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Evaluering av SIVA - høring

Vi viser til høringsbrev av 23.07. 2010, og takker for muligheten til å komme med innspill
til evalueringen av SIVA.

Generelt mener Abelia at evalueringen trekker opp et relevant og nyansert
virkelighetsbilde. Vi anser SIVAs innsats som helt avgjørende for å etablere og utvikle
innovasjonsmiljøer i Norge. Både når det gjelder eiendoms- og innovasjonsstrukturen er
det i dag få eller ingen private aktører på markedet, og SIVA vil også i fortsettelsen være
en helt sentral aktør på dette området.

Vi er godt fornøyd med at tilleggsverdien av SIVAs virksomhet vurderes som god, og at
SIVA drives på en effektiv og lite byråkratisk måte. SIVA fremstår som en fleksibel og
handlingsdyktig organisasjon, og som er godt tilpasset raske endringer i markedet. Derfor
bør regjeringen bidra til å styrke satsingen på SIVA, som en selvstendig aktør med fortsatt
fokus på tilretteleggende tiltak.

Vi ønsker likevel å understreke enkelte punkter vi mener er viktig i den videre oppfølging
av evalueringen:

SIVA spiller en særlig viktig rolle gjennom å bidra med risikoavlasting og
kapitalavlasting i infrastrukturinvesteringer. Det er fornuftig at en egen del av
virkemiddelapparatet har hovedfokus og kompetanse på infrastruktur. Vi anser
også at SIVA bør fortsette med dette, men muligheten for bedre å ta ut synergier
mellom infrastruktursatsinger og innovasjonssatsinger bør klarlegges.

Evalueringen viser til at SIVA enten må tilføres større ressurser, eller redusere sitt
ambisjonsnivå. SIVA er allerede en liten aktør i forhold til Innovasjon Norge og
Norges Forskningsråd. Vi ser det som lite hensiktsmessig at ambisjonsnivået
reduseres, snarere tvert i mot. Imidlertid mener vi det i denne sammenheng at det
er nødvendig å tydeliggjøre SIVAs rolle, strategi og aktiviteter vis-a-vis andre
deler av virkemiddelapparatet, spesielt i forhold til Innovasjon Norge.
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Vi er sterkt bekymret for at dagens innovasjonsselskaper er for svakt finansiert.
SIVAs bidrag til dette må økes. Finansieringen av inkubatorene må både gjøres
mer langsiktig og bærekraftig. Vi støtter derfor opp om delkonklusjonen om
nødvendigheten av å se nærmere på organisering og finansiering av •
innovasjonsselskapene som i dag ikke har et tiltrekkelig inntektsfundament.

Forskningsparkene, kunnskapsparkene og FoU-inkubatorene bidrar til en viktig
binding mellom næringsliv og utdannings- og forskningsmiljøene. Vi er særlig
opptatt av at SIVA får mulighet til å videreutvikle dette samarbeidet, men også
utvikle nye virkemidler egnet til å bringe de norske inkubatormiljøene opp på et
internasjonalt nivå. En viktig målsetting med en forsterket satsing på inkubasjon er
å gjøre innovasjonsselskapene til bedre og mer allsidige utviklingsmiljøer for nye
vekstbedrifter.

Vi anmoder Nærings- og handelsdepartementet om å undersøke nærmere en
modell for statlig finansieringsnivå for inkubasjonsvirksomheten og at
irmovasjonsselskapene gis en resultatbasert modell som styrker levedyktige
vekstbedrifler.

Arbeidsfordelingen mellom SIVA, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd ser i
hovedsak ut til å fungere godt. Vi etterlyser dog en mer effektiv søknadsbehandling for
virkemidler fra andre deler av virkemiddelapparatet, bl.a. Innovasjon Norge. Dessuten ser
vi behov for et enda tettere og mer helhetlig samarbeid om innovasjonsvirkemidler
mellom fagdepartementene NHD, KD og KRD.

fortsettelsen er det viktig at SIVA er markeds- og investororientert i alt det foretar seg.
Vi ønsker at SIVA fokuserer enda mer på innovasjon, inkubasjon og økt samarbeid med
private aktører og nettverk. Utadrettede aktiviteter som bygging av nettverk, kompetanse
og relasjoner mot investorer og internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer må
prioriteres.

Med vennlig hilsen
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