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Høring - evaluering av Selskapet for Industrivekst SF (SIVA)

Det vises til brev datert 22.07.2010 (Deres ref. 201002935-/LAL) med anmodning om
innspill til evalueringsrapporten "Infrastruktur gjør forskjell — Evaluering av SIVA 2002-
2008"

Vest-Agder fylkeskommune har siden 1999/2000 hatt et aktivt og godt samarbeid med
SIVA om utvikling og drift av næringshagene og kunnskapsparken i vårt fylke, og som i de
2-3 siste årene har vært og/eller er i en omstruktureringsprosess (Lister Nyskaping AS,
Lindenesregionens Næringshage AS og Sørlandet Kunnskapspark AS). Samarbeidet
mellom SIVA og Vest-Agder fylkeskommune er formalisert gjennom en samarbeidsavtale,
som ble inngått i 2004. Avtalen regulerer ansvars- og oppgavedelingen mellom SIVA og
fylkeskommunen i Vest-Agder.

Evalueringsrapporten gir nyttige og viktige faglige argumenter til den pågående
omstruktureringsprosessen (se foran), og den vil således kunne bidra til klargjøring av
nødvendige premisser for utvikling og drift av våre innovasjonsselskaper i tiden framover.

Vurdering av sammensetning og prioriteringer mellom SIVAs
virksomhetsområder - og aktiviteter og programmer innenfor disse områdene.

I Vest-Agder er næringshageprogrammet, FoU-inkubatorprogrammet og
industriinkubatorprogrammet viktige virkemidler, for å nå våre regionale næringspolitiske
mål (jf Regionplan Agder 2020), og som er sammenfallende med SIVAs målsetting om
utvikling av sterke regionale innovasjons-og verdiskapingsmiljø. Slik evalueringsrapporten
påviser, er næringshageprogrammet rettet inn mot våre distriktskommuner, mens
inkubatorprogrammet har en mer regional innretning. Våre erfaringer viser også at SIVA
har vist en stor grad av fleksibilitet, som tar hensyn til våre regionale utfordringer. Det er
derfor viktig at SIVA også i fremtiden vil satse på kunnskaps- og forskningsparker,
inkubasjon og næringshager som sine kjerneområder. Og med erfaringer fra bruken av
disse virkemidlene som utgangspunkt bør SIVA fortsette utviklingen av nye effektive
virkemidler, som Vest-Agder fylkeskommune mener at SIVA har klart i løpet av de siste
årene.

Samarbeidet mellom SIVA og de andre offentlige virkemiddelaktørene

Gjennom innovasjonsselskapene i Vest-Agder samarbeider nå virkemiddelaktørene, for å
finne fram til en mer hensiktsmessig arbeidsdeling ovenfor lokalt og regionalt næringsliv
enn i dag. I denne sammenhengen vises til omstruktureringsprosessen i våre tre
selskaper. Sentralt i denne prosessen står utvikling av gode samarbeidsrelasjoner mellom




Folkestyre— kompetanse— samarbeid

Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: 38 07 45 00
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S postmottak@vaf.no Telefon intern: 38 07 46 93
Besøksadresse: Internettadresse: Telefaks: 38 07 45 01
Tordenskjoldsgate 65 www.vaf.no Foretaksregisteret: 960 895 827



VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 2

kommuner, fylkeskommunen, Innovasjon Norge Agder, SIVA og andre viktige aktører
(f. eks Etablerersenter Vest-Agder).

3. Hovedkonklusjoner.

Evalueringsrapporten gir gode faglige argumenter for fortsatt offentlig finansiering av
SIVAs kjernevirksomhet. Staten bør gi SIVA rammebetingelser (økonomiske og
kompetanse-/kunnskapsmessige ressurser), som gir selskapet et handlingsrom, til å
utvikle gode innovasjonsmiljøer i nært samarbeid med det regionale partnerskapet, og
herunder utnytte mulighetene til å møte lokale/regionale utfordringer på en effektiv måte.

Det vises videre til evalueringsrapportens beskrivelse av SIVAs framtid:

"Erfaringer fra utlandet viser at dette er en oppgave som krever permanent offentlig
finansiering. Evalueringen viser også at det er behov for offentlige midler på permanent
basis, og ikke bare som en serie programmer. Alternativet til offentlige midler på mer
permanent basis vil være en betydelig strukturendring i floraen av innovasjonsselskaper
der bare noen få vil kunne klare å beholde sitt primærfokus; vekst og utvikling i nyetablerte
virksomheter, helst kunnskapsbaserte. Mange av selskapene vil utvikle seg til mer
tradisjonelle konsulentselskaper som tar utviklingsoppdrag for offentlige og private kunder.
Også dersom det offentlige går inn med finansiering på mer permanent basis, er det i en
del regioner behov for en strukturdiskusjon der antall og arbeidsfordeling mellom
innovasjonsselskapene avklares."

Fylkeskommunen, regionrådene og kommunene bør trekkes aktivt med i utviklingen av
mer robuste innovasjonsmiljø.

e nlig h. sen

Johan Pe s 'rd
Næring f

Kjell Abildsnes
Regionalsjef

Kopi: Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune


