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Siva - supplerende oppdragsbrev
Vi viser til Stortingets Innst. 360 S (2019-2020) jf. Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S
(2019–2020) om endringer i statsbudsjettet 2020 for Nærings- og fiskeridepartementet.
Departementet meddeler med dette Stortingets vedtak og departementets styringssignaler.
For Siva er det gjort følgende endringer (tall i tusen)
Kap.
Post
Beskrivelse
2426
70
Tilskudd
2426

71

Beløp
40 000
38 500

Testfasiliteter

78 500

Sum

Kap. 2426 Post 70 Tilskudd
Bevilgningen på posten er økt med 40 mill. kroner som skal brukes til å styrke egenkapitalen
i innovasjonsselskaper i Sivas portefølje som opplever økonomiske vanskeligheter som
følger av korona- situasjonen. Egenkapitalen kan tilføres selskapene etter behov for å
motvirke driftsstans eller avvikling.
Kap. 2426 Post 71 Tilskudd til testfasiliteter
Posten økes med 38,5 mill. kroner. Midlene bevilges som en del av Grønn plattform.
Stortinget har bevilget 333 mill. kroner årlig over tre år til en ny felles konkurransearena i regi
av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som skal fremme grønn omstilling. Formålet
med bevilgningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som
bidrar til grønn omstilling. I 2020 er midlene er fordelt med 192 mill. til Norges forskningsråd
programmer,102,5 mill. kroner til Innovasjon Norge og 38,5 mill. kroner til Siva.
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Det er ønskelig å se hele løpet fra forskning, kommersialisering og til markedsintroduksjon i
sammenheng, også på tvers av de involverte virkemiddelaktørene. Grønn plattform vil bygge
på etablerte ordninger med veldefinerte kriterier for støtte.
Departementet ber om at Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva raskt går sammen om
å beskrive hvordan en felles konkurransearena som tilbyr en felles brukerfront mot
næringsliv og institutter bør se ut. Departementet ønsker også en beskrivelse av hvilke og
hvordan ulike eksisterende ordninger og/eller programmer i Forskningsrådet, Innovasjon
Norge og Siva vil inngå. Aktørene skal beskrive hvordan man best mulig kan samarbeide
med andre virkemiddelaktører, også ut over Innovasjon Norge, Siva og Norges
forskningsråd, for at helheten i en miljøvennlig forsknings- og innovasjonspolitikk best kan
ivaretas. Vi ber om at aktørene gir en felles beskrivelse av en slik grønn plattform til
Nærings- og fiskeridepartementet innen utgangen av august.
Dette brevet supplerer oppdragsbrev for 2020, tillegg til oppdragsbrev datert 23. mars og de
mål og føringer som er satt i ordinært oppdragsbrev.
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