veiledningskontor for 
Oppfinnere (SVO), og formålet gjenspeiler i stor grad disse fire organisasjonene.   

2.2 Departementets vurdering  

I Meld. St. 22 (2011–2012) foreslo regjeringen å endre Innovasjon Norges formål som en del 
av en ny målstruktur for selskapet. Forslaget til nytt formål viser i større grad enn dagens 
formål til hva som er hensikten med Innovasjon Norge, og klargjør selskapets rolle i 
samfunnet. Sammen med et nytt hovedmål og nye delmål, skal det nye formålet legge til 
rette for økt grad av målstyring og bedre oppfølging av Innovasjon Norges resultater.  
 
Stortinget stilte seg bak regjeringens forslag i sin behandling av Meld. St. 22 (2011–2012) 14. 
juni 2012. Nærings- og handelsdepartementet foreslår derfor å endre Innovasjon Norges 
formål i lov om Innovasjon Norge § 1 i samsvar med forslag gitt i Meld. St. 22 (2011–2012).    
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2.3 Endringsforslag 

Innovasjon Norges formål i lov om Innovasjon Norge § 1 endres slik at hensikten med 
selskapet, å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
næringsutvikling i hele landet, framkommer. 
 
3 Nærmere om § 27 Taushetsplikt i lov om Innovasjon Norge  

3.1 Gjeldende rett 

Innovasjon Norges taushetsplikt i lov om Innovasjon Norge § 27 har i dag en slik utforming: 
 

”Den som er ansatt eller har tillitsverv i selskapet har taushetsplikt om det han eller hun i 
stillings medfør får kjennskap til om andres forretningsmessige eller private forhold med 
mindre han eller hun etter lov har plikt til å gi opplysningene. Taushetsplikten gjelder 
ikke meddelelser som hovedstyret eller noen som har fullmakt fra hovedstyret gir på 
vegne av selskapet til finansinstitusjoner og eierne. Taushetsplikten skal heller ikke være 
til hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om 
Oppgaveregisteret. Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at 
opplysninger, etter skriftlig samtykke fra den opplysningene gjelder, kan utleveres til 
utenforstående.” 

 
Innovasjon Norges taushetspliktsbestemmelser ble sist endret ved lov 9. januar 2009 nr. 4 
som en følge av at fylkeskommunene ble medeiere i selskapet. Uttrykket 
”fagdepartementet” ble da erstattet med ”eierne”. Ut over dette har bestemmelsene stått 
uendret siden lov om Innovasjon Norge ble vedtatt i 2003. Formuleringene for taushetsplikt 
er i stor grad er en videreføring av formuleringene i tidligere lov om Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond, mens Innovasjon Norge har et bredere engasjement inn mot norske 
bedrifter enn det Statens nærings- og distriktsutviklingsfond hadde.  

3.2 Departementets vurdering  

Nærings- og handelsdepartementet mener det er viktig med en taushetsplikt i lov om 
Innovasjon Norge som dekker det behov for konfidensialitet selskapet har overfor sine 
kundebedrifter. Samtidig ser departementet behov for å tydeliggjøre formuleringene i 
taushetspliktsbestemmelsene og tilpasse dem dagens virksomhet i selskapet. Vi ser også 
behov for å muliggjøre flere unntak fra taushetsplikten ut fra hensynet til en rasjonell og 
praktisk drift av selskapet.  
 
 
Hovedregel om taushetsplikt 
Hovedregelen om taushetsplikt i lov om Innovasjon Norge § 27 har lignende utforming som 
blant annet finansieringsvirksomhetsloven § 3-14. Fordi Innovasjon Norge innenfor 
selskapets finansieringstjenester ofte opererer i samme marked som private banker, ønsker 
departementet at Innovasjon Norge skal praktisere konfidensialitet på samme måte som 
øvrige finansieringsaktører og i tråd med fastsatte internasjonale prinsipper for 
finansieringsvirksomhet. Innovasjon Norge har samtidig et mer allsidig engasjement inn 
mot norske bedrifter enn hva en bank som gir lån til bedrifter normalt vil ha. Innovasjon 
Norge tilbyr blant annet rådgivnings- og veiledningstjenester på sensitive områder, og 
bistår bedrifter inn mot nye markeder og markedssegmenter.  
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Slik Nærings- og handelsdepartementet ser det, taler ovennevnte forhold for at 
hovedregelen om taushetsplikt i lov om Innovasjon Norge § 27 videreføres. Vi foreslår 
imidlertid å utvide personkretsen som er omfattet av bestemmelsen til også å gjelde andre 
enn ansatte og tillitsvalgte som utfører arbeid for selskapet. Innovasjon Norge har tidvis 
behov for å benytte konsulenter og andre innleide personer. For å ivareta de behovene som 
taler for taushetsplikt for selskapets ansatte, er det viktig at også andre personer som kan få 
tilgang til sensitiv informasjon fra selskapet, omfattes av den samme lovbestemte 
taushetsplikten. 
 
