Saksutredning:
VR-SAK 2/15: MELDINGER TIL VESTLANDSRÅDETS MØTE 05.02.2015

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Innhold:
M-sak 1/15 Høring om Innovasjon Norge
M-sak 2/15 Referat fra AU-møte 190115
M-sak 3/15 Vestlandskonferansen 2015

M-sak 1/15 Høring om Innovasjon Norge
Denne saka ble behandlet i AU-møte 190115 og vedtaket sendt til NFD.
AU-sak 2/15 Endring i lov om Innovasjon Norge
Uttalelse fra Vestlandsrådet
I Vestlandsrådets møte 271114 ble det under «Åpen halvtime» fra Tore Melheim
Strand, Møre og Romsdal, tatt opp forslag slik:
«Vestlandsrådet ber AU utforme ein uttale basert på fylkeskommunenes vedtak om
framtidig eigarskap og organisering av Innovasjon Norge».
Nærings- og fiskeridepartementet sendte 241014 ut et høringsnotat og høringsbrev
til blant annet fylkeskommunene med svarfrist 19122014. En uttalelse fra
Vestlandsrådet vil derfor bli sendt inn etter fristen. Det er forståelsen at Rådets
medlemmer var klar over dette da forslaget ovenfor «passerte» på møtet.
Saksframstillingen vil kun ta opp viktige punkt på en kortfattet måte da alle fire
fylkeskommuner har behandlet denne og innholdet er kjent. Videre vil forslag til
uttalelse være et uttrykk for den konsensus som går fram av fylkenes egne vedtak.
Bakgrunnen for høringsnotat var departementets ønske om effektivisering og å
redusere de byråkratiske unødvendigheter knyttet til styring og ledelse av
Innovasjon Norge. Eierskapet er særlig tema for høringen.
I dag eier staten 51% av Innovasjon Norge mens fylkeskommunene inkludert Oslo
har 49%. Dette er regulert gjennom en justert lov om Innovasjon Norge som har
vært med virkning fra årsskiftet 2010. Tidligere var institusjonen heleid av staten.
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I høringsnotatet ble det skissert tre forslag til ny eierstruktur:
A. Beholde dagens eierstruktur, delt eierskap med 20 eiere, hvor staten eier
51% og fylkeskommunene med 2,6% hver.
B. Endre til delt eierskap med tre eiere hvor staten eier 51% og to eiere har
24,5% hver.
C. Endre til statlig eierskap hvor staten eier 100%.
I tillegg tas det opp «følgekonsekvenser» av endret eierskap som å fjerne en
lovformulering som sier at det skal være 6 eierrepresentanter i hovedstyret og å
fjerne lovfestingen om regionale styrer i Innovasjon Norge.

En viktig tema i fylkeskommunenes vurdering er de to rollene disse har:



Eierrollen
Oppdragsgiverrollen

I uttalelsene fra de fire fylkeskommunene ser vedtakene slik ut:
Møre og Romsdal:
Samrøystes vedtak Fylkesutvalet - 08.12.2014

Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Nærings- og Fiskeridepartementet
sine ambisjonar om effektivisering av virkemiddelbruken, også Innovasjon Norges
virkemidlar. I denne samanheng må det understrekast at ei heilskapleg regional
koordinering er vesentleg for å oppnå ein effektiv og målretta bruk av dei samla
virkemidlane. Dette gjeld både nasjonalt og regionalt.


Eit fortsatt fylkeskommunalt eigarskap i Innovasjon Norge er den viktigaste
bærebjelken for å få til denne koordineringa. Mellom anna gjennom moglegheitene
for bruk av utvida eigenregi ved kjøp av forvaltningstenester frå Innovasjon Norge.
Møre og Romsdal fylkeskommune legg til grunn at Innovasjon Norge blir vidareført
som eit særlovselskap med dagens eigarstruktur (alternativ a). Fylkeskommunane
vil i fellesskap vurdere organiseringa av eige eigarskap for å effektivisere styringa.



Møre og Romsdal fylkeskommune vil oppretthalde dagens formulering i lova om
minimum 6 eigarrepresentantar i hovudstyret. Hovudstyret i Innovasjon Norge må
omfatte breidda i næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er
meir vesentleg enn styrets størrelse isolert sett.



Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg ikkje til Nærings- og
Fiskeridepartementets forslag om å fjerne lovfestinga av regionale styre i lov om
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Innovasjon Norge. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at eigarane, saman
med selskapet sitt styre og leiing, i fellesskap utviklar nye modellar/fullmakter for
distriktskontora, også for dei regionale styra.


