Oslo, 8. mai 2018

Høringsuttalelse
Ekspertrapport om desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene
Vi viser til høringsbrev datert 9. februar, hvor det inviteres til å gi merknader til
ekspertrapporten om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
Forum for Miljøteknologi (FFM) består av en rekke av de største bedriftene i Norge
innen prosessindustri, maritim næring, papirproduksjon, energiproduksjon og
byggenæringen. Våre medlemmer har egne prosjekter innen miljøteknologi og
fornybar energi.
FFMs ambisjon er at norske bedrifter skal være verdensledende i utvikling og bruk av
miljøteknologi. Denne ambisjonen kan kun nås i et fruktbart samarbeid med det
offentlige. Gjennom Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og andre offentlige
virkemiddelaktører bidrar det offentlige med nødvendig risikoavlastning og viktige
kompetansebidrag i bedriftenes teknologiprosjekter.
Regionale og lokale tiltak og midler er viktige for nærings- og teknologiutvikling og
etablering av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Dette
gjelder også for miljøteknologiprosjekter. Men bedrifter med prosjekter med avansert
teknologiutvikling og prosjekter som krever store investeringer, trenger et
virkemiddelapparat på nasjonalt nivå. Dette skyldes både kompetansebehov og
investeringenes størrelse.
Innovasjon Norge har en sentral rolle i å gjøre norske bedrifter verdensledende i
utvikling og bruk av miljøteknologi, ikke minst som forvalter av
Miljøteknologiordningen (risikoavlastning i pilot- og demonstrasjonsfasen av utvikling
av miljøteknologi). Ordningen er svært viktig for både mindre og store bedrifter.
Gjennom den spesialistkompetansen Innovasjon Norge har allokert til forvaltningen
av ordningen, opplever bedriftene svært viktig støtte underveis i utviklingsløpet.
Innovasjon Norge har også sentralt etablert god samhandling med andre deler av
virkemiddelapparatet, som Forskningsrådet (foran i utviklingsløpet) og Enova (senere
i utviklingsløpet). Denne samhandlingen er viktig og nødvendig for å følge bedriftene
på en hensiktsmessig og ressurseffektiv måte gjennom prosjektenes utviklingsløp.
FFM har tatt til orde for en sterkere samordning mellom virkemiddelaktørene på
miljøteknologiområdet. Et fragmentert virkemiddelapparat øker faren for flaskehalser
og urasjonelle begrensninger i virkemidlene. Samtidig blir ordningene mer
kompliserte, og de administrative kostnadene for bedriftene blir større. FFM mener
derfor at det må legges opp til
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virkemidler som dekker alle faser fra forskning og utvikling, via pilot- og
demonstrasjonsanlegg til kommersialisering,
virkemidler som dekker klima - så vel som annen miljøteknologi og
et integrert «one-stop-shop»-virkemiddelapparat.

En konsolidering av virkemiddelapparatets kompetanse innen miljøteknologi er også
en viktig faktor i denne sammenheng.
Ekspertgruppens forslag innebærer en ytterligere fragmentering av et allerede for
fragmentert virkemiddelapparat. Ekspertgruppen foreslår riktignok at Innovasjon
Norge skal videreføres. Men vi mener det er behov for en utvikling i motsatt retning
av det ekspertgruppen anbefaler når det gjelder avansert teknologiutvikling og store
prosjekter. Norske bedrifter blir ikke ledende innen bruk og utvikling av miljøteknologi
med et fragmentert og regionalisert virkemiddelapparat. Det er behov for samordning
og et virkemiddelapparat som kan konsolidere sin kompetanse.
FFM mener videre at Siva spiller en betydelig rolle i utviklingen av viktige
infrastrukturprosjekter over hele landet. Vi opplever blant annet at Siva er en viktig
tilrettelegger for miljøvennlige bygg og bygg for utvikling av miljøvennlig teknologi.
Ekspertgruppen foreslår at Sivas virksomhet i sin helhet overføres til
fylkeskommunene. Ekspertgruppen har for så vidt rett i at fylkeskommunene allerede
har tilstøtende oppgaver. Men vi er redd for at viktig kompetanse og
tilretteleggingsevne ikke lenger vil være tilgjengelig for næringslivet om Siva legges
ned. Fylkeskommunene vil ikke ha mulighet til å bygge opp den spesialkompetanse
som samlet i Siva i dag. Vi mener en god samordning mellom Sivas nasjonale
virksomhet og fylkeskommunenes regionale rolle bør og kan ordnes på andre måter.
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