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Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 

Endringer i lov om Innovasjon Norge

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 26. november 2010, 

godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og handelsdepartementet foreslår i 

denne proposisjonen å endre tjenestetiden for sty-

remedlemmer i Innovasjon Norges hovedstyre fra 

fire til to år. Dette krever en endring i lov om Inno-

vasjon Norge § 15. 

Videre har departementet, bl.a. i forbindelse 

med implementering av delt eierskap i Innovasjon 

Norge og forslag fra Kommunal- og regionalde-

partementet om en ny distriktsrettet garantiord-

ning1, identifisert behov for å tydeliggjøre enkelte 

paragrafer i loven. Departementet legger derfor 

fram forslag til endringer av §§ 6, 8 og 9, slik at 

loven uttrykkelig hjemler en garantiordning. Pre-

siseringene gjelder også den eksisterende dis-

triktsrettede risikolåneordningen som finansieres 

av fylkeskommunene. 

Endelig foreslår departementet enkelte oppda-

teringer og språklige endringer i loven for å gjøre 

den lettere tilgjengelig.

2 Høringsrunden

Nærings- og handelsdepartementet sendte forslag 

til endringer i lov om Innovasjon Norge på almin-

nelig høring 26. mars 2010 til: 

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Utenriksdepartementet

Sametinget

Samtlige fylkeskommuner

Oslo kommune

Innovasjon Norge 

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Høringsfristen ble satt til 28. juni 2010. Departe-

mentet mottok svar fra Justis- og politideparte-

mentet, Utenriksdepartementet, Nord-Trøndelag 

fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskom-

mune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Troms fyl-

keskommune, Oslo kommune og Innovasjon 

Norge. 

3 Nærmere om forslagene til 
endringer i lov om Innovasjon 
Norge 

3.1 Tjenestetid for styremedlemmer i 
Innovasjon Norges hovedstyre

3.1.1 Gjeldende rett

Etter lov om Innovasjon Norge § 15 er tjenesteti-

den for styremedlemmer i Innovasjon Norges 

hovedstyre fire år. Ved opprettelsen av Innovasjon 

Norge overtok selskapet oppgavene til Norges 

1 Jf. forslag i Prop. 1 S (2009-2010) for Kommunal- og regio-
naldepartementet. 
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Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- 

og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Vei-

ledningskontor for Oppfinnere (SVO). Fire års tje-

nestetid ble ansett å gi hovedstyret gode forutset-

ninger for å utøve sitt virke i et selskap med en så 

vidt bred portefølje av virkemidler. Også i tidli-

gere lov om Statens nærings- og distriktsutvi-

klingsfond var tjenestetiden for styremedlemmer 

fastsatt til fire år. 

Bestemmelsen avviker fra bestemmelsen i 

aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-6 første ledd 

første punktum og statsforetaksloven § 21 første 

ledd første punktum, hvor to års tjenestetid er nor-

malen. 

3.1.2 Forslag i høringsbrevet

Departementet mener at tjenestetiden for styre-

medlemmer i Innovasjon Norges hovedstyre bør 

endres fra fire til to år, i samsvar med bestemmel-

sene om styremedlemmenes tjenestetid i aksjelo-

ven, allmennaksjeloven og statsforetaksloven. 

Selv om selskapet har en bred portefølje av virke-

midler, antas ikke porteføljen å være mer kre-

vende å styre enn mange andre selskapers porte-

føljer. Departementet legger til grunn at både sty-

rets kompetansebehov og styremedlemmers til-

knytning til selskapet/eierne (uavhengighetsfor-

hold) kan endres i løpet av en toårsperiode, og at 

eierne bør foreta en vurdering av hvert enkelt 

eiervalgt styremedlem minst hvert annet år. En 

tjenestetid på to år vil gi eierne større fleksibilitet 

med hensyn til å påvirke sammensetningen av 

hovedstyret. 

Med bakgrunn i dette foreslo departementet i 

høringsbrevet at lov om Innovasjon Norge § 15 

endres slik at tjenestetiden for styremedlemmer i 

hovedstyret settes til to år. Forslaget er ikke til 

hinder for at styremedlemmer kan gjenoppnevnes 

etter utløpet av toårsperioden. 

