
SMB-løft(et)

Hverdagen må 
forenkles

og vi må ha:
..tilgang på kompetanse
..tilgang på kapital
..tilgang på kunder
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Små og mellomstore bedrifter (SMB)
I Norge er det vanlig å definere små og mellomstore bedrifter som bedrifter 
med under 100 ansatte. I dette dokumentet har vi definert bedrifter med 1-20 
ansatte som små og bedrifter med 21-100 ansatte som mellomstore og over 100 
som store. De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør nemlig mer enn 
99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. 
De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 
700 milliarder kroner.
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99% av norske bedrifter 
er SMB.

44% av verdiskapingen 
fra norske bedrifter 
kommer fra SMB.

Verdiskapingen fra 
norske SMB tilsvarer 700 

milliarder kroner. Det 
dobbelte av hva Norge 
brukte på helse i 2017.

47% av antallet 
ansatte i næringslivet 

er ansatt i SMB.

99% 44%

47%

700 milliarder 
kroner
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Andel av verdiskaping i norsk næringsliv 
fordelt på størrelseskategorier i 2007, 2011 og 2016.

Utvikling i verdiskaping (inflasjonsjustert, 2016-kroner) 
fordelt på størrelseskategori.

Tall og fakta
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Antall ansatte fordelt på bedriftsstørrelse og regioner.

Små (1-20 ansatte) Store (mer enn 100 ansatte)Mellomstore (20-100 ansatte)

Andel ansatte i norsk næringsliv 
fordelt på størrelseskategorier i 2007, 2011, 2014 og 2016.
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Viktig for norsk økonomi 
Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne 
og for lokalt samfunnsliv. For selv om en bedrift har få ansatte skaper den store 
ringvirkninger. Bedriftene kjøper fra underleverandører, kjøper tjenester, leier 
lokaler, og betaler skatt. Det skaper ringvirkninger i form av inntekter til andre 
bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Som igjen skaper nye ringvirk-
ninger og ny velferd. 

SMB-er og store selskaper lever i et gjensidig avhengighetsforhold. Store selskap 
ville ikke klart å levere sine varer og tjenester uten gode leveranser fra SMB-er.For  
SMB-ene er store selskaper og offentlig sektor viktige kunder som skaper trygghet 
for virksomhetene.
 
De mindre bedriftene er av enorm betydning for at vi kan bo over hele vårt lang-
strakte land. Bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder, 
forskjellen mellom lokalsamfunn og ferieøyer. Dessuten har de små og mellom-
store bedriftene enorm betydning i et nettverk med større bedrifter, fordi de er 
essensielle underleverandører og samarbeidspartnere. 

Fremover blir det avgjørende å skape nye jobber.  Befolkningen vår blir eldre, og 
statens utgifter til helse og pensjoner øker. Samtidig minker oljeinntektene våre. 
Velferdsstaten møter en dobbel økonomisk utfordring, og da er jobbskaping løs-
ningen.  Arbeid står for ¾ av nasjonalformuen vår, og ved å jobbe mer og smartere 
enn vi gjør i dag vil vi finansiere velferden vår i fremtiden. 

Både for by og land, både for dagens og fremtidens generasjoner er det essensielt 
at vi har politikk som legger til rette for bedriftene. For at de skal få beholde de 
ansatte de har, og for at de skal kunne ansette flere. 

De mindre bedriftene utgjør det store flertallet i norsk næringsliv, derfor er en god 
generell nærings- og arbeidslivspolitikk viktig også for disse bedriftene. Dette er 
politikk som skaper forutsigbarhet for bedriftene, som stimulerer til grønn konkur-
ransekraft og bærekraftige løsninger, og som gjør at flere kommer i arbeid. Siden 
SMBer er spredt utover hele landet er de avhengig av en god infrastrukturpolitikk 
som sikrer gode veier og god mobilitet slik at varer og folk kommer raskt frem.
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Men vi vil også synliggjøre og tydeliggjøre politikk som er særlig viktig for de små 
og mellomstore bedriftene. For i bedrifter med mer enn hundre ansatte kan ledere 
delegere til fagansvarlige i langt større grad enn det som er mulig for de mindre 
bedriftene. De små og mellomstore bedriftene har færre ressurser og de samme 
personene må fylle flere roller samtidig. 

