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Ut fra den forelagte evalueringen er Fylkestinget enig i utredningens hovedkonklusjon, nemlig at
SIVA oppnår sine mål på en god måte.

SIVA har sitt hovedfokus på næringseiendommer og innovasjon, og deres rolle og begrunnelse
har sin basis i at det er markedssvikt på disse områdene. Dette gjelder ikke minst i distriktene.
Fylkestinget støtter utredningen i at det er behov for å opprettholde/øke ressursbruken på disse
områdene framover.

I et distriktspolitisk perspektiv er det behov for en fleksibel og kompetent aktør som raskt kan bidra
til utvikling av næringseiendommer. Dette er ofte avgjørende for etablering og utvikling av nye og
eksisterende bedrifter. Det er derfor viktig at SIVA fortsetter å utvikle sine ulike eiendommer for å
spre risikoen og fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet i distriktene.

De siste årene har SIVA spilt en aktiv og avgjørende rolle i etableringen og utviklingen av en
innovasjonsinfrastruktur bestående av ulike typer innovasjonsselskaper. Dette har resultert i at vi
har fått mange, til dels små miljøer og hvor enkelte sliter med økonomien. Fylkestinget er enig i
utredningens anbefaling om at det framover bør være et mål å konsolidere stillingen til de
selskaper som er opprettet i stedet for å etablere nye. Et avgjørende element i dette er å utvikle et
finansieringsopplegg som sikrer et bærekraftig og forutsigbart økonomisk fundament for
selskapene.

Som en nasjonal utviklingsaktør har SIVA relativt små ressurser. Det er likevel viktig at SIVA kan
legge tilstrekkelige ressurser inn i samarbeidet med fylkeskommunene og de regionale
partnerskapene i fylkene. Dette for å sikre at utviklingsaktivitetene både på eiendoms- og
innovasjonssiden er tilpasset regionale behov og at SIVA kan spille på lag med regionale
utviklingsaktører. For å sikre et bæredyktig økonomisk grunnlag for innovasjonsselskapene er et
mer permanent samarbeid mellom SIVA og fylkeskommunen om finansiering og oppfølging av
selskapene viktig for vil gi økt treffsikkerhet og forutsigbarhet.



Saksbehandling/Saksgang

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Ut fra den forelagte evalueringen er Fylkestinget enig i utredningens hovedkonklusjon, nemlig at
SIVA oppnår sine mål på en god måte.

SIVA har sitt hovedfokus på næringseiendommer og innovasjon, og deres rolle og begrunnels
har sin basis i at det er markedssvikt på disse områdene. Dette gjelder ikke minst i distriktene.
Fylkestinget støtter utredningen i at det er behov for å opprettholde/øke ressursbruken på disse
områdene framover.

I et distriktspolitisk perspektiv er det behov for en fleksibel og kompetent aktør som raskt kan biidra
til utvikling av næringseiendommer. Dette er ofte avgjørende for etablering og utvikling av nye bg
eksisterende bedrifter. Det er derfor viktig at SIVA fortsetter å utvikle sine ulike eiendommer fo å
spre risikoen og fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet i distriktene.

De siste årene har SIVA spilt en aktiv og avgjørende rolle i etableringen og utviklingen av en
innovasjonsinfrastruktur bestående av ulike typer innovasjonsselskaper. Dette har resultert i at vi
har fått mange, til dels små miljøer og hvor enkelte sliter med økonomien. Fylkestinget er enig
utredningens anbefaling om at det framover bør være et mål å konsolidere stillingen til de
selskaper som er opprettet i stedet for å etablere nye. Et avgjørende element i dette er å utvikl et
finansieringsopplegg som sikrer et bærekraftig og forutsigbart økonomisk fundament for
selskapene.

Som en nasjonal utviklingsaktør har SIVA relativt små ressurser. Det er likevel viktig at SIVA k n
legge tilstrekkelige ressurser inn i samarbeidet med fylkeskommunene og de regionale
partnerskapene i fylkene. Dette for å sikre at utviklingsaktivitetene både på eiendoms- og
innovasjonssiden er tilpasset regionale behov og at SIVA kan spille på lag med regionale
utviklingsaktører. For å sikre et bæredyktig økonomisk grunnlag for innovasjonsselskapene er t
mer permanent samarbeid mellom SIVA og fylkeskommunen om finansiering og oppfølging av
selskapene viktig for vil gi økt treffsikkerhet og forutsigbarhet.
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Behandling i Komite for samferdsel, næring og miljø 5.10.2010

Saksordfører Hilde Tyldum Stordahl la fram saken.

VOTERING:
Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

MERKNAD
(Det voteres ikke over merknader)

Komiteens medlem fra Fremskritts artiet Tore Kristiansen stiller seg bak essensen i innstillingen,
som underbygger betydningen av SIVA som katalysator i næringsutviklingen i Nord-Trøndelag.
Dette medlem mener imidlertid at det ikke bør være en statlig hovedoppgave å bruke
skattebetalernes penger til å holde kunstig liv i næringsliv som ikke er levedyktig, eller å skape
kortsiktig etterspørsel som ikke har sammenheng med sannsynlig markedsutvikling. Det vil, slik
dette medlem ser det, være viktig at SIVA i årene fremover satser sterkere på Innovasjon og
bidrar til bedriftsutvikling og verdiskapning på denne måten fremfor å bidra til å motvirke naturlige
markedsprosesser som på sikt bidrar til å styre kapitalinnsatsen imot de næringer der
verdiskapningen og avkastningen på investert kapital er størst.

Fylkestingets behandling i plenum

Saksordfører Hilde Tyldu Stordahl la fram komiteinnstillinga.

Følgende hadde innlegg:
Hilde Tyldum Stordahl (SV).

FORSLAG:

Hilde Tyldum Stordahl på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Tillegg på slutten av 2. avsnitt.

I tråd med målsetningene til SIVA må andelen som brukes i distriktene (50 %) økes betydelig.

VOTERING:

Komiteinnstillinga: Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra SV: Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 28 imot.

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.