3.1.3 Høringsinstansenes syn

Ingen av de høringsinstansene som har gitt svar 

til departementet, har noen merknader til 

endringsforslaget. 

Innovasjon Norge sier seg enige i at tjenesteti-

den for hovedstyrets medlemmer endres fra fire 

til to år. De mener dette gir fleksibilitet, samtidig 

som det ikke er til hinder for ønsket kontinuitet i 

styrearbeidet. 

3.1.4 Departementets vurdering

Det er ikke kommet inn merknader til forslaget i 

høringsrunden. Departementet opprettholder 

derfor sitt forslag om å endre lov om Innovasjon 

Norge § 15 slik at tjenestetiden for styremedlem-

mer i hovedstyret settes til to år. 

Departementet er enig med Innovasjon Norge 

i at dette vil gi fleksibilitet, samtidig som det ikke 

er til hinder for ønsket kontinuitet i hovedstyrets 

arbeid. 

3.2 Hjemmel for garantiordning

3.2.1 Gjeldende rett

Etter lov om Innovasjon Norge § 8 første og andre 

punktum kan Innovasjon Norge finansiere sin 

virksomhet ved lån, garantier og tilskudd fra sta-

ten. Fra fylkeskommunene og andre offentlige 

aktører kan selskapet finansiere sin virksomhet 

ved lån og tilskudd. Slik § 8 er formulert, kan den 

fremstå som et hinder for at fylkeskommunene og 

andre offentlige aktører kan finansiere Innovasjon 

Norges virksomhet gjennom garantier og for eta-

blering av garantiordninger.

I forbindelse med Kommunal- og regionalde-

partementets forslag om opprettelse av en ny dis-

triktsrettet garantiordning hvor fylkeskommu-

nene vil være ansvarlig for eventuelle tap, er det 

følgelig reist tvil om opprettelsen av en slik ord-

ning er forenlig med lov om Innovasjon Norge § 8. 

Den samme problemstillingen gjelder også for 

den eksisterende distriktsrettede risikolåneord-

ningen. 

Kommuneloven § 51 om garantier stiller opp 

begrensninger i fylkeskommunenes adgang til å 

påta seg garantiansvar for annet enn fylkeskom-

munens egne forpliktelser. Kommuneloven § 51 

nr. 2 stiller opp et forbud mot garantistillelse knyt-

tet til andre rettssubjekters næringsvirksomhet. 

Garantistillelse knyttet til andre rettssubjekters 

virksomhet er, etter § 51 nr. 1, betinget av departe-

mentets godkjennelse. 

3.2.2 Forslag i høringsbrevet 

3.2.2.1 Tydeliggjøring av hjemmel for 
garantiordning

Fylkeskommunene ble fra 1. januar 2010 deleiere 

av Innovasjon Norge med til sammen 49 pst. Dette 

ble besluttet ved endringslov 9. januar 2009 nr. 4, 

jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) som ligger til grunn 

for lovvedtaket. Det er i proposisjonen punkt 3.4 
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uttalt følgende om ansvar for økonomiske forplik-

telser:

«Innovasjon Norge finansieres i dag av om lag 

40 offentlige og private aktører, på nasjonalt og 

regionalt nivå. Det eksisterer en rekke forskjel-

lige tilskudds-, låne- og garantiordninger. Disse 

ordningene kan bl.a. innebære en risiko for tap. 

Som et hovedprinsipp skal bevilgende myndig-

heter fortsatt være ansvarlig for sine ordnin-

ger. Ved forvaltningen av enkelte ordninger 

kan det likevel bli etablert et solidarisk ansvar 

for eventuelle tap mellom flere bevilgende 

myndigheter. Fylkeskommunene vil seg i mel-

lom fortsatt være solidarisk ansvarlige for tap 

utover de avsetningene som skjer ved oppret-

telse av lån og garantier finansiert av fylkes-

kommunene. Låneordningene Innovasjon 

Norge forvalter over statsbudsjettets kapittel 

551, post 60 er et eksempel på dette.»

I særmerknadene til endringen av § 9 om eiernes 

ansvar, er det uttalt:

«Paragrafen fastsetter at eierne er ansvarlige 

for selskapets forpliktelser. Eieravtalen vil 

regulere forholdet mellom eierne nærmere. 

