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Innspill til regjeringens behandling av låne- og garantiordning for SMBer. 

 

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Vi organiserer 2.400 virksomheter med ca. 
50.000 årsverk. Abelia har medlemmer innen blant annet IKT, rådgivning, utdanning, forskning, ideell sektor 
og kreative virksomheter. 
 
Den 15. mars varslet regjeringen at det skal etableres en statlig låne- og garantiordning på til sammen 100 
milliarder kroner, hvor halvparten skal gå til å støtte små- og mellomstore bedrifter. Abelia mener dette er 
et godt tiltak, men er også opptatt av at innretningen på ordningen treffer godt. Videre er det viktig å på 
kort sikt kunne sikre bedriftenes situasjon ved lån og tilskudd, men samtidig arbeide for å skape langsiktig 
stabilitet. 
 
Abelia foreslår følgende tiltak for å redde gründerbedriftene på kort sikt: 
 
Likviditet og egenkapital:  

• Selskapene er avhengige av å lønne ansatte for å sikre fortsatt drift. Garanti- og låneordninger må 
ikke begrenses til bedrifter med fysiske verdier å ta pant i. 

• Øke muligheten for investeringsfradrag i oppstartsbedrifter og vekstbedrifter (5 år eller yngre) fra 1 
million NOK til 10 millioner NOK i 2020 for å motivere for å motivere engleinvestorer og andre 
investorer til ikke å forlate markedet. 

• Regjeringen bør vurdere å endre innretningen av opsjonsbeskatningen nå. Dette vil gi 
gründerselskapene muligheten til å beholde kompetansen også etter krisen. 
 

Innovasjon Norge:  

• Innovasjon Norge må øke øvre ramme på kommersialiseringsstøtte til 1,5 MNOK for å kompensere 
for manglede tilgang til kapital fra engleinvestorer.  

• Innovasjon Norge må kunne gi tilskudd til enkeltselskap uavhengig av hva de har mottatt tidligere. 

• Innovasjon Norge må pålegges å stoppe innkreving av renter og avdrag. 
 
Kontantutbetaling til gründerbedrifter:  

• For å sikre umiddelbar tilflyt av kapital til gründerbedriftene bør regjeringen vurdere en 
engangsutbetaling til gründerbedrifter. 

 
Offentlige anskaffelser: 

• Det offentlige må utnytte sin makt som innkjøper og garantere at igangsatte anskaffelser og 
kontrakter gjennomføres så langt det er mulig. Det bør vurderes bruk av unntaksbestemmelsene i 
anskaffelsesregelverket. 

 
Langsiktige tiltak: 
For å unngå investortørke bør regjeringen sikre at vi også i fremtiden har et mangfoldig og sterkt marked for 
egenkapital, herunder profesjonelle eiermiljøer som venturekapitalfond. Videre må det sikres kapitaltilgang 
til vekst ved å vurdere å oppkapitalisere Investors fond-i-fond mandat og/eller matchingordning. Det 
viktigste er at vi kommer ut av krisen med samme innovasjon- og konkurransekraft som vi endelig var på vei 
til å få etter mange år med kapitaltørke i Norge. 

 



 

 

  

  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Øystein E. Søreide,  
Administrerende direktør i Abelia. 