Derfor må vi gjøre hverdagen enklere for de små og mellomstore bedriftene, slik at 
de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier. 
NHO jobber for at bedriftene skal bruke mindre tid på å fylle ut skjemaer og søk-
nader, og å vente på svar på disse. Da kan bedriftene bruke mer tid på å innovere, 
utvikle seg, og skape nye arbeidsplasser. 

En enkel hverdag for bedriftene innebærer også tilgang til kapital, 
kompetanse og kunder.

• Tilgang til kapital. NHO ønsker en politikk som sikrer de små og mellomstore 
bedriftene tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at de kan realisere lønnsomme 
prosjekter. Blant annet ønsker NHO en utfasing av formueskatten på 
arbeidende kapital, at selskapsskatten skal reduseres ytterligere, tilrettlegging  
for folkefinansiering og gode låne- og tilskuddsordninger i virkemiddel-
apparatet. 

• Tilgang til kompetanse. NHO ønsker en politikk som skaper et inkluderende 
arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, inkludert etter- og 
videreutdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen de trenger. 

• Tilgang til kunder. NHO ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og 
handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kundene til bedriftene. 

Målet med dette dokumentet er å vise viktigheten av SMB, og hvilken politikk 
vi trenger for at de skal kunne innovere, utvikle seg og skape nye arbeidsplasser. 
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Hverdagen må forenkles
Utfordringen

• For mange skjemaer og for mange prosedyrer
• Prosessene tar for lang tid, og det er for stor variasjon i behandlingstid
• Skjemautfylling krever ofte juridisk eller annen spisskompetanse

Vi jobber for …

… å forebygge nye, unødvendige reguleringer
• Følge opp regjeringens forenklingsmål som reduserer rapporterings-

byrdene for næringslivet 
• Offentlige organer må vurdere og ta sterkere hensyn til byrdene for 

bedrifter når de forbereder regler
• Mulighetene for digitalisering og gjenbruk av opplysninger må alltid 

vurderes før man planlegger nye regler og byrder
• Regelrådet må gjennomgå vurderingene av konsekvensene for bedriftene
• Ikke benytte EU-regler som anledning til å lage strengere regler i Norge

… å redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav
• Fjerne eller redusere informasjonsplikter – revurdere nytte og kostnader 

av krav
• Sørge for mest mulig digitale løsninger

… å kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune
• Økt digitalisering av offentlig saksbehandling for å korte ned saks-

behandlingstiden, særlig innenfor byggesaker, reguleringsplaner og 
ferdigstillelse

• Spre erfaringer fra kommuner og statlige organer med effektiv saks-
behandling og korte frister slik at andre kan lære av dette

• Mer enhetlig praksis i forhold til tidsfrister, krav og rapportering mellom 
kommuner
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… en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet
• Sikre at tilsynene har rett kompetanse og de riktige systemer for å 

gjennomføre en korrekt saksbehandling 
• God dialog mellom tilsyn og bedrifter der tilsynsaktiviteten er risikobasert  
• Tilsynsaktiviteten innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i 

driften
• Statlige tilsyn skal tilby veiledning om regelverket og tilsynsrapporter skal 

bygge på riktig fakta, og forelegges bedriften før offentliggjøring 
• Brudd på regelverk skal følges opp på forholdsmessig måte, med sikte på 

fremtidige forbedringer 
• Gebyrer og sanksjoner må være forholdsmessige og treffsikre 

… økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og bruker- 
orientering
• Bedriftene må ha full adgang til å kommunisere elektronisk toveis med det 

offentlige. Altinn må videreutvikles
• Det offentlige skal ikke ha adgang til å be om opplysninger fra bedriftene 

som det offentlige allerede har
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Vi må ha tilgang på kompetanse
Utfordringen

