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Abelias innspill til statsbudsjettet 2020: Finanskomiteen
Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Vi har rundt 2300 medlemsbedrifter med omtrent 48 000 årsverk
over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IKT, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter
og interesseorganisasjoner.

Norge trenger et omstillingsbudsjett
Produktivitetskommisjonen konkluderte med at Norge må ha ny vekst som primært skapes i nye næringer, og
at vi trenger et skifte fra ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi. Dette skiftet krever betydelig omstilling også politisk.
Forslaget til statsbudsjett for 2020 legger opp til en moderat innstramming av oljepengebruken, og er godt
konjunkturtilpasset. Den offentlige pengebruken er imidlertid fortsatt svært høy, og vi mener det både er
behov for smartere ressursbruk og ytterligere innstramminger. Abelia deler regjeringens ambisjoner om et
budsjett som ruster Norge for fremtiden, hvor omstilling og konkurransekraft står i fokus. Vi savner imidlertid
at denne ambisjonen følges opp med skarpere prioriteringer fulgt av satsninger som understøtter nødvendig
omstilling. Det er med dette utgangspunktet vi har utformet våre innspill til komiteen.
ABE-reformen
Abelia mener avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen har vært et viktig grep for å demme opp noe for
den kraftige veksten i offentlig sektor. For å gi reelle insentiver til langsiktig omstilling, mener Abelia også at
produktivitetsvekstmålet bør heves til 1,5 prosent. Det er fortsatt store rom for effektivisering av offentlig
sektor, men dette forutsetter at man klarer å hente ut gevinstrealiseringen av for eksempel
digitaliseringsarbeidet.
Opsjonsbeskatning
Særordningen med utsatt skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap ble opprettet i 2018.
Abelia har siden starten gitt tilbakemeldinger på at ordningen ikke treffer etter intensjonen og derfor blir lite
brukt. Intensjonen bak ordningen er god; ordningen er ment som et virkemiddel for oppstartsbedrifter til å
tiltrekke seg nødvendig kompetanse i en fase hvor de ikke kan bruke lønnsmidler som insentiv i kampen om
de kloke hodene. Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett å utvide ordningen på to områder:
•
•

Ordningen skal innebefatte selskap med opptil 12 ansatte, mot i dag 10 ansatte.
Øke beløpet for utsatt beskatning fra 500 000 til 1 MNOK.

Abelia anerkjenner at regjeringen ønsker å trappe opp ordningen og at den ønsker å imøtekomme
oppstartsbedrifters behov for å bruke andre goder enn lønn i konkurransen om kompetanse. Etter vårt syn

bør første prioritet nå være å få på plass en ordning som fungerer. Vi ser at oppstartselskap i liten grad
benytter ordningen og at forvaltningen ikke har noen oversikt over bruken. Abelia mener at ordningen bør
innrettes slik at ansatte som faller inn under ordningen vil få kapitalskatt, at den utvides til å gjelde bedrifter
med maksimalt 50 ansatte, at balansesummen settes til minimum 100 millioner og hvis det skal være en
tidsfrist innløsing av opsjonene skal denne settes til minimum 12 år. Abelia håper Stortinget ber regjeringen se
på ordningen og gjøre de endringene som skal til for at ordningen fungerer og blir tatt i bruk innenfor de
foreslåtte budsjettmessige rammene, og i samarbeid med berørte parter.
Skattefunn
Skattefunn-ordningen er en svært viktig ordning for at Norge skal øke innovasjonstakten i næringslivet, og den
fungerer i hovedsak godt. I tråd med tidligere utsendt høring foreslår Finansdepartementet justeringer i
skattefunn-ordningen, med blant annet en økt maksimal timesats fra 600-700 kr, en justering av
prosentsatsen til 19% for alle bedrifter og maksimalt fradragsgrunnlag på innkjøpt FoU. Som Abelia og andre
har påpekt gjenstår imidlertid en kritisk avklaring knyttet til utbetaling av skattefunn til "foretak i
vanskeligheter" etter EUs gruppeunntaksforordning. Enkelte kompetansemiljøer har tatt til orde for at de
foreslåtte endringene vil medføre at ordningen ikke lengre kan ansees som statsstøtte, og dermed ikke
rammes av begrensningene i forordningen. Departementet noterer at de vil vurdere eventuelle implikasjoner
og eventuelt komme tilbake til dette. Abelia mener en slik avklaring er nødvendig og haster. Abelia er kritiske
til at det foreslås en felles prosentsats, da dette kan bidra til å vri ordningen til å favorisere større bedrifter
over mindre bedrifter. Det er bra at regjeringen foreslår å øke timeprisen til 700 kr.
Elavgiften
I statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget at elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i et datasenter, ikke
skal omfattes av redusert elavgift. Vedtaket ble gjort uten forutgående dialog med næringen, og førte til store
omdømmeutfordringer for Norge som datasenternasjon. En samlet næring har gitt tilbakemelding om tapte
kontrakter og vanskeligere forhold. Vedtaket virker etter vårt syn svært forhastet, og den påfølgende
høringsrunden har avdekket en rekke utfordringer med implementering av vedtaket. Den beregnede provenyøkningen på 10 millioner er også etter vårt syn urealistisk. Vi ber derfor om at stortinget revurderer dette
vedtaket.
Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill.
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