
   

 

 Oslo kommune
 Byrådsavdeling for finans og næring 
  
  

 

 
 

 

    
Byrådsavdeling for finans og 
næring 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   
    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   
    

 

 

Nærings- og handelsdepartementet 
 

 
 

   Dato:  06.07.2010 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 
 200904335-15 Mary Moe  941 
 

 
 
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INNOVASJON NORGE 
 
Nærings- og handelsdepartementet har sendt på alminnelig høring forslag til endringer i lov av 
19. desember 2003 nr. 130 om særlovselskapet Innovasjon Norge. Ved bystyrevedtak av 
17.02.10 sak 59 sluttet bystyret seg til at Oslo kommune trer inn i eierskapet i Innovasjon 
Norge. Eieravtalen mellom Staten ved Nærings- og handelsdepartementet og landets 
fylkeskommuner ble inngått 24. mars 2010. Staten eier 51 % av andelene og fylkeskommunene 
eier til sammen og likt fordelt 49 % av andelene (2,5 % hver).  
 
Vedr. § 15 Tjenestetid i lov om Innovasjon Norge  
Departementet foreslår å endre tjenestetiden for styremedlemmer og styreleder i Innovasjon 
Norge fra fire til to år, begrunnet med at det vil gi eierne større fleksibilitet med hensyn til å 
påvirke sammensetningen av hovedstyret. Bestemmelsen står ikke i veien for gjenoppnevning 
etter to år. Oslo kommune har ingen merknader til endringsforslaget. 
 
Vedr. §§ 6 Forholdet til annen lovgivning, 8 Selskapets finansiering m.m. og 9 Eiernes 
ansvar 
Det foreslås at lov om Innovasjon Norge § 8 Selskapets finansiering m.m. endres slik at det 
klart fremgår at selskapet kan finansiere sin virksomhet ved lån, garantier og tilskudd fra staten, 
fylkeskommunene og andre offentlige aktører, og at det i tillegg gjøres et klart unntak i lov om 
Innovasjon Norge § 6 Forholdet til annen lovgivning slik at kommunelovens § 51 Garantier og 
pantsetting for andre økonomiske forpliktelser ikke gjelder for indirekte garantier stillet fra 
fylkeskommunen overfor selskapet.  
 
Departementet ønsker i denne forbindelse å tydeliggjøre fylkeskommunenes økonomiske 
forpliktelser når det gjelder løpende drift, herunder at adgangen til å medvirke i låne- og 
garantiordninger innenfor Innovasjon Norges virksomhet og påfølgende ansvar ikke kan 
baseres på et forholdsmessig solidaransvar på alle eierne, men fordeles mellom de eiere som er 
ansvarlige for den enkelte ordning.   
 
Departementet foreslår at det i § 9 i loven om Innovasjon Norge legges inn et nytt avsnitt som 
klart regulerer ansvar som kan oppstå under løpende drift. Dersom det oppstår forpliktelser for 
selskapet under en eller flere ordninger som ikke dekkes av selskapet, tapsfondet for den 
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enkelte ordning eller administrativ beslutning om effektivisering av selskapets drift, er eierne 
pliktig til å tilføre den enkelte ordning ny kapital. Denne plikten fordeles mellom de eierne som 
er ansvarlig for den enkelte ordning, ut fra deres andel av porteføljen for ordningen, regulert i 
eieravtalen. Oslo kommune har ingen innvendinger til forslaget om et forholdsmessig ansvar 
mellom eierne av den enkelte ordning.  
 
Oslo kommune vil imidlertid peke på bestemmelsen i § 9 annet ledd i lov av 19. desember 
2003, foreslått som nytt tredje ledd, der eierne ved oppløsning av selskapet har solidarisk plikt 
til å skyte inn midler i selskapet i den grad det er nødvendig for å gi øvrige fordringshavere 
dekning. Dette harmonerer ikke med nylig inngått eieravtale datert 24. mars 2010, pkt.7.3.5 og 
7.3.6. Det fremgår av eieravtalens pkt. 7.3.5 at eierne er ansvarlige for tap/underskudd i 
selskapet som ikke kan tilordnes en enkelt ordning, og at eierne er ansvarlige for å tilføre 
ytterligere kapital ved bevilgninger for å dekke underskudd og/eller forpliktelser i selskapet, i 
samme forhold som hver enkelt eiers andel av innskuddskapitalen (pro rata). Dette er 
ytterligere utdypet i pkt. 7.3.6. Oslo kommune ber om at § 9 endres slik at ikke eierne tillegges 
et større ansvar ved evt. oppløsning av selskapet enn ved drift av selskapet.  
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