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Høringsinnspill	
  fra	
  Abelia:	
  Prop.1S	
  2015-‐2016:	
  Statsbudsjettet.	
  	
  
Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelias visjon er:
Drivkraft for kunnskapssamfunnet. Abelia har mer enn 1.700 medlemsbedrifter med til
sammen ca. 45.000 årsverk. Abelia viser til anmodning om høring til finanskomiteen sendt
07. oktober 2015, 0g vedlegger her vårt skriftlige innspill.

Abelias	
  forslag	
  for	
  videre	
  vekst	
  og	
  velferd.	
  	
  
Abelia deler regjeringens ambisjon om et kunnskapsbasert Norge. Våre budsjettinnspill er
bidrag til realiseringen av denne ambisjonen. Etter vårt syn er en fortsatt satsing på anvendt
forskning, innovasjon, kommersialisering og teknologi avgjørende for norsk omstillingsevne,
produktivitet og verdiskaping. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er historisk godt
i sin satsing på kunnskap, det er meget bra at man allerede i 2016 når målet om at 1% av BNP
brukes til offentlig finansiert forskning.
Abelia stiller i midlertidig spørsmåltegn ved om Norge har råd til over slike ekspansive
budsjetter over tid, og vi mener budsjettforslaget først og fremst adresserer Norges
kortsiktige utfordringer. Dette budsjettet er det første i nyere tid som ikke har penger å legge
inn i oljefondet. Med fallende oljepris og en offentlig sektor som har fortsatt å vokse de siste
årene, er Norge mer sårbart enn på svært lenge.
Abelia overleverte i august vår omstillingspakke til regjeringen med 35 konkrete tiltak som
vil sikre nye arbeidsplasser i framtids- og eksportrettet virksomhet. Flere av disse har
kommet med i forslaget til statsbudsjett, for eksempel SkatteFunn med 60 millioner kroner,
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner, presåkorn med 100 millioner,
FORNY med 90 millioner og Klimateknologifondet med 14,25 milliarder. Dette mener Abelia
er særlig positivt.
Handlingsrommet må nå fremover brukes til å utvikle nye norske vekst- og eksportnæringer,
og det må bli enklere å etablere bedrifter. Lavere skatt for bedrifter og satsing på kunnskap er
gode bidrag. Regjeringen starter på arbeidet i dette budsjettet med betydelige kutt i både
selskapsskatten, formueskatten og personskatten. De varsler også at det vil bli aktuelt med
flere kutt senere. Spesielt selskapsskatten vil ha en positiv effekt på det kunnskapsbaserte
næringslivet.
Selskapsskatten reduseres fra 27 til 25 prosent, og regjeringen varsler at de vil redusere den
til 22 prosent i 2018. Under pressekonferansen åpnet finansministeren for at skatten i
fremtiden kan bli enda lavere. NHO-direktør Kristin Skogen Lund har antydet at skatten bør
ned til 20 prosent.
Formueskatten reduseres fra 0,85 til 0,80 prosent, mens bunnfradraget økes fra 1,2 til 1,4
millioner kroner.
Abelia ber Stortinget holde på regjeringens prioriteringer på følgende tiltak i
statsbudsjettet for 2016:
•

Vi støtter regjeringen opptrapping av forskningsmidlene, og spesielt
økningen på KD og NFD sine budsjetter. Vi synes imidlertid det er

bekymringsfullt at flere av de andre fagdepartementene ikke følger opp sine
forpliktelser i langtidsplanen.
•

Vi er fornøyd med styrkingen av Forskningsrådets FORNY2020-program og
håper på en endelig opptrapping på 300 millioner kroner

Abelia ber Stortinget prioritere følgende tiltak for statsbudsjettet i 2016:
•

Rene forskningsmidler er en investering i forskning og innovasjon i
samfunnet og er ikke statlig virksomhet. Kutt i forskningsmidler med 0,5%
vil ikke bidra til "effektivisering og avbyråkratisering i staten" men derimot
svekke forskningssatsingen og bør ikke gjennomføres.

•

En økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale
universitetene med minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019.
Estimert kostnad for dette er 40-45 millioner kroner i statsbudsjettet for
2016.

•

Opprette en ordning der kommunale tiltak for innovative nye løsninger i
helse- og omsorgssektoren utløser statlige bidrag, med en statlig ramme på
500 millioner kroner.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og
ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.
Med vennlig hilsen,

