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FORVALTNINGSREFORMEN – HØRINGSUTTALELSER 
 
 
Viser til høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået av 
26.02.08. 
 
 
SIVA har valgt å knytte sin uttalelse til høringsnotatets pkt. 5.2 – opprettelse av regionale 
innovasjonsselskaper i regi av SIVA. 
 
 
SIVA har i lengre tid påpekt behovet for en ny og sterkere mobilisering for å kunne gi 
regionene et økt innovasjonsløft.  SIVA støtter derfor forslaget om opprettelse og 
utvikling av regionale innovasjonsselskaper. En bevaring av 19 fylkeskommuner vil 
antakelig gjøre arbeidet med regionale innovasjonsselskap mer krevende enn om det 
hadde blitt en mer omfattende regionalreform med færre regioner.  SIVA ser derfor behov 
for at man i denne prosessen må arbeide med det vi kaller for innovasjonsregioner.   Disse 
vil være basert på geografi og historie, men like viktig vil det være at ”regionen” har 
tydelige hovedsteder/kraftsentra med bl.a. universitet/høyskoler/forskningsmiljø, markerte 
næringsklynger og et sterkt innovasjonsmiljø.   
Med utgangspunkt innovasjonsregioner, ser vi for oss at SIVAs eierandeler i ca. 100 
innovasjonsselskaper fordelt over hele landet, kan samles i inntil 9 regionale selskaper.  
Her vil SIVA være en minoritetseier sammen med regionale offentlige og private aktører.   
SIVA har flere pilotprosjekter på gang for å teste ut ulike regionale modeller. 
 
Skal SIVA ha en pådriverrolle i en slik utvikling, er det avgjørende at SIVA gis 
investeringsmidler på i gjennomsnitt kr 10 mill. pr. innovasjonsselskap.  Gjennom en slik 
eierkapital, vil SIVA kunne mobilisere regional kapital fra bl.a. banker, 
forsikringsselskaper, energiselskaper og industriselskaper.  I de nye regionale selskapene, 
vil SIVA være en minoriteseier. 
 



Avslutningsvis kan vi nevne at innovasjonsregionbegrepet også er diskutert med Norges 
Forskningsråd, bl.a.  for å se hvilke synergier slike regionale innovasjonsselskaper kan ha 
med planlagt utvikling av regionale forskningsfond. 
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