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Statsbudsjettet 2014 – Oppdragsbrev til SIVA SF
1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 1 S Tillegg 1, Prop.
1 S (2013–2014) for departementet og Innst. 16 S (2013–2014).
I dette oppdragsbrevet gir departementet rammene til SIVA over kap. 552 post 72 og
delegerer forvaltningen innenfor denne rammen til SIVA. Det er utarbeidet egne
retningslinjer for forvaltningen av kap. 552 post 72 (se vedlegg 1). Brevet inneholder
presiseringer i forhold til de dokumentene som er nevnt ovenfor.
Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til SIVA i 2014.
Kap.
Post Navn
Beløp i 1 000 kroner
552
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling
92 000
Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker
dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014.
2. Mål for SIVA og andre fellesføringer fra departementene
I Meld. St. 22 (2011 – 2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF ble
en ny målstruktur for SIVA fastsatt. Formålet til SIVA er å bidra til innovasjon og
næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale
innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for
å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er at SIVA skal utløse
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lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer.
Det vises her til oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet for fellesføringer
fra departementene.
3. Prioriteringer i oppdraget fra KMD
Bevilgningen til SIVA skal bidra til å legge til rette for vekst i hele landet. Regjeringen
vil styrke vekstkraften der den er, og samtidig gi grunnlag for gode levekår i alle deler
av landet. Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner er et næringsliv som er i stand
til å ta vare på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Innenfor den nasjonale
næringsrettede regionalpolitikken prioriteres bedriftsrettede tiltak med det formål å
utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping. Innsatsen skal særlig spisses mot
entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse,
næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer.
Midlene skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.
40 prosent av de næringsrettede virkemidlene under departementet skal nå fram til
kvinner.
KMDs målstruktur for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler over programkategori
13.50 dekker alle tiltak det er aktuelt å bruke de økonomiske midlene til. Samme
struktur er også grunnlaget for departementets registrerings- og rapporteringssystem.
Vi viser for øvrig til vedlegg 3 Rapporteringsskjema og rettleder for
statistikkrapporteringen.
Midlene til SIVA hører inn under hovedmål 1: ”Økt verdiskaping, sysselsetting og
internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.”
Nedenfor blir bruk av midlene på utvalgte tema konkretisert. Departementet viser
ellers til planene for hvert enkelt program når det gjelder mål og forventet resultat av
innsatsen. Gjennomføringskostnader skal dekkes innenfor programmenes rammer, og
synliggjøres i rapporteringen.
3.1 Næringshageprogrammet, inkubasjon, kvinnovasjon, regionalisering og
nettverk
Departementet har ikke for 2014 spesifisert hvor mye midler som skal settes av til de
ulike programmene og satsingene. Det er under hovedmål 1 satt av 92 millioner kroner,
en økning på 5 mill. kroner fra 2013. Dette gir rom for både å videreutvikle eksisterende
miljøer og ta opp nye miljøer som er kvalifisert.
Vi legger til grunn at miljøer innenfor det distriktspolitiske virkeområdet prioriteres
både når det gjelder videreutvikling av eksisterende miljøer og ved eventuelle opptak av
nye miljøer. Midlene skal benyttes til tiltak der det er hensiktsmessig og
kostnadseffektivt med nasjonale midler for å stimulere til en god regional utvikling.
SIVA skal prioritere tiltak der midlene har en utløsende effekt, det vil si medvirke til å
realisere at prosjekter /satsinger som ellers ikke hadde blitt gjennomført.
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Departementet legger til grunn at programmene blir gjennomført i samsvar med
programplanene og tilpasset de årlige økonomiske rammene.
Inkubasjonsprogrammet skal gå over 2 x 5 år fra 2012, med en evaluering etter de
første fire–fem årene. Evalueringen blir avgjørende for videreføring og innretning
i andre programperiode. SIVA må føre regnskap som gjør det mulig å identifisere hvilke
inkubatorer eller rammeverk en opererer med på de ulike stedene, og hvor en har
benyttet midler fra de ulike departementene.
Departementet ber SIVA arbeide aktivt for å sikre at tilbudet av inkubatortjenester blir
mest mulig likt i alle deler av landet og legge særlig vekt på å utvikle inkubatortilbud for
ideer og bedrifter med vekstpotensial innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.
Midlene til inkubasjon kan ikke brukes til etablering av egenkapitalinstrument.
2013 er siste året med en øremerket bevilgning til kvinnovasjon. Etter departementets
syn bør tiltak rettet mot kvinner inngå i ordinær programvirksomhet. Det er derfor ikke
satt av egne midler til kvinnovasjon i 2014. SIVA kan likevel prioritere dette feltet i 2014
dersom SIVA mener at dette gir de beste resultatene.
Departementet ber om at SIVA fortsetter å rapportere på utviklingen i prosentandelen
kvinner i programmene etter tidligere definisjoner.
Bruk av overførte midler
Etter avtale med KMD kan overførte midler benyttes der SIVA vurderer at innsatsen gir
best resultat.
4. Administrative føringer
4.1 Felles administrative føringer fra departementene
Felles rapporteringskalender for 2014 følger som vedlegg til Nærings- og
fiskeridepartementets oppdragsbrev.
KMD viser ellers til punkt 4 Administrative fellesføringer i Nærings- og
fiskeridepartementets tildelingsbrev til SIVA for 2014, som felles føringer og krav,
styringsdialog, rapportering og evaluering.
4.2 Departementsspesifikke administrative føringer fra KMD
SIVA skal varsle departementet om avvik fra vedtatte planer eller oppdragsbrevet straks
virksomheten får kjennskap til slike avvik.
Utbetaling av midlene vil skje med like beløp i tre omganger, i februar, juni og oktober
2014.
Samarbeid med andre nasjonale aktører og med fylkeskommunene og kommunene
SIVA bes videreføre samarbeidet mellom de tre virkemiddelaktørene, bl.a. om felles
programsatsinger som klyngeprogrammet og kvinnesatsingen. Departementet ber òg
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SIVA videreføre samarbeidet med fylkeskommunene og med andre aktører for å bidra
til regional utvikling.
Kommunikasjon og informasjon
Alle virksomheter skal ha en aktiv holdning til kommunikasjon, både internt og
eksternt.
Kommunikasjonsarbeidet i SIVA skal være basert på statlig kommunikasjonspolitikk og
gjeldende regelverk. Det er viktig at SIVA fanger signaler i samfunnet som berører
SIVAs virksomhet, og bruker dette i et aktivt kommunikasjonsarbeid. Departementet
forventer at SIVA gjør resultatene som er oppnådd innenfor sitt politikkområde synlige,
og at SIVA har kontakt med departementet om saker som politisk ledelse kan bidra til å
synliggjøre.
SIVA skal orientere departementet i god tid før offentliggjøring av viktige utredninger
eller rapporter som SIVA har utført eller bestilt. Etablerte varslingsrutiner mellom SIVA
og departementet må følges. Dette gjelder særlig i saker som kan skape stor offentlig
oppmerksomhet. SIVA skal ha planer for krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Med hilsen