Etter Møre og Romsdal fylkeskommune sitt syn er den desentraliserte modellen til
Innovasjon Norge god. Det er etter vårt syn viktig med tett kontakt mellom
Innovasjon Norge og næringslivet lokalt.



Møre og Romsdal fylkeskommune støttar forslaget om at solidarisk ansvar blir
avskaffa og at ansvaret blir tilsvarande reglane i lov om statsføretak/aksjelova.
Dette betyr at ansvaret blir avgrensa til innskoten kapital.



Endringa i lova kan ha som konsekvens at eigarane må tilføre selskapet ny
eigenkapital. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at det, før ein vedtek
kapitalutviding i føretaksmøtet, blir gjort ein analyse av kapitalbehovet.



Møre og Romsdal fylkeskommune er tydeleg på at kontora for innovasjon Norge i
Møre og Romsdal skal ligge i Ålesund og Molde som i dag.

Sogn og Fjordane:
Dette gir følgjande VEDTAK:
Fylkestinget i Sogn og Fjordane meiner at Innovasjon Norge må ha nærleik til
næringslivet i heile landet og må difor oppretthalde dei regionale kontora. Ei
heilskapleg regional koordinering er vesentleg for å oppnå målretta bruk av dei
samla virkemiddel og tenester IN rår over. Dette gjeld både nasjonalt og
regionalt. Difor er lokalt eigarskap og regional styring viktig. Dei foreslegne
lovendringane vil bety sterkare sentral styring, mindre risikovillig kapital og meir
rein finansaktivitet, som lett vil føre til at bedrifter i distrikta fell utanfor.
Fylkesutvalet vil særskild peike på følgjande:
1. Fylkestinget meiner at det framleis skal vera delt eigarskap etter dagens
modell, og går inn for at det skal vera regionale kontor i Norge etter same
modell som vi har i dag.
2. Fylkestinget ber difor om at ordninga med regionale styre vert vidareførte, og
sluttar seg ikkje til Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag om å fjerne
lovfestinga av regionale styrer i lov om Innovasjon Norge.
3. Tilrådinga frå hovudutval for plan og næring ligg ved til orientering.
Hordaland:
Hordaland fylkeskommune sluttar seg til følgjande:
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1.Hordaland fylkeskommune sluttar seg til Nærings- og fiskeridepartementet sine
ambisjonar om å effektivisere verkemiddelbruken, medrekna Innovasjon Norge sine
verkemiddel. Ei heilskapleg regional koordinering er vesentlig for å oppnå ein effektiv og
målretta bruk av dei samla verkemidla. Dette gjeld både nasjonalt og regionalt.
2. Ein vidareført fylkeskommunal eigarskap i Innovasjon Noreg er den viktigaste berebjelken
for å få
til denne koordineringa. Hordaland fylkeskommune legg derfor til grunn at Innovasjon Norge
blir vidareført som eit særlovselskap med dagens eigarstruktur (alternativ 1).
Fylkeskommunane vil i fellesskap vurdere organiseringa av eige eigarskap for å
effektivisere styringa.
3. Hordaland fylkeskommune vil oppretthalde dagens formulering i lova om minimum 6
eigarrepresentantar i hovudstyret. Hovudstyret i Innovasjon Norge må femne breidda både i
næringsstrukturen og i regional representasjon. Dette er meir vesentlig enn storleiken på
styret.
4. Avvikling av solidarisk ansvar kan føre til at eigarane må tilføre selskapet ny eigenkapital.
Fylkesutvalet i Hordaland ber om at det blir gjort ein analyse av kapitalbehovet før avgjerd
blir fatta i føretaksmøte.
Rogaland:

