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Høring - Evaluering av Selskapet for Industrivekst (SIVA) 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte sak og ønsker å avgi følgende 

kommentarer til høringen.  

 

LO er svært tilfreds med at evalueringen så tydelige dokumenterer brukernes tilfredshet med 

SIVA som en effektiv virkemiddelaktør, og at SIVA oppfyller de krav myndighetene og 

formålsparagrafen stiller til selskapets virke. 

 

LO slutter seg i all hovedsak til evalueringens anbefalinger, men vil i tillegg framheve noen 

forhold: 

 

- SIVA er mindretallsaksjonær i innovasjonsselskapene og således ikke ansvarlig for 

utviklingen alene. Likevel har SIVA en viktig rolle som aksjonær og som rådgiver for 

selskapene og bør være ledene i å utvikle modeller som kan gjøre selskapene mer 

økonomisk bærekraftige.  

Slik LO ser det vil dette måtte forutsette at SIVA utvikler standardiserte systemer for 

kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom deres ulike aktiviteter, hvilket utvilsomt 

også vil gi brukerne merverdi. 

  

- SIVAs innovasjonsaktiviteter har hatt en omfattende vekst de senere år. Det synes 

derfor naturlig at SIVA bør konsolidere disse framfor nye etableringer og heller legge 

vekt på å styrke selskapets bidrag til nyskaping og innovasjon. Det er derfor naturlig at 

verken Myndighetene eller SIVA initierer nye arbeidsområder innen dagens 

ressursrammer. 

Det bør stilles spørsmål om det må foretas en grenseoppgang mellom Innovasjon 

Norge og SIVA. 

   

 

- Mange av deltakerne i SIVAs innovasjonsaktiviteter mangler tilstrekkelig 

kapitaltilgang. LO mener det vil være en riktig satsing dersom aktivitetene innen 

SIVAs innovasjonsnettverk har tilgang til noe pollen- og/eller såkornkapital for 

deltakende bedrifter. 
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- LO mener at det vil være nødvendig for myndighetene sentralt og regionalt å avklare 

finansieringsformene av og størrelsen på inkubatorene, for at denne virksomheten kan 

opprettholdes og styrkes.  

 

- LO vil stille spørsmål ved selskapets utleieprispraksis under finanskrisen. Denne 

oppnådde kritikk fra noen av leietakerbedriftene ute i distriktet som slet økonomisk 

med å overleve.  LO mener at det i slike sammenheng tross alt må være mer fornuftig 

med betalingsutsettelser eller reduksjoner,  framfor at  viktige distriktsarbeidsplasser 

blir satt i fare. LO er inneforstått med at SIVA Eiendom ikke skal konkurrere med 

offentlige midler innenfor eiendomsmarkedet og at leieprisene følger markedspris, 

men i spesielle situasjoner bør  en foreta en vurdering.   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor-Arne Solbakken 
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Saksbehandler: Anthony Kallevig 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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