Hallgeir Aalbu (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ole Magnus Aurdal
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg
Vedlegg 1 Retningslinjer for kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling
Vedlegg 2 Rammefordeling av programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk
Vedlegg 3 Krav, rapporteringsskjema og veileder til statistikkrapporteringen for
virkemidlene fra KMD
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Kopi til:
Distriktssenteret Kompetansesenter for
distriktsutvikling
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Innovasjon Norge
Hovedkontoret
Noregs forskingsråd
Nærings- og
handelsdepartementet
Riksrevisjonen
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Ogndalsveien 2

7713

STEINKJER

Postboks 1200 Sentrum
Serviceboks 606
Fylkeshuset
Fylkeshuset
Fylkeshuset
Postboks 7900
Fylkeshuset

0107
4809
3020
9815
2325
5020
6404

OSLO
ARENDAL
DRAMMEN
VADSØ
HAMAR
BERGEN
MOLDE

Fylkeshuset
Fylkets Hus

8048
7735

BODØ
STEINKJER

Serviceboks
Oslo kommune
Postboks 130
Fylkeshuset

2626
0037
4001
6863

LILLEHAMMER
OSLO
STAVANGER
LEIKANGER

Postuttak
Fylkeshuset
Postboks 6600
Postboks 517 Lund
Svend Foyns gt. 9
Postboks 220
Postboks 448 Sentrum

7004
3706
9296
4605
3126
1702
0104

TRONDHEIM
SKIEN
TROMSØ
KRISTIANSAND S
TØNSBERG
SARPSBORG
OSLO

Postboks 2700 St.
Hanshaugen
Postboks 8014 Dep

0131

OSLO

0030

OSLO

Postboks 8130 Dep

0032

OSLO