Vedtak:
.1 Rogaland fylkeskommune slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets
ambisjoner om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges
virkemidler. I denne sammenheng må det fremheves at en helhetlig regional
koordinering er vesentlig for å oppnå en effektiv og målrettet bruk av de samlede
virkemidlene. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt.
.2 Et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er en viktig bærebjelke for å
få til denne koordineringen. Rogaland fylkeskommune forutsetter derfor at Innovasjon
Norge videreføres som et særlovsselskap med dagens eierstruktur (alternativ 1).
Fylkeskommunene vil i fellesskap vurdere organiseringen av eget eierskap for å
effektivisere styringen.
.3 Rogaland fylkeskommune vil opprettholde dagens formulering i loven om minimum 6
eierrepresentanter i hovedstyret. Hovedstyret i Innovasjon Norge må favne bredden i
næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er mer vesentlig enn
størrelsen isolert sett.
.4 Rogaland fylkeskommune slutter seg ikke til nærings- og fiskeridepartementets
forslag om å fjerne lovfestingen av regionale styrer i lov om Innovasjon Norge.
Rogaland fylkeskommune ber om at eierne sammen med selskapets styre og ledelse i
fellesskap utvikler nye modeller / fullmakter for distriktskontorene, herunder styrene.
.5 Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om at solidarisk ansvar avskaffes og at
ansvaret legger opp til et mønster av lov om statsforetak/aksjeloven. Dette betyr at
ansvaret begrenses til den enhver tid innskutte kapital. Rogaland fylkeskommune ber
om at det blir gjort en analyse av kapitalbehovet før beslutning fattes i foretaksmøtet.
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Konklusjon
Som det går fram av de refererte vedtakene så er fylkeskommunene i svært stor
grad enige i sine svar om de foreslåtte endringer i lov og eierskap. Hordalands
vedtak og saksframstilling gir ikke like godt svar på om fylkeskommunen ønsker å
beholde eller fjerne lovfestingen av regionale styrer. I forslaget til vedtak foreslås det
å beholde de regionale styrene.
Forlag til vedtak:
A. Vestlandsrådet slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets ambisjoner
om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges
virkemidler. I denne sammenheng må det fremheves at en helhetlig regional
koordinering er vesentlig for å oppnå en effektiv og målrettet bruk av de
samlede virkemidlene. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt.
B. Et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er en viktig
bærebjelke for å få til denne koordineringen. Rådet forutsetter derfor at
Innovasjon Norge videreføres som et særlovsselskap med dagens
eierstruktur (alternativ 1). Fylkeskommunene vil i fellesskap vurdere
organiseringen av eget eierskap for å effektivisere styringen.
C. Vestlandsrådet vil opprettholde dagens formulering i loven om minimum 6
eierrepresentanter i hovedstyret. Hovedstyret i Innovasjon Norge må favne
bredden i næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er
mer vesentlig enn størrelsen isolert sett.
D. Vestlandsrådet ser det som viktig for aktiviteten til Innovasjon Norge å
opprettholde de regionale styrene. En går derfor mot å fjerne denne
lovfestingen i lov om Innovasjon Norge.
E. Vestlandsrådet mener det er fornuftig å fjerne kravet om det solidariske
ansvaret for eierne i Innovasjon Norge. Eiernes ansvar bør begrenses til den
innskutte kapital. Før denne endringen eventuelt besluttes av hovedstyret må
det foretas en analyse av framtidig kapitalbehov. Fylkeskommunene må gis
anledning til å kommentere analysen før vedtak.

Trond Nerdal
Fylkesrådmann
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M-sak 2/15 Referat fra AU-møte 190115

REFERAT FRA TELEFONMØTE: AU-MØTE MANDAG
190115 KL 1000-1040
Møtet ble utsatt fra 160115 til 190115 pga tekniske problemer.
Deltakere: fylkesordførerne Jon Aasen, Åshild Kjelsnes, Tom-Christer Nilsen og
Janne Johnsen.
Møtet ble ledet av Janne Johnsen
Referent: sekretariatsleder Odd Erik Hansgaard

AU-sak 1/15 Referat fra AU-møtet 061114
Vedtak:
Referat fra møtet i AU 061114 godkjennes

AU-sak 2/15 Endring i lov om Innovasjon Norge
Uttalelse fra Vestlandsrådet
Forlag til vedtak:
A. Vestlandsrådet slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets ambisjoner
om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges
virkemidler. I denne sammenheng må det fremheves at en helhetlig regional
koordinering er vesentlig for å oppnå en effektiv og målrettet bruk av de
samlede virkemidlene. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt.
B. Et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er en viktig
bærebjelke for å få til denne koordineringen. Rådet forutsetter derfor at
Innovasjon Norge videreføres som et særlovsselskap med dagens
eierstruktur (alternativ 1). Fylkeskommunene vil i fellesskap vurdere
organiseringen av eget eierskap for å effektivisere styringen.
C. Vestlandsrådet vil opprettholde dagens formulering i loven om minimum 6
eierrepresentanter i hovedstyret. Hovedstyret i Innovasjon Norge må favne
bredden i næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er
mer vesentlig enn størrelsen isolert sett.
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D. Vestlandsrådet ser det som viktig for aktiviteten til Innovasjon Norge å
opprettholde de regionale styrene. En går derfor mot å fjerne denne
lovfestingen i lov om Innovasjon Norge.
E. Vestlandsrådet mener det er fornuftig å fjerne kravet om det solidariske
ansvaret for eierne i Innovasjon Norge. Eiernes ansvar bør begrenses til den
innskutte kapital. Før denne endringen eventuelt besluttes av hovedstyret må
det foretas en analyse av framtidig kapitalbehov. Fylkeskommunene må gis
anledning til å kommentere analysen før vedtak.
Vedtak:
Forslag til vedtak godkjennes. Uttalelsen sendes Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet.