Ved oppløsning av selskapet plikter eierne å 

skyte inn midler i selskapet i den grad det er 

nødvendig for å gi øvrige fordringshavere dek-

ning. Eierne er i denne sammenheng solida-

risk ansvarlige for forpliktelsene.»

Det fremgår av uttalelsene i forarbeidene til lov 9. 

januar 2009 nr. 4 at eierskap i Innovasjon Norge 

kan medføre økonomiske forpliktelser for fylkes-

kommunene, og at det i den forbindelse kan opp-

stå forpliktelser på grunnlag av solidaransvar. 

Fylkeskommunenes inntreden i Innovasjon 

Norge som eier med tilhørende ansvar for selska-

pets forpliktelser i samsvar med § 9, må således 

anses særskilt lovhjemlet, og reiser dermed ikke 

spørsmål om godkjenning etter kommuneloven 

§ 51. 

Det som fremstår som mer uavklart mht. 

hjemmel, er fylkeskommunenes økonomiske for-

pliktelser når det gjelder løpende drift, herunder 

adgangen til å medvirke i låne- og garantiordnin-

ger innenfor Innovasjon Norges virksomhet og 

påfølgende ansvar dersom selskapets kapital og 

avsetninger i tapsfond ikke er tilstrekkelige. Det 

er ønskelig å tydeliggjøre at ansvarsfordelingen i 

en slik situasjon ikke kan baseres på et forholds-

messig solidaransvar på alle eierne, men fordeles 

mellom de eiere som er ansvarlige for den enkelte 

ordning. For låne- og garantiordninger finansiert 

av fylkeskommunene vil en eventuell etterfylling 

av tapsfond skje etter en fordelingsnøkkel basert 

på andelen fylkeskommunene har av porteføljen 

per siste 31. desember, uavhengig av hvor tapet 

har oppstått. 

Det hører under Innovasjon Norges virkemid-

ler å stille garantier, jf. lov om Innovasjon Norge 

§ 10 første ledd. Som eier og medansvarlig for sel-

skapets totale forpliktelser er fylkeskommunene i 

utgangspunktet medansvarlige også for denne 

delen av virksomheten, jf. §§ 2 og 9. Det står ikke 

noe i forarbeidene til loven som tilsier at det har 

vært lovgivers mening å gjøre innskrenkninger i 

den ene eiergrupperingens finansieringsvirkemid-

ler. Formuleringen i loven må heller ses i sam-

menheng med at det ikke har vært gitt garantier 

gjennom fylkeskommunale midler de senere år. 

Dette har tidligere vært et aktuelt virkemiddel i 

distriktspolitikken og kan bli det igjen. Loven bør 

derfor ikke fremstå som et hinder for fremtidig 

opprettelse av distriktsrettede garantier eller gi 

grunnlag for usikkerhet med hensyn til en slik 

adgang. I henhold til lov om Innovasjon Norge 

§ 10 og selskapets vedtekter §§ 19 og 20 om fler-

tallskrav i foretaksmøtet, er det eierne som må 

avklare om en distriktsrettet garantiordning skal 

tillegges selskapet. 

På denne bakgrunn foreslo departementet i 

høringsbrevet at lov om Innovasjon Norge § 8 om 

selskapets finansiering endres slik at det klart 

fremgår at selskapet kan finansiere sin virksom-

het ved lån, garantier og tilskudd fra staten, fyl-

keskommunene og andre offentlige aktører. I til-

legg bør det gis et klart unntak i lov om Innova-

sjon Norge § 6 slik at kommuneloven § 51 ikke 

gjelder for indirekte garantier som fylkeskommu-

nene stiller overfor selskapet. 

Videre fremgår det av forarbeidene til 

endringsloven at bevilgende myndigheter som et 

hovedprinsipp fortsatt skal være ansvarlige for 

sine ordninger, men at det ved forvaltningen av 

enkelte ordninger likevel kan bli etablert et solida-

risk ansvar for eventuelle tap mellom flere bevil-

gende myndigheter. Det uttales også at fylkes-

kommunene seg i mellom fortsatt vil være solida-

risk ansvarlige for tap utover de avsetningene som 

skjer ved opprettelse av lån og garantier finansiert 

av fylkeskommunene, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) 

punkt 3.4. Av proposisjonen punkt 3.2 og spesial-

merknadene til lov om Innovasjon Norge § 9 frem-

går det videre at eieravtalen vil regulere ansvars-

forholdet mellom partene nærmere. Ansvarsfor-

holdene vil ikke alltid gjenspeile eierforholdet til 

Innovasjon Norge. Det er imidlertid behov for en 
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klarere forankring av hva som ligger i fylkeskom-

munenes ansvar som «bevilgende myndighet».

