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FINs innspill til prop. 127 S og 126 L  

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) representerer innovasjonsselskaper: forsknings- og 

kunnskapsparker, teknologioverføringskontorer og kommersialiseringsaktører (TTOer/KA). Våre medlemmer er 

også klyngeoperatører og drifter inkubatorer og akseleratorprogrammer. Flere har egen investeringsvirksomhet 

eller tette relasjoner til kapitalmiljøer og private investorer. FIN er en bransjeforening i Abelia – NHOs forening for 

kunnskaps- og teknologibedrifter.  

 

Overordnet  

FIN mener regjeringens forslag til ny tiltakspakke er et godt bidrag til omstilling av norsk økonomi. 

Regjeringen satser på forskning, bedre kapitaltilgang, grønn næringsutvikling og kompetanseheving. 

Dette gjør at vi står bedre rustet til å håndtere fremtidige utfordringer.  

 

Samtidig er det noen viktige omstillingstiltak som enten er fullstendig utelatt, eller som kreves at 

styrkes ytterligere for å få en bedre effekt.  

 

Engangsbevilgning til inkubatorene 

Sivas inkubasjonsprogram er et verktøy for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og 

kunnskapsmiljøer. Ifølge SSB er både omsetning og antall ansatte høyere i bedrifter som er tilknyttet 

en inkubator enn andre bedrifter.  

 

Inkubatorene opplever stor pågang fra bedrifter som trenger bistand, og flere er snart tomme for 

midler. Dette vil ha en negativ effekt på fremtidig verdiskaping.  

 

• FIN foreslår å doble bevilgningen til inkubasjonsprogrammet.  

 

Delprogram for modne klynger 

De modne klyngene er svært gode aktører og virkemidler for å stimulere til FoU, innovasjon, oppstart, 

skalering og omstilling av ny og eksisterende industri i Norge. Klyngene er som skapt for å bidra til 

bærekraftig og grønn omstilling i de fleste industrier. De er svært effektive virkemidler og aktører for å 

sikre fremtidig jobb- og verdiskaping og skatte- og eksportinntekter til landet vårt.  

 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Innovasjon Norge gis fullmakt til å 

iverksette nytt delprogram for modne klynger, Regjeringen påpeker videre at "Klyngene er viktige for 

verdiskaping og omstilling i norsk økonomi", men det følger ingen midler med forslaget om å 

iverksette programmet.  

 

• FIN foreslår at det øremerkes 150 mill. kr. til delprogram for modne klynger. 



 

 

 

Kapitaltilgang 

Norske bedrifter har stort behov for kapitaltilgang. Sammenlignet med andre nordiske land har 

nordmenn lite investeringer i næringsvirksomhet, da mye er bundet opp i eiendom. Det er avgjørende 

at vi klarer å vri investeringsviljen mot næringsvirksomhet. 

 

• Regjeringen har foreslått en solid økning i investeringsfradraget, men det er behov for å øke 

fradraget ytterligere for å utløse mer kapital.  

• I tillegg må ordningene for matching og fond-i-fond i Investinor forsterkes med 1 milliard hver.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Anne Cathrin Østebø (sign.)          Trine Ellingsen (sign.) 
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