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HØRING - EVALUERING AV SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST (SIVA)

Vi viser til brev datert 22. juli 2010.

Innovasjon Norge vil først få gratulere SIVA med en god og anerkjennende evaluering.

SIVAs rolle er å bygge infrastruktur og tilrettelegge for etablering og utvikling av
innovasjonsmiljøer, medvirke til kommersiell drifting av fysiske lokaliteter og med
inkubatorvirksomhet og ha kunnskap om andre aktører slik at de kan henvise bedriftene
videre ved behov.

SIVA er en liten organisasjon, og har i liten grad ressurser til å arbeide med innovasjons-
politikk på nasjonalt nivå. Innovasjon Norge vil, slik også evaluererne gjør, anbefale SIVA
å prioritere å møte i de regionale partnerskapene for å sikre at SIVAs arbeid i større grad
synkroniseres med regionale behov. Vi støtter derfor evaluerernes anbefaling om at SIVA
enten må bli mer strategisk og tilpasse sine visjoner og mål i forhold til de ressursene de
har, eller få tilført mer ressurser.

For å svare på oppgaven har vi bl.a. spurt ut i Innovasjon Norges kundeport hva
erfaringene med samarbeidet med SIVA er regionalt, både som eiendomsutvikler og som
innovasjonsaktør. Alle opplever SIVA som en meget profesjonell og ryddig lånekunde og
eiendomsutvikler. Vi tror derfor på evalueringens vurdering av at addisjonaliteten er høy
i en rekke eiendomsutviklingsprosjekter. Tilgang på god infrastruktur er viktig for mange
bedrifter, særlig i distriktene. På dette området oppfatter vi arbeidsdelingen ryddig og
hensiktsmessig.

Erfaringene regionalt varierer imidlertid litt. I de fylkene hvor SIVA har en stedlig
representant, og ikke en regionansvarlig som sitter i Trondheim, synes det å være langt
større tilfredshet med SIVA som partner for våre distriktskontorer. SIVA har imidlertid
kun regionale representanter i Agderfylkene og en representant lokalisert i Kongsberg
som dekker Buskerud, Vestfold og Telemark. Innovasjon Norge opplever det som en
fordel for samhandlingen at regionansvarlig i SIVA har sitt hovedvirke i regionen.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil vi hevde at SIVA ville vært styrket som
innovasjonsaktør om de regionansvarlige hadde kontorplass hos Innovasjon Norges
distriktskontor i et av de fylkene de har ansvaret for. Dette kan selvfølgelig være
vanskelig å få til ut i fra SIVAs ressurser og organisering, så nest-beste løsning må være
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at man som et minimum danner et nettverk for å få et økt bilateralt samarbeid, ved
siden av at de er mer til stede i det regionale partnerskapet.

Det pågår for tida en prosess mht  å redefinere og forsterke  SIVAs rolle og ansvar i
klyngeprosjekter under Arena- og NCE-programmene.

Når det gjelder programvirksomheten for øvrig, kan vi vise til Innovasjon Norges
høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet den 27. august d.å. knyttet til
SIVAs forslag om et nytt næringshageprogram.
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