På denne bakgrunn foreslo departementet i 

høringsbrevet at det i loven tas inn et nytt andre 

ledd i § 9 som klart regulerer ansvar som kan opp-

stå under løpende drift. Dersom det oppstår for-

pliktelser for selskapet under én eller flere ordnin-

ger som ikke dekkes av selskapet, tapsfondet for 

den enkelte ordning eller administrativ beslutning 

om effektivisering av selskapets drift av den aktu-

elle ordningen, er eierne pliktig til å tilføre den 

enkelte ordning ny kapital. Denne plikten fordeles 

mellom de eierne som er ansvarlig for den enkelte 

ordning, ut fra deres andel av porteføljen for ord-

ningen. Dette reguleres nærmere i eieravtalen 

mellom eierne. 

3.2.2.2 Nærmere om garantiordningen

Kommunal- og regionaldepartementets foreslåtte 

garantiordning vil innebære at Innovasjon Norge 

kan stille garantier, basert på tilskuddsrammer 

gitt av fylkeskommunene. Garantiordningen vil ha 

som formål å sikre finansiering av prosjekter der 

risikoen i utgangspunktet er stor, og Innovasjon 

Norges medvirkning har betydning for om pro-

sjektet gjennomføres. Det er oftest aktuelt med 

garanti i forbindelse med etablering, eller utvi-

delse, av kassekreditt i bank. Garantiene stilles 

som en tapsgaranti, normalt basert på at banken 

og Innovasjon Norge deler risikoen. Virksomhe-

tene og prosjektene skal forventes å ha realistiske 

muligheter for å oppnå lønnsomhet. 

Kommunal- og regionaldepartementet har 

foreslått å opprette et felles nasjonalt tapsfond for 

risikolån og garantier bevilget fra samme post, for 

alle årganger av ordningen som Innovasjon Norge 

forvalter. Hver gang det stilles garantier, skal Inn-

ovasjon Norge sette av midler til det nasjonale 

tapsfondet, basert på kalkulert risiko knyttet til 

hver enkelt garanti. 

Innovasjon Norge skal minst en gang per år 

foreta en vurdering av hva kalkulert risiko i hele 

porteføljen er, og sammenholde dette med taps-

fondets størrelse. Dersom tapsfondet avviker 

negativt med mer enn ti prosentpoeng fra vurdert 

risiko, skal tapsfondet fylles opp inntil avviket er 

innenfor denne grensen. Dersom det negative 

avviket er fem prosentpoeng eller mer, skal Inno-

vasjon Norge varsle fylkeskommunene og Kom-

munal- og regionaldepartementet. Dersom det 

skulle bli behov for å etterfylle det nasjonale taps-

fondet, vil dette skje etter en fordelingsnøkkel der 

andelen fylkeskommunene har av porteføljen per 

siste 31. desember blir lagt til grunn, uavhengig 

av hvor tapet har oppstått. I praksis vil dette, i en 

eventuell situasjon hvor etterfylling skulle bli 

aktuelt, innebære at det innenfor bevilgningsram-

mene fra fylkeskommunene til Innovasjon Norge 

reserveres en andel av bevilgningsrammen til 

etterfylling av tapsfondet. Det forventes at eventu-

elt behov for etterfylling dekkes fullt ut og med 

meget god margin innenfor disse rammene. 

Berørte fylkeskommuner og Innovasjon Norge 

forutsettes å avklare behandlingen av et eventuelt 

positivt avvik utover 10 prosentpoeng.

Garantiordningen forutsettes utformet i tråd 

med EØS-avtalen.

3.2.2.3 Nærmere om den distriktsrettede 
risikolåneordningen

Den eksisterende distriktsrettede risikolåneord-

ningen finansieres av fylkeskommunene. Fylkes-

kommunene kan bevilge tilskudd til Innovasjon 

Norge til avsetning til tapsfond for risikolån. 