AU-sak 3/15 Årsmelding for Vestlandsrådet for 2014
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen sendes Vestlandsrådet for endelig vedtak.
Åshild Kjelsnes minnet om under punktet om AU at det var avholdt to møter hvor AU
var samlet. Dessuten ønsket hun at det ble nevnt at AU også har en
beredskapsrolle og kan ta opp saker på eget initiativ.
Nytt avsnitt som gjelder AU lyder da:
Møter i Arbeidsutvalget (AU)
AU er sammensatt av de fire fylkesordførerne. Det ble holdt fem møter hvorav tre av
møtene var video/telefonmøter og to hvor medlemmene hadde vanlig møte.
Utvalget vil vanligvis ikke saksbehandle for Vestlandsrådet unntatt ved delegert
myndighet. AU har også som formål å være i beredskap for saker som kommer eller
er aktuelle og vil også ta opp saker på eget initiativ. Fra tid til annen, blant annet ved
korte tidsfrister vil AU uttale seg på vegne av Vestlandsrådet. Ellers gis det
orienteringer og diskuteres mulige saker som kan komme opp i Vestlandsrådet. Det
ble behandlet 19 saker på 5 møter foruten flere uttalelser.
Vedtak:
Årsmeldingen sendes Vestlandsrådet for endelig vedtak med de endringer og tillegg
som foreslått.
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Annet tatt opp på møtet
Leder av Rådet Janne Johnsen ønsket å få innspill til førstkommende møte i
Vestlandsrådet som holdes 050215. Det ble understreket at saka som gjelder
fergeavløysingmidler og fergeanbud er svært viktig for landsdelen.
Det ble videre bestemt at AU skulle ta sikte på å møtes ca kl 1330, etter møtet i VR.

M-sak 3/15 Vestlandskonferansen 2015
Vestlandskonferansen 2015 holdes 26. mars på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Vestlandskonferansen 2015
Vestlandskonferansen er et initiativ fra Sparebanken Vest for å samle aktører som
er opptatt av utviklingen på Vestlandet. Her møtes ledere og opinionsdannere
innen næringsliv, politikk, forvaltning, forskning, utdanning, kultur og andre
samfunnsfelt.

Brobygging på Vestlandet
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Dagsordensettende og aktuell! Vestlandskonferansen byr på spennende
foredragsholdere fra både inn- og utland som skal gi inspirasjon og kunnskap.
De viktigste næringspolitiske sakene som infrastruktur, regionalisering, kunnskap og
fornyelse er på agendaen, men i en ny form. Professor Frank Aarebrot leder et
debattstudio som skal skape nerve og momentum mellom foredragene. Statsrådene
er på plass som vanlig, og fra Sverige kommer han som kanskje er Nordens mest
etterspurte foredragsholder i øyeblikket.
Tid:
Sted:

26. mars 2015
Clarion Hotel Energy, Stavanger

Noen av foredragsholderne:


Stefan Hyttfors, speaker of the year i Sverige: Jakten på det ukjente



Tom Colbjørnsen, professor BI: Rett ledelse i usikre tider



Bent Høie, helse- og omsorgsminister: Nye muligheter i helseindustri



Johan Wessman, Øresundinstituttet: Vi bygde en bro og en helt ny region,
hva kan Vestlandet lære?



Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister: Vestlandets infrastruktur



Monica Bjørkmann, Vice president Subsea 7: Navigering i stormen



Johan Kaggestad, sykkelekspert og ridder: Slik gir Tour de fjords og sykkelVM økt verdiskaping på Vestlandet



Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør Sparebanken
Vest: Vestlandsindeksen: Hvordan ser bedriftene på framtiden?

I tillegg kommer en rekke interessante og spennende deltakere i debattstudioet som
ledes av en slagkraftig Frank Aarebrot. Her blir det diskusjon og samtale mellom
foredragene. Åpningstalen holdes av Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør
i Sparebanken Vest.
Vestlandskonferansen har vært arrangert siden 2002 og er et samarbeid mellom
aktører som er opptatt av utviklingen på Vestlandet. Her møtes ledere og
opinionsdannere innen næringsliv, politikk, forvaltning, forskning, utdanning, kultur
og andre samfunnsfelt. Vestlandskonferansen er et samarbeid mellom Sparebanken
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Vest, Bergens Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen,
Vestlandsrådet og mediehusene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Firda og
Sunnmørsposten.

Forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Trond Nerdal
Fylkesrådmann
Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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