Unntak fra hovedregelen om taushetsplikt 
Nærings- og handelsdepartementet mener at unntakene som i dag finnes i lov om 
Innovasjon Norge i stor grad ivaretar de behovene Innovasjon Norge har for å kunne dele 
informasjon uten hinder av taushetsplikt, og de behovene eierne kan ha for innsyn i 
selskapets virksomhet. Det er samtidig departementets oppfatning at utformingen av 
mulige unntak fra taushetsplikten bør være tydeligere og mer tilpasset selskapets faktiske 
virksomhet.  
 
Nærings- og handelsdepartementet foreslår å åpne for at selskapet, som en del av sin 
enkeltsaksbehandling, kan dele taushetsbelagt informasjon med andre aktører. Ut fra 
dagens taushetsplikt er det bare ovenfor finansinstitusjoner selskapet kan dele slik 
informasjon uten forutgående skriftlig samtykke fra den eller de opplysningene gjelder. 
Innovasjon Norge har imidlertid et omfattende samarbeid med andre aktører i 
enkeltsaksbehandling, slik som kommunens landbruksforvaltning og 
kommunale/fylkeskommunale næringsfond. For å sikre en god saksbehandling og et best 
mulig beslutningsgrunnlag vil ofte slik informasjonsdeling være påkrevd. For å forebygge at 
sensitiv informasjon kan komme på avveie, foreslår departementet at slik 
informasjonsdeling kun skal kunne skje med aktører undergitt lovbestemt taushetsplikt. 
 
Nærings- og handelsdepartementet mener at det bør framkomme klart av lovens ordlyd at 
taushetsplikten ikke er til hinder for at selskapet skal kunne ivareta sine kreditorinteresser, 
slik at selskapet kan ivareta disse på en best mulig måte. Departementet mener også at 
taushetsplikten ikke bør være til hinder for at selskapet kan benytte informasjonen til å 
ivareta andre tungtveiende interesser. Dette vil for eksempel omfatte adgangen Innovasjon 
Norge har til å forsøke å avverge lovbrudd og kunne anmelde slike dersom selskapet blir 
kjent med denne type forhold. Videre vil en slik bestemmelse åpne for muligheten til å gi 
informasjon ovenfor andre enn eierne i anledning kontroll med selskapet, forutsatt at det 
foreligger en betydelig interesseovervekt som taler for at informasjon blir gitt. Nærings- og 
handelsdepartementet vil presisere at det stilles krav til en tydelig interesseovervekt i favør 
de tungtveiende interesser som i så tilfelle vil gå foran hensynet til de interesser 
taushetsreglene skal verne. 
 
Nærings- og handelsdepartementet vil videre foreslå at det av lovens ordlyd framkommer 
direkte at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysninger brukes når ingen berettiget 
interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel dersom opplysningene er alminnelig 
kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Forslaget tilsvarer lignende bestemmelser i 
forvaltningsloven og spesiallovgivningen. 
 
Endelig vil Nærings- og handelsdepartementet foreslå at det av lovens ordlyd framkommer 
at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysninger kan brukes til forskning når det 
finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. I dag er 
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forskeres tilgang til Innovasjon Norges arkivmateriale hjemlet i sedvanerett. Forslaget om å 
inkludere unntaket i loven er sammenfallende med tilsvarende bestemmelse i 
forvaltningsloven. Unntaket har også lignende utforming som forvaltningsloven. 
Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 d og e om eventuelt tilknyttede vilkår og forskrifter 
om vedtak, og § 13 e om forskeres taushetsplikt kommer til anvendelse så langt de passer.  

Endringsforslag 

Innovasjon Norge taushetsplikt i lov om Innovasjon Norge § 27 endres for å tydeliggjøre 
lovens formuleringer og gjøre de mer tilpasset dagens virksomhet i selskapet, og for å 
muliggjøre noen flere unntak fra taushetsplikten ut fra hensynet til en rasjonell og praktisk 
drift av selskapet. Paragrafens oppsett endres for å gjøre paragrafen mer oversiktlig. 
 
4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Den nye målstrukturen for Innovasjon Norge bidrar til å klargjøre hva regjeringen ønsker at 
selskapet skal oppnå, og hvilke midler som skal brukes for å nå dette målet. Regjeringen 
legger videre opp til at alle Innovasjon Norges virkemidler skal ha en tydelig kobling til 
målstrukturen. Dette vil kunne bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse. Nytt mål- og 
resultatstyringssystem vil styrke styringen av selskapet, og dermed bidra til en mer effektiv 
bruk av offentlige midler til innovasjon og nyskaping.  