Risikolån kan også bli gitt som betingede lån, 

dvs. med mulighet for ettergivelse av en del av 

lånet dersom et prosjekt i en bedrift mot formod-

ning skulle vise seg å bli mislykket. Risikolån kan 

gis som ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån. 

Nye pantelån sikres ofte med prioritet etter pante-

lån fra andre kredittinstitusjoner. 

Det skal være et felles tapsfond for risikolån 

og garantier bevilget fra samme post for alle 

årganger som Innovasjon Norge forvalter. Når 

Innovasjon Norge gir tilsagn om risikolån, foretas 

en avsetning til tapsfond til dekning av eventuelle 

fremtidige tap. Innovasjon Norge skal avsette mid-

ler til det nasjonale tapsfondet ut fra en faglig risi-

kovurdering av enkeltengasjement. I etterkant, 

dersom det blir tap på risikolån, skal tap trekkes 

solidarisk fra det nasjonale tapsfondet. 

Innovasjon Norge skal minst en gang årlig vur-

dere forholdet mellom tapsfond og porteføljerisi-

ko. Dersom tapsfondet avviker negativt fra vur-

dert risiko med mer enn ti prosentpoeng, skal 

tapsfondet fylles opp inntil avviket er innenfor 

denne grensen. Dersom det negative avviket er 

fem prosentpoeng eller mer, skal Innovasjon 

Norge varsle fylkeskommunene og Kommunal- 

og regionaldepartementet. Skulle det bli behov 

for å etterfylle det nasjonale tapsfondet, vil dette 

skje etter en fordelingsnøkkel der andelen fylkes-

kommunene har av porteføljen per siste 

31. desember blir lagt til grunn, uavhengig av 

hvor tapet har oppstått. I praksis vil dette, i en 

eventuell situasjon hvor etterfylling skulle bli 

aktuelt, innebære at det innenfor bevilgningsram-

mene fra fylkeskommunene til Innovasjon Norge 
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bli reservert en andel av bevilgningsrammen til 

etterfylling av tapsfondet. Det forventes at eventu-

elt behov for etterfylling vil dekkes fullt ut og med 

meget god margin innenfor disse rammene. 

Berørte fylkeskommuner og Innovasjon Norge 

forutsettes å avklare behandlingen av et eventuelt 

positivt avvik utover 10 prosentpoeng.

3.2.3 Oppsummering av forslagene i 
høringsbrevet

Departementet foreslo i høringsbrevet at lov om 

Innovasjon Norge § 8 endres slik at det klart frem-

går at selskapet kan finansiere sin virksomhet ved 

lån, garantier og tilskudd også fra fylkeskommu-

nene og andre offentlige aktører. 

Videre foreslo departementet at det tas inn en 

presisering i lov om Innovasjon Norge § 6 om at 

kommuneloven § 51 ikke gjelder for garantier 

som fylkeskommunene stiller overfor selskapet.

Departementet foreslo også at lov om Innova-

sjon Norge § 9 endres slik at bestemmelsen regu-

lerer det ansvar som kan oppstå under løpende 

drift.

3.2.4 Høringsinstansenes syn 

Ingen av de høringsinstansene som har gitt svar 

til departementet, har noen merknader til endrin-

gene. 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskom-

mune skriver at de ser det som positivt at det opp-

rettes en ny garantiordning gjennom Innovasjon 

Norge som gjør det mulig å gi garantier til bedrif-

ter i distriktene ut over rammen for de landsdek-

kende ordningene. 

Innovasjon Norge er tilfreds med forslagene til 

presiseringer i §§ 6, 8 og 9.

3.2.5 Departementets vurdering

Det er ikke kommet inn merknader til forslagene i 

høringsrunden. Departementet opprettholder 

derfor sitt forslag om å endre lov om Innovasjon 

Norge § 8 slik at det klart fremgår at selskapet 

kan finansiere sin virksomhet ved lån, garantier 

og tilskudd også fra fylkeskommunene og andre 

offentlige aktører. 

