Oslo, 10.10.2019

FINs høringsinnspill til næringskomiteen – statsbudsjettet 2020
I omstillingen av Norge har innovasjonsselskapene en helt sentral rolle. Sammen bygger vi sterke
innovasjonsmiljøer hvor gründere, etablert næringsliv, forskning og kapital møtes for å utvikle fremtidens
næringsliv. Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - FIN - er et bransjeforum i Abelia som arbeider med
inkubasjon, klyngeutvikling, kommersialisering av forskning og tidligfasekapital.

Kap. 242 SIVA, post 70 Tilskudd
Fylkeskommunene skal overta oppdragsgiveransvaret for fem næringsrettede ordninger fra 1.1.2020.
Vi synes det er positivt at programperioden for inkubatorprogrammet er utvidet til 2022. Dette gir
inkubatorene forutsigbarhet og fylkene vil få bedre tid til å få på plass en ordning som sikrer
vekstbedrifter i hele landet et godt tilbud. I det videre arbeidet er det svært viktig at retningslinjene
for overføring av oppdragsgiveransvaret ivaretar:
•
•
•

SIVAs differensierte tilskuddsmodell for utbetaling til inkubatorene (de som får flest
selskaper til å vokse får mest finansiering).
En helhetlig plan for utbetalingene fra KMD til regionene og videre til Siva, som sikrer at
inkubatorene ikke får likviditetsproblemer.
Det nasjonale nettverket og kompetanseutveksling på tvers av inkubatorene (og
næringshagene).

