
  

 

 

Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen – 

statsbudsjettet 2021  

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 en bransjeforening i Abelia med medlemmer 

som jobber med inkubasjon, klyngeutvikling, kommersialisering fra forskning og tidligfasekapital. 

 

FIN mener regjeringens budsjettforslag har mange gode tiltak for fremtidig jobbskaping og omstilling 

og utvikling av det nye næringslivet. Vi berømmer regjeringen for å satse på samarbeid i Europa og 

eksportfremmende tiltak. Samarbeid i Horisont Europa, men også i Digital Europe Programme og 

COSME (programmet for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter) er viktig for å 

matche norske forsknings- og innovasjonsmiljøer og bygge nettverk som bidrar til økt markedsadgang.  

 

Å stimulere til økt innovasjonstakt innen eksisterende ordninger som har vist seg å ha en god effekt på 

arbeidsplasser og verdiskaping, er også av stor betydning. Effektene av korona slår inn for store deler 

av næringslivet og for innovasjonsselskapene også i 2021. Det er fortsatt behov for tiltak for bedrifter 

som er hardt rammet. Satsing på forskning og innovasjon er viktig for at vi skal klare å opprettholde 

omstillingsevnen gjennom koronakrisen. I omstillingens tid, er det helt avgjørende at vi klarer å bruke 

ny kunnskap til å skape nye bedrifter på områder der vi ikke allerede har sterke næringer. Jo større 

omstillingsbehovet er, jo viktigere er dette.  

 

Regjeringen har startet en større gjennomgang av hvordan Norge skal kommersialisere mer fra 

offentlig finansiert forskning. FIN støtter målet om å skape større verdier fra offentlig finansierte 

forskningsinstitusjoner, og tror mulighetene blir betydelig større fremover med den pågående 

kulturendringen mot mer entreprenørskap i forskningsinstitusjonene og samfunnet for øvrig.  

 

Det er positivt at Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil samarbeide med 

andre departement om å gjennomgå teknologioverføringskontorenes (TTOenes) finansiering, rolle, 

insentiver og virkemidler for kommersialisering. Vi har sett noen store resultater av TTO-arbeidet nylig. 

Et eksempel er fra TTOen Inven2, med de internasjonale avtalene og milliardverdiene til selskapet 

Vaccibody og tre børstnoteringer fra deres portefølje nå i oktober. Dette er langsiktige løp, alle 

selskapene ble etablert før 2010. Rammebetingelsene må være stabile og forutsigbare for aktørene 

involvert, som TTOer, dersom vi skal lykkes med å få frem enda flere suksesshistorier i fremtiden.  

 

Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak  

FIN er glad for den sterke satsingen på forskning, næringsutvikling og eksport i det europeiske 

samarbeidet. Deltakelse i europeiske samarbeidsprogram som Horisont Europa, men også Digital 

Europe Programme og COSME er avgjørende for næringsutvikling i et lite land som Norge. Å gi norske 

forsknings- og innovasjonsmiljø tilgang på virkemidler for forskning, kommersialisering, akselerasjon 

og vekst, vil ha stor betydning for utvikling av det nye norske næringslivet som skaper arbeidsplasser 

og eksporterer varer og tjenester som vi skal leve av i omstillingen av Norge.  
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Kap. 285 Noregs forskningsråd, post 53 Sektoroverskridande og strategiske satsingar 

FIN støtter økningen fra inneværende år til 1, 895,4 mill. kr. Samtidig vil vi påpeke at en økning til 

kommersialisering fra forskning er positivt, men at 20 mill. kr. er svært lavt med tanke på det behovet 

for omstilling og etablering av nye bedrifter med tilhørende arbeidsplasser som vi har behov for i tiden 

fremover. 

 

FORNY-programmet er i endring. Det er det vesentligste virkemiddelet TTOene benytter til å 

delfinansiere framdrift i kommersialiseringsprosjektene. Det er en fare for at midler til fleksibel 

tidligfase-finansiering tas ut av programmet fra og med 2022. Da mister TTOene midler til å avgjøre 

hvordan innovasjonene best mulig kan komme til nytte for samfunnet. Så godt som alle 

kommersialiseringsprosjektene har vært avhengige av disse midlene i en fase. Om man ikke finner en 

ny finansiering av denne fasen, vil kommersialiseringen svekkes.  

 

FIN ber Stortinget om å be regjeringen sikre fleksibel tidligfase-finansiering av TTOenes prosjekter, 

senest ifbm forslag til statsbudsjettet for 2022.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Trine Ellingsen 

Daglig leder, FIN  

 