Videre foreslår departementet at det tas inn en 

presisering i lov om Innovasjon Norge § 6 om at 

kommuneloven § 51 ikke gjelder for indirekte 

garantier som fylkeskommunene stiller overfor 

selskapet.

Departementet foreslår også at lov om Innova-

sjon Norge § 9 endres slik at bestemmelsen regu-

lerer det ansvar som kan oppstå under løpende 

drift.

3.3 Forslag til oppdateringer og språklige 
endringer

3.3.1 Forslag i høringsbrevet

Departementet har gjennomgått loven i sin helhet 

og foreslo i høringsbrevet enkelte oppdateringer 

og språklige endringer i loven. 

Departementet finner det ikke lengre nødven-

dig å lovfeste at samarbeidet mellom utenrikstje-

nesten og Innovasjon Norge skal reguleres gjen-

nom egne avtaler. Departementet foreslo derfor å 

endre lov om Innovasjon Norge § 12 om organise-

ring i utlandet. 

I forbindelse med utarbeidelse av reviderte 

vedtekter for Innovasjon Norge ble selskapets 

eiere enige om å endre bestemmelsene om innkal-

lingsfrist til ordinært og ekstraordinært foretaks-

møte. Departementet foreslo i høringsbrevet å 

endre lov om Innovasjon Norge §§ 31 og 31 a om 

innkalling til foretaktmøte i tråd med endringene i 

selskapets vedtekter. 

Innovasjon Norge ble opprettet 19. desember 

2003 og departementet finner det ikke lengre nød-

vendig å omtale selskapets overgangsbestemmel-

ser i loven. Departementet foreslo derfor at lov 

om Innovasjon Norge § 38 om overgangsbestem-

melser oppheves. 

Departementet foreslo også enkelte språklige 

endringer i §§ 16, 17, 19, 25, 28, 32 og 35. Endrin-

gene har ingen materiell betydning og er ment for 

å gjøre loven lettere tilgjengelig. Endringene 

omtales derfor ikke nærmere.

3.3.2 Høringsinstansenes syn 

Ingen av de høringsinstansene som har gitt svar 

til departementet, har noen merknader til endrin-

gene. 

3.3.3 Departementets vurdering

Det er ikke kommet inn merknader til forslagene i 

høringsrunden. Departementet opprettholder 

derfor sine forslag til oppdateringer og språklige 

endringer slik de er omtalt i punkt 3.3.1. 
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4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

4.1 Tjenestetid for styremedlemmer i 
Innovasjon Norges hovedstyre

Valg av hovedstyre i Innovasjon Norge forberedes 

av en valgkomité, jf. selskapets vedtekter. Valg-

komiteen skal, uavhengig av tjenestetid, jevnlig 

foreta vurderinger av hovedstyrets arbeid. Det 

ventes dermed ikke at valgkomiteens arbeid vil 

øke vesentlig som følge av at tjenestetiden for sty-

remedlemmer i Innovasjon Norges hovedstyre 

endres. 

4.2 Hjemmel for garantiordning

Endringsforslagene i §§ 6, 8 og 9 medfører at 

loven uttrykkelig vil hjemle en garanti- og risikolå-

neordning finansiert av fylkeskommunene. Fyl-

keskommunene kan dermed bevilge avsetning til 

tapsfond både for garantier og risikolån. Dersom 

tapsfondet avviker negativt fra vurdert risiko med 

mer enn ti prosentpoeng, skal tapsfondet fylles 

opp inntil avviket er innenfor denne grensen. I til-

feller hvor etterfylling av tapsfondet skulle bli 

aktuelt, må fylkeskommunene gi føring om dette i 

oppdragsbrev til Innovasjon Norge. 

4.3 Oppdateringer og språklige endringer

Forslagene til oppdateringer og språklige endrin-

ger i loven har ingen materiell betydning. 

5 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene

Til § 6

Nytt fjerde ledd presiserer et unntak fra kommune-

loven § 51. Unntaket gjelder for indirekte garan-

tier som fylkeskommunene stiller overfor selska-

pet. Se nærmere om bakgrunnen for bestemmel-

sen i pkt. 3.2.

Til § 8

Paragrafen fastsetter at selskapet kan finansiere 

sin virksomhet ved lån, garantier og tilskudd fra 

staten, fylkeskommunene og andre offentlige 

aktører. 

