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EVALUERING AV SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKSTANLEGG (SIVA) – 
HØRINGSUTTALELSE 
 
I forbindelse med effektevalueringen som NIBR og Oxford Research  AS har gjennomført på 
oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet om statsforetaket  SIVA  når sine mål på ”en 
god og effektiv måte”, har Oslo kommune følgende kommentarer: 
 
SIVA er en del av det offentlige virkemiddelapparatet innenfor nærings- og distriktspolitikken 
og har som målsetting å bidra til økt innovasjon i næringsliver over hele landet.  Selskapet er 
både en eiendomsforvalter og en virkemiddelaktør. Selskapet driver i dag både med 
eiendomsvirksomhet og utvikling av innovasjons- og verdiskapingsmiljøer, med en ekstra plikt 
til å tilby slik infrastruktur i distriktene.  
 
Evalueringen er ment å vise i hvilken grad og på hvilke måter SIVA bidrar til bedre 
ressursutnyttelse og/eller bedre måloppnåelse. Fokuset på infrastruktur for næringsutvikling 
skiller SIVA fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.  
 
Virkemidlene til Innovasjon Norge skal bidra til bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom 
næringsutvikling gjennom innsats rettet mot entreprenørskap, vekst i bedrifter og 
innovasjonsmiljøer. Forskningsrådets innovasjonsrettede virkemidler brukes til å utløse 
verdiskapningspotensialet i forskning. De tre institusjonene møtes i sitt arbeid særlig i 
utviklingen av lokale og sentrale næringsmiljøer, og samarbeider om satsinger som Arena-
programmet og Norwegian Centers of Expertise.  
 
Oslo Cancer Cluster i tilknytning til Radiumhospitalet og Ullern videregående skole har status 
som Norwegian Centre of Expertise, og denne statusen gis kun til klynger med de beste 
forutsetninger for videre vekst, og klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid 
om innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser. Programmet er i samarbeid med Innovasjon 
Norge og Norges Forskningsråd og SIVA har oppfølgingsansvar. 
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SIVAS innovasjonsvirksomhet omfatter et landsomfattende eierskap i næringshager, forskning- 
og kunnskapsparker.  SIVA har siden 1997 vært deleier i Forskningparken AS, og har i dag en 
eierandel på 30,5%  etter en emisjon i 2002. Forskningsparken drar nytte av SIVAS FOU- 
inkubatorprogram , for at de bedre skal kunne lykkes med å etablere levedyktige bedrifter. 
FOU-inkubatoren får et årlig tilskudd på kr 800.000 fra SIVA, og gir tilgang på et 
landsomfattende inkubatornettverk.  
  
Arbeidsdelingen mellom de tre statlige virkemiddelaktørene kan fremstå som uklar.   
 
Sett fra Oslo kommunes ståsted fremstår ikke SIVA som en spesielt aktiv aktør innenfor 
virkemiddelapparatet i Oslo. SIVA er ingen aktiv del av det regionale partnerskapet, der både 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet deltar. Evaluator peker på at selskapet har for liten 
kapasitet til fullt ut å fylle rollen som nasjonal virkemiddelaktør på like fot med disse, og at 
tiden er inne for at SIVA i vesentlig mye større grad arbeider gjennom de regionale 
partnerskapene.  Oslo kommune mener at deltagelse i partnerskapet primært må avspeile hva 
den enkelte aktør kan bidra med i det regionale samarbeidet.  Tilskudd til drift av inkubatorer er 
et viktig virkemiddel, men slike tilskudd kunne også vært forvaltet av fylkeskommunen eller 
Innovasjon Norge.  
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