Kap. 2426 SIVA, post 71 Tilskudd til testfasiliteter (Norsk katapult)
FIN synes det er positivt at Norsk katapult videreføres. Den er viktig for omstillingen av Norge da den
korter ned veien fra idé til marked, og muliggjør samarbeid på tvers av sektorer og mellom SMB og
FoUI-aktører. Ordningen er foreslått svekket med 25 MNOK. I 2020 vil en av prioriteringene være å
undersøke mulighetene som ligger i økt utnyttelse av ledig kapasitet i eksisterende testfasiliteter. FIN
mener at inkubatorene og klyngene er svært godt posisjonert til å ha en sentral rolle i å rekruttere
bedrifter fra hele landet til å ha prosjekter i testsentrene. FIN mener at det bør settes av 25 MNOK
for at inkubatorene og klyngene kan rekruttere bedrifter til testsentrene.
Kap. 2421 Innovasjon Norge, post 71 – Innovative næringsmiljøer
FIN mener det er svært negativt at det foreslås bevilget 15 MNOK mindre til klyngeprogrammet enn i
2019 med begrunnelse om at ordningen er under revisjon. Dette er alvorlig når vi vet at klyngene er
selve motoren i den omstillingen norsk økonomi er inne i. Kuttet vil redusere muligheten for å ta opp
nye klynger i programmet i 2020, og flere av de modne klyngene står nå uten et finansieringstilbud
gjennom klyngeprogrammet i påvente av en utlysning som er planlagt andre kvartal 2020. Forslaget
fremstår uforståelig når Granavolden-plattformen prioriterer å legge til rette for næringsklynger som
drivkraft for innovasjon. FIN mener at bevilgningen til klyngeprogrammet minimum bør være på
samme nivå som for 2019.
Programkategori 17.20 Forskning og innovasjon – SkatteFUNN
Vårt overordnede synspunkt på Skattefunn er at den bør fortsette å stimulere til økt FoU blant SMB,
slik det opprinnelige formålet med ordningen var. Vi mener det er positivt at timesatsen økes fra 600
til 700 kr, at fradragsgrensen omfatter land innenfor EØS i tillegg til land Norge har skatte- eller
informasjonsutvekslingsavtale med. Vi støtter ikke at det settes en felles skattefradragsprosent til 19
prosent for alle bedrifter uavhengig av bedriftsstørrelse. Dette vil medføre at store selskaper får mer
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på bekostning av SMB. Dette er i strid med både hensikten med ordningen og hvor den har størst
effekt. FIN mener at SMB bør beholde fradragsgrensen på 20 prosent.
FIN mener at det er uheldig at det innføres samme timesats for egenutført FoU og innkjøpt FoU da
de reelle kostandene ved kjøp av eksterne FoU-tjenester ofte er høyere og bør dekkes. Vi mener at
det er unødvendig at underleverandører må fremlegge prosjektregnskap da selskapene betaler
brorparten av kostandene selv, og vi må anta at de ikke er interessert i å betale mer enn de må. Vi
støtter ikke at både FoU-ansatte og prosjektansvarlige må signere timelister da det foreligger krav
om revisors attestasjon. Det vil medføre økt byråkratisering uten at faren for mislighold reduseres
nevneverdig.
Kap. 920, Noregs forskningsråd, post 50 Tilskudd til forsking
I Granavolden-erklæringen har regjeringen sagt at den skal tilrettelegge for kommersialisering av
forskningsresultater. Her er FORNY2020 et sentralt virkemiddel hvor det for en økonomi i omstilling
er nødvendig at forskningens kommersielle muligheter utnyttes i økende grad og kommer samfunnet
til gode. FIN mener at FORNY som et minimum bør holdes på samme nivå som for 2019.
Kap. 950, Forvaltning av statlig eierskap, post 54 Risikokapital Investinor AS
FIN mener at Investinor må fortsette med direkteinvesteringer i tillegg til det nye foreslåtte mandatet
med fond- og matchinginvesteringer. Hvis direkteinvesterings-mandatet reduseres, vil det ikke være
tilstrekkelig med aktører til å investere risikokapital i en kritisk vekstfase. Vi støtter at Investinor
overtar ansvaret for å utløse egenkapitalvirkemidlene fra EU og det europeiske investeringsfondet
(EIF). Etableringen av slike fond bidrar til en profesjonalisering av eier- og kapitalmiljøene og en
forutsigbar kapitaltilgang for vekstselskaper som styrker norsk konkurransekraft.
FIN er positiv til at forvaltningen av presåkorn og såkorn overtas av Investinor. Presåkorn-ordningen
har vært en viktig grunn til at tidligfaseinvesteringer i Norge har økt, og flere vekstbedrifter har fått
den første avgjørende kapitaltilførselen som posisjonerer dem for videre vekst. Mange
innovasjonsmiljøer har i dag en langt større tilgang på selskaper enn hva det er midler til. De 50
MNOK har nå blitt utvannet på så mange innovasjonsmiljøer at det er en rekke selskaper som er
viktige i omstillingen av Norge som ikke mottar den første avgjørende finansieringen. FIN mener
derfor at presåkorn-ordningen bør økes til 100 MNOK.
FIN mener at Investinors nye mandat bør være fleksibelt nok til at den kan gjøre følgende:
•
•
•

Øke finansieringen i presåkorn-fasen fra 50 MNOK til 100 MNOK.
Fortsette å forvalte presåkorn-ordningen indirekte gjennom innovasjonsmiljøer.
En større andel av presåkorn-midlene bør gå til de innovasjonsmiljøene som har størst deal
flow gjennom sine forretningsutviklingsprogrammer og best investeringskompetanse.

Prop. 1 LS kap. 4, avsnitt 4.2 Opsjonsskatteordningen for små og oppstartsbedrifter
FIN har et primærstandpunkt, men legger det til side til fordel for å få på plass en ordning som kan
fungere. For statsbudsjettet 2020 foreslår FIN at ordningen utvides til å gjelde bedrifter med opp til
25 ansatte, balansen flyttes fra 16 MNOK til 50 MNOK og beløpsgrensen på skatteutsettelse settes til
3 MNOK. Grensen på 3 år før opsjonen kan løses inn settes til 1 år. Dette vil forhåpentligvis føre til at
flere oppstarts- og vekstselskaper benytter ordningen. Vi foreslår også at ordningen evalueres.
Med vennlig hilsen
Trine Ellingsen
Leder FIN
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