Bestemmelsen innebærer at selskapet kan 

finansiere virksomheten ved indirekte garantier 

som stilles av fylkeskommunene, og er et unntak 

fra den generelle reguleringen i kommuneloven 

§ 51. Dette gjelder låne- og garantiordninger 

finansiert av fylkeskommunene. Se nærmere om 

bakgrunnen for bestemmelsen i pkt. 3.2.

Til § 9

Nytt andre ledd klargjør at dersom det oppstår for-

pliktelser for selskapet etter en låne- eller garanti-

ordning, jf. § 10 nr.1, som ikke kan dekkes av sel-

skapet, er eierne pliktig til å tilføre den enkelte 

ordning ny kapital. 

For låne- og garantiordningen som er finansi-

ert av fylkeskommunene er ansvarsfordelingen 

ikke slik eierbrøken indikerer. Fylkeskommunene 

er ansvarlige for tap utover de avsetninger som 

skjer ved opprettelse av lån og garantier, etter en 

fordelingsnøkkel der andelen fylkeskommunene 

har av porteføljen per siste 31. desember, blir lagt 

til grunn uavhengig av hvor tapet har oppstått. Se 

nærmere om bakgrunnen for bestemmelsen i pkt. 

3.2.

Til § 12

Det anses ikke lengre som nødvendig å lovfeste at 

samarbeidet med utenrikstjenesten skal være 

avtalebasert. 

Til § 15

Første ledd første punktum fastsetter at tjenesteti-

den for styremedlemmer i hovedstyret er to år. 

Dette er i overensstemmelse med bestemmelsen i 

aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-6 første ledd 

første punktum og statsforetaksloven § 21 første 

ledd første punktum, hvor to års tjenestetid er nor-

malen. Se nærmere om bakgrunnen for bestem-

melsen i pkt. 3.1.

Til § 16

Andre ledd inneholder språklige endringer. Om 

bakgrunnen for endringen vises det til punkt 3.3.

Til § 17

Tredje ledd inneholder språklige endringer som 

samsvarer med selskapets reviderte vedtekter. 

Til § 19

Første ledd første punktum innholder språklige 

endringer. Om bakgrunnen for endringen vises 

det til punkt 3.3.
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Til § 25

Paragrafen inneholder språklige endringer. Om 

bakgrunnen for endringen vises det til punkt 3.3.

Til § 28

Andre ledd inneholder språklige endringer. Inno-

vasjon Norge eies av staten ved Nærings- og han-

delsdepartementet og fylkeskommunene. I andre 

ledd endres derfor øvrige eiere til fylkeskommu-

nene. Om bakgrunnen for endringene vises det til 

punkt 3.3.

Til § 31

Første ledd inneholder endringer i innkallingsfris-

ter til foretaksmøte. Fristene samsvarer med sel-

skapets reviderte vedtekter. Om bakgrunnen for 

endringene vises det til punkt 3.3.

Til § 31 a

Andre punktum inneholder en endring i tidsfrist 

for når det skal sendes ny innkalling til foretaks-

møte. Om bakgrunnen for endringen vises det til 

punkt 3.3.

Til § 32

Tredje ledd andre punktum inneholder språklige 

endringer. Om bakgrunnen for endringene vises 

det til punkt 3.3.

Til § 35

Andre ledd inneholder en språklig presisering. 

Om bakgrunnen for endringen vises det til punkt 

3.3.

Nærings- og handelsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 

under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-

get om endringer i lov om Innovasjon Norge. 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge i samsvar med 

et vedlagt forslag.
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Forslag 

til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge

I

I lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon 

Norge gjøres følgende endringer:

§ 6 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 51 gjelder 

ikke for indirekte garantier som fylkeskommunene 

stiller overfor selskapet.

§ 6 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 8 skal lyde: 

§ 8 Selskapets finansiering

Selskapet kan finansiere sin virksomhet ved 

lån, garantier og tilskudd fra staten, fylkeskommu-

nene og andre offentlige aktører. Videre kan selska-

pet ha inntekter fra næringslivet og andre private 

aktører. Den som finansierer virksomheten kan 

fastsette nærmere vilkår for bruk av midlene. 

