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STATSBUDSJETT 2015 - INNSPILL FRA NTL 
 
I forbindelse med departementets  arbeid med neste års statsbudsjett ønsker Norsk 
Tjenestemannslag (NTL) å gi forbundets vurderinger og innspill som berører Innovasjon Norge. 
 
I Innovasjon Norges formålsparagraf står det at de skal være statens og fylkeskommunenes 
virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges 
oppdrag er å være utløsende, dvs. at de kompletterer og er et korrektiv til markedet og at de 
ikke er en konkurrent til de private aktørene. Innovasjon Norge velger gründerne, bedriftene og 
næringsmiljøene med størst potensial på sine områder eller i sin region, der deres innsats utgjør 
en forskjell.   
 
I statsbudsjettet for 2014 er de fylkeskommunale rammene kuttet med 360 mill. Siden 
fordelingen skjer via fylkeskommunene er det foreløpig usikkert hvor stor del av dette kuttet som 
vil ramme Innovasjon Norge. I statsbudsjettet heter det at innsatsen skal spisses mot innovasjon 
og nyetablering i alle deler av landet og at midler til bedriftsrettede tiltak prioriteres. Våre 
medlemmer i Innovasjon Norge  er opptatt av at det gis tydelige signaler til fylkeskommunene 
mht. hvordan dette skal fortolkes.  
I og med at kuttet fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet skjer via bevilgningene til 
Fylkeskommunene, er det krevende å få oversikt over de endelige konsekvensene av kuttet for 
Innovasjon Norge.  Det er imidlertid forventet at antall stillinger i Innovasjon Norge vil bli 
redusert som en konsekvens av kuttet. Dette skaper usikkerhet både for  kunder og  ansatte. 
Innovasjon Norge vil, være lojale i forhold til krav og rammer fra overordnede myndigheter ,men 
de mener det er  vanskelig å se for seg hvordan et stillingskutt skal kunne gjennomføres uten at 
dette på en uheldig måte vil ramme viktige kundegrupper som gründere og SMB-bedrifter i 
Norge.  
 
Utfordringer i norsk næringsliv 
Slik NTL ser det, kan norsk næringsliv ikke forvente en like høy vekst fremover som vi har hatt 
de senere år. Dette medfører en økt usikkerhet for utviklingen av norske bedrifter og da kanskje 
spesielt i innlands-Norge som har særlige utfordringer knyttet til hvilke næringer som er 
fremtredende i deres region som f.eks. skogsindustrien.  Det er en kjensgjerning at fylkene i 
innlandet i liten grad tar del i utviklingen av tradisjonelle vekstnæringer som f.eks. olje og 
marint. 
NTL er enig med regjeringen i mange av de utfordringene Norge står overfor når det gjelder å 

 
 



oppnå økt verdiskaping i norsk næringsliv. Dette gjelder bl.a. forhold som vår avhengighet av 
oljen og det å skaffe oss flere bein å stå på ved å øke mangfoldet i norsk næringsliv. Det er 
særlig behov for å få mer innovasjon og verdiskaping ut av all den forskningen som i dag 
foretas. Det synes derfor avgjørende at norske bedrifter innoverer i større grad enn tidligere for 
å møte dagens og fremtidens utfordringer.  
 
 
Statsbudsjettet for 2015 
NTL  er imidlertid uenig i at de utfordringene næringslivet står overfor, i hovedsak kan løses ved 
hjelp av gode generelle rammebetingelser. Dersom man ensidig utvikler de generelle 
rammebetingelsene, aksepterer man samtidig at markedsmekanismene er perfekte. Sånn er det 
ikke. Det vil fortsatt være slik at det er nødvendig å kompensere for markedssvikt. Det er derfor 
helt nødvendig å styrke innsatsen på målrettede virkemidler for å stimulere til økt innovasjon og 
kommersialisering i norsk næringsliv. 
 
Innovasjon Norge kan spille en svært viktig rolle i å videreutvikle norske bedrifter til å møte 
fremtidens utfordringer. De årlige evalueringer av Innovasjon Norges virksomhet bekrefter at de 
utløser mer innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom sine  aktiviteter, enn det som 
ellers ville vært tilfelle uten deres bistand. De ansatte i Innovasjon Norge  har høy kompetanse 
og lang erfaring - utviklet i samspill med norsk næringsliv. En kartlegging de selv har foretatt, 
viser at det fysiske kundemøtet anses som det klart viktigste møtepunktet for deres  kunder. 
Kundene er er svært fornøyde med måten de blir møtt på av kunderådgivere.  
For å yte en like god jobb for norske bedrifter i årene fremover, er det viktig at Innovasjon 
Norges  apparat ikke nedbygges slik at de ikke lenger kan levere de tjenestene som  kundene 
etterspør for å styrke sin evne til fremtidig innovasjon, vekst og verdiskaping. I dette arbeidet er 
det viktig med forutsigbarhet, både for kunder og ansatte. 
 
Dersom fremtidige utfordringer i norsk næringsliv møtes med ytterligere reduksjon i rammene til 
Innovasjon Norge, vil dette kunne få uheldige konsekvenser for det næringslivet som Norge skal 
leve av i fremtiden. Dette håper vi å unngå.  
 
Lykke til med arbeidet. 
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NORSK TJENESTEMANNSLAG 
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