 
Tydeligere formuleringer i Innovasjon Norges taushetsplikt, som er mer tilpasset dagens 
virksomhet i selskapet, bidrar til klare retningslinjer for hvem taushetsplikten omfatter og i 
hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra taushetsplikten. Dette kan ha positive 
administrative gevinster både for de bedrifter som forholder seg til Innovasjon Norge, og 
for selskapet selv.   
 
5 Merknader til de enkelte bestemmelsene 
 
Til § 1 
Første ledd presiserer hensikten med selskapet, og klargjør selskapets rolle i samfunnet. 
 
Til § 27 
Første ledd fastsetter at selskapets taushetsplikt omfatter enhver som utfører arbeid og 
tjeneste for selskapet. Taushetsplikten gjelder dermed også for innleide konsulenter og 
andre eksterne personer selskapet benytter seg av.  
 
Nytt andre ledd tilsvarer dagens andre punktum, og innholder ingen materielle endringer.  
 
Nytt tredje ledd inneholder en positiv opplisting av situasjoner hvor selskapet har anledning 
til å bruke opplysninger som er taushetsbelagt uten hinder av taushetsplikt.  
 
Nytt tredje ledd nr. 1 åpner for at selskapet kan dele taushetsbelagt informasjon med utvalgte 
tredjeparter som ledd i selskapets enkeltsaksbehandling. Nærings- og 
handelsdepartementet legger til grunn at informasjonsdelingen må være relevant for 
saksbehandlingen i konkrete saker som selskapet har under behandling. Informasjonsdeling 
uten hinder av taushetsplikt kan skje ovenfor finansinstitusjoner og andre aktører 
undergitt lovbestemt taushetsplikt.  
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Nytt tredje ledd nr. 2 første alternativ presiserer at selskapet uavhengig av taushetsplikt kan 
ivareta sine kreditorinteresser. Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn at 
selskapets skal kunne ivareta sine kreditorinteresser innenfor rammen av en forsvarlig drift 
av selskapet.  
 
Nytt tredje ledd nr. 2 andre alternativ åpner for at selskapet kan bruke taushetsbelagte 
opplysninger for å ivareta også andre tungtveiende interesser. Kravet til tungtveiende 
interesser innebærer at hensynene som taler for å meddele ellers taushetsbelagte 
opplysninger må veie vesentlig tyngre enn hensynet som taler for å bevare taushet. 
Utlevering for å avverge, avdekke eller anmelde lovbrudd vil normalt være omfattet. 
Videre vil utlevering av informasjon til Storting eller oppdragsgivere i anledning kontroll 
med selskapets bruk av statlige midler kunne være omfattet, så langt det foreligger en 
betydelig interesseovervekt i favør av at informasjon blir gitt, og at informasjonen er 
knyttet til oppdrag som er lagt til selskapet.  
 
Nytt tredje ledd nr. 3 er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelser i 
forvaltningsloven og spesiallovgivningen.  
 
Nytt tredje ledd nr. 4 er en videreføring fra tredje punktum i dagens lovbestemmelse og 
inneholder ingen materielle endringer.  
 
Nytt fjerdeledd er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelser i forvaltningsloven. 
 
Nytt femte ledd er en videreføring fra siste punktum i dagens lovbestemmelse og inneholder 
ingen materielle endringer.   

Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge  

I lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge foreslås følgende endringer:  

§ 1 nytt første ledd skal lyde:  

       Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet.   

 

§ 27 skal lyde:  
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for selskapet har taushetsplikt om det han eller hun i 
forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige 
eller private forhold med mindre han eller hun etter lov har plikt til å gi opplysningene. 
 
Taushetsplikten gjelder ikke meddelelser som hovedstyret eller noen som har fullmakt fra 
hovedstyret gir på vegne av selskapet til eierne.  
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene 
 

1. som ledd i selskapets behandling av enkeltsaker gjøres kjent for finansinstitusjoner og andre 
aktører undergitt lovbestemt taushetsplikt  

2. brukes for å ivareta selskapets kreditorinteresser eller andre tungtveiende interesser 
3. brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er 

alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, eller  
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4. brukes i utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret 
 
Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan det 
bestemmes at opplysninger i det enkelte tilfelle gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikt. 
Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13d annet og tredje ledd og § 13e kommer til anvendelse så langt 
de passer. 
 
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger, etter skriftlig samtykke fra den 
opplysningene gjelder, kan utleveres til utenforstående. 
 
6 Høringsfrist 
Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene til endringer i lov om Innovasjon Norge 
sendes Nærings- og handelsdepartementet innen 30. januar 2013. 
 
Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no. 
 
Gjeldende lov finnes via denne lenken til lovdata: 
http://www.lovdata.no/all/hl-20031219-130.html 
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