§ 9 nytt andre ledd skal lyde: 

Dersom det oppstår forpliktelser for selskapet 

etter en låne- eller garantiordning, jf. § 10 nr.1, 

som ikke kan dekkes av selskapet, er eierne pliktig 

til å tilføre den enkelte ordning ny kapital. 

§ 9 nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

§ 12 skal lyde: 

§ 12 Organisering i utlandet

Selskapet skal samarbeide med utenrikstje-

nesten i sin virksomhet utenfor Norge. 

§ 15 første ledd første punktum skal lyde: 

Hovedstyremedlemmene tjenestegjør i to år. 

§ 16 andre ledd skal lyde: 

Opphører vervet for et hovedstyremedlem 

før utløpet av tjenestetiden og vararepresentant 

for vedkommende ikke er valgt, skal foretaksmø-

tet oppnevne et nytt hovedstyremedlem for 

resten av perioden. Oppnevnelsen kan likevel 

utstå til neste ordinære foretaksmøte dersom 

hovedstyret er vedtaksført med de gjenværende 

medlemmer og varamedlemmer. 

§ 17 tredje ledd skal lyde: 

Hovedstyret skal oppnevne regionale styrer 

og fastlegge nærmere regler for deres virksom-

het. Hovedstyret kan oppnevne valgkomiteer som 

fremmer forslag i forbindelse med valg til regi-

onstyrer. 

§ 19 første ledd første punktum skal lyde: 

Hovedstyret er vedtaksført når mer enn halv-

parten av samtlige styremedlemmer som kan 

delta i den aktuelle saken, er til stede. 

§ 25 skal lyde: 

§ 25 Habilitet

Den som er ansatt eller har tillitsverv i sel-

skapet må ikke delta i behandling eller avgjørel-

ser av spørsmål som har slik betydning for egen 

del eller nærstående at vedkommende må anses 

for å ha en fremtredende personlig eller økono-

misk særinteresse i saken.

Den som er ansatt eller har tillitsverv i selskapet

må heller ikke ta del i behandling eller avgjørel-

ser av noe spørsmål som har fremtredende øko-

nomisk særinteresse for selskap, forening eller 

annen offentlig eller privat institusjon vedkom-

mende er knyttet til. 

Likeså må den som er ansatt eller har tillits-

verv i selskapet, ikke delta i behandling eller 

avgjørelse av spørsmål når det foreligger andre 

særegne forhold som er egnet til å svekke tilli-

ten til vedkommendes upartiskhet. 

§ 28 andre ledd skal lyde: 

Staten representert ved eierdepartementet, 

fylkeskommunene, selskapets hovedstyre, admi-

nistrerende direktør og revisor har rett til å 

være til stede og til å uttale seg i foretaksmøtet. 

Administrerende direktør og hovedstyrets leder 

har plikt til å være til stede med mindre dette er 

åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig 

forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en 

stedfortreder. Foretakets revisor har plikt til å 

være til stede i den grad de sakene som skal 

behandles, er av slik art at revisors nærvær er 

ønskelig. 
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§ 31 første ledd skal lyde: 

Hovedstyret innkaller til foretaksmøte og 

bestemmer innkallingsmåten. Innkallingen til 

ordinært foretaksmøte skal foretas skriftlig 

senest én måned før møtet, og skal være vedlagt 

årsregnskap, årsberetning og revisors beret-

ning. Innkallingen til ekstraordinært foretaks-

møte skal foretas senest to uker før møtet, med 

mindre samtlige eiere er enige om kortere frist eller 

at kortere frist er påtrengende nødvendig. 

§ 31a andre punktum skal lyde: 

Har innkallingen allerede funnet sted, skal 

det sendes ut ny innkalling dersom det er minst 

to uker igjen til foretaksmøtet skal holdes. 

§ 32 tredje ledd andre punktum skal lyde: 

Er noen av de som etter § 28 annet ledd har 

rett til å være til stede på møtet, uenig i beslutnin-

gen, skal deres oppfatning føres inn i protokol-

len. 

§ 35 andre ledd skal lyde: 

Forslaget kan fremsettes på et ordinært fore-

taksmøte eller på et ekstraordinært foretaksmøte 

der det fremgår av innkallingen at sak om slik 

gransking skal behandles. 

§ 38 oppheves. 

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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