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FINs innspill til finanskomiteen – revidert nasjonalbudsjett 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 en bransjeforening i Abelia med medlemmer 

som arbeider med inkubasjon, klyngeutvikling, testsentre, kommersialisering av forskning og tidligfasekapital. 
 

Overordnet 

Revidert nasjonalbudsjett gjenspeiler verken behovet for å få norsk økonomi på beina igjen, eller 

behovet for å satse på innovasjon og næringsutvikling, slik at Norge kan fortsette den viktige 

omstillingsprosessen vi var inne i før utbruddet av covid-19.  

 

FIN mener det er viktig at de politiske tiltakene som nå iverksettes ikke bidrar til at vi gjør mer av det 

samme, men at vi legger til rette for at vi utvikler nye bedrifter og nye næringer, som kan bidra til flere 

arbeidsplasser og et mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.  

 

Tiltak i RNB som bør justeres 

Kap. 2421 Innovasjon Norge, post 71 – Innovative næringsmiljøer 

FIN mener det er positivt at Innovasjon Norge bes om å iverksette et nytt delprogram for modne 

klynger. De modne klyngene er velfungerende virkemidler og aktører for rask omstilling i industrier 

som enten er utsatt for nedskalering, eller som har behov for oppskalering. Delprogrammet for modne 

klynger er forsinket fra virkemiddelapparatets side, og de modne klyngene står uten et 

finansieringstilbud gjennom klyngeprogrammet. Den krevende situasjonen som korona-utbruddet har 

skapt, gjør at det haster mer enn tidligere å få bevilget midler til programmet, slik at de modne 

klyngene kan bidra i omstillingen av Norge.  

 

FIN foreslår 

• Det bør bevilges 150 mill. kr. til delprogram for modne klynger, med budsjetteffekt for 2020 på 

50 mill. kr.  

 

 

 

 

 

 



 
  

 

107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovivinga, Opsjonsskatteordningen 

De foreslåtte endringene for opsjonsskatteordningen er en utvidelse av eksisterende ordning.  

Utvidelensene fører til at noen flere selskap kan benytte ordningen, men det er fremdeles en ordning 

som ikke treffer målsetningen om å være et verktøy for oppstarts- og vekstselskap.  

 

FIN foreslår 

• Regjeringen bør ta fram en ny ordning for opsjonsbeskatning som utgjør et verktøy for 

oppstarts- og vekstselskap for å rekruttere og holde på nøkkelkompetanse.   

 

Forventninger til kommende pakker – tiltak for forskning, innovasjon og næringsutvikling 

Det er positivt at det foreslås en bevilgning på 40 mill. kr. til Siva for å bevare den strukturen som 

innovasjonsselskapene utgjør. Langt viktigere er det at det kommer midler til inkubasjonsprogrammet, 

slik at de kan øke sin kapasitet og bistå flere bedrifter gjennom krisen. Inkubasjonsprogrammet er et 

virkemiddel som har svært gode resultater å vise til når det gjelder vekst og verdiskaping. Behovet for 

entreprenørskap og nye arbeidsplasser er stort i tiden vi har foran oss.  

 

Skal vi få opp innovasjonstakten og farten i det grønne skiftet, må de gode ideene fra 

forskningsmiljøene ut i markedet. Det er et betydelig potensial for økning av kommersialisering av 

forskning i Norge. I tillegg er det avgjørende at det er tilgjengelig infrastruktur for å teste og verifisere 

nye løsninger for blant annet fornybar energi.  

 

FIN foreslår 

• Bevilgningen til inkubasjonsprogrammet bør dobles. 

• FORNY – programmet for kommersialisering av forskning, styrkes med 100 mill. kr. 

• En bevilgning på 80 mill. kr. til Norsk katapult for å bidra til medfinansiering av investeringer i 

katapult-sentrene. 
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