• Mange bedrifter får ikke tilgang til nødvendig kompetanse 
• 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Det fører til tapte 

kunder, skrinlagte prosjekter og redusert drift 
• Mangelen på kompetanse gjør at jobbene som er nødvendige for bedriftene 

og storsamfunnet ikke skapes
• Det er ikke gode nok etter- og videreutdanningsordninger for ansatte i 

bedriften
• Mange havner utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, dette er tapte 

muligheter for bedriftene, samfunnet og den enkelte
• Manglende fleksibilitet i arbeidslivet hindrer tilgang på kompetanse

Vi jobber for …

… å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen
• Tilskuddet til lærebedrifter økes til det en skoleplass koster 
• Opplæringskontorene må få økonomisk kompensasjon utenom 

lærlingetilskuddet for oppgaver som ligger under fylkeskommunens 
ansvarsområde (for eksempel rekruttering av lærebedrifter)

… å gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de tren-
ger. Midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre 
grupper som står utenfor.
• Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig 

har bedriftene behov for å kunne benytte ulike arbeidsformer for å få dekket 
sine behov for arbeidskraft 

• Det må legges til rette for et velfungerende arbeidsmarked gjennom godt 
partssamarbeid og en arbeidsmiljølov som er tilpasset dagens arbeidsliv 
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… å bedre kvalitet og relevans i utdanningen
• Det legges frem en handlingsplan for å løfte yrkesfaglig kompetanse 

gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskole til høyere utdanning, med 
fokus på kvalitet, attraktivitet og finansiering 

• Et teknologiløft for hele utdanningsløpet, herunder mer bruk av teknologi i 
skolen, etterutdanning av lærere, og bedre finansiering av teknologistudier 

• Den yrkesfaglige utdanningen bør i sterkere grad avspeile arbeidslivets 
behov. Næringslivets innspill må tillegges stor vekt av skoleeier ved 
dimensjonering av studieretninger og skoleplasser

• Utstyret som brukes i yrkesopplæringen må oppgraderes kraftig, for å sikre 
at elevene lærer å bruke den teknologien de vil møte i arbeidslivet 

• Vi trenger en tettere kobling mellom utdanning og arbeidsliv på alle nivåer. 
Alle utdanninger bør ha et innslag av praksis for å sikre relevans og lette 
overgangen mellom utdanning og arbeidsliv

… at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det gi bære- 
kraftige ansettelser over tid
• NHO forventer at regjeringen gjennom inkluderingsdugnaden vil forsterke 

og koordinere inkluderingsinnsatsen. Dette må gjøres i nært samarbeid med 
partene 

• NHO ønsker å bidra til at metoden fra Ringer i vannet brukes i større omfang 
av NAV, tiltaksarrangører og mot større deler av arbeidslivet enn i dag 

• Både arbeidsmarkedstiltak og ytelser må gjennomgås med henblikk på å bli 
mer relevante for fremtidens arbeidsliv, hvor kompetanse og kontinuerlig 
omstilling blir stadig viktigere. Sysselsettingsutvalget må få en sentral rolle i 
dette arbeidet
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Vi må ha tilgang på kunder
Utfordringen

• Fallende oppslutning om viktigheten av markedsadgang og åpen handel
• Arbeidslivskriminaliteten brer seg til nye bransjer, blir mer avansert og 

krevende å oppdage. Dette utfordrer konkurranseevnen til de seriøse og 
koster Norge rundt 28 milliarder kroner hvert år

• Offentlig sektor bruker i for liten grad private tilbydere til å effektivisere 
egen sektor samt bidra til verdiskaping

Vi jobber for …

… at handel og næringsfremme må være et prioritert område i norsk utenriks-
politikk
• De store globale utfordringene kan kun løses i samarbeid med nærings-

livet. Myndighetene må derfor gjøre mer for å engasjere bedrifter i 
partnerskap 

 … å sikre norske bedrifter tilgang til det europeiske markedet gjennom EØS-
avtalen
• Sikre at EØS-avtalen står fast og ikke er gjenstand for reforhandling
• Raskt og parallelt med EU få på plass en avtale med Storbritannia som 

ivaretar næringslivets interesser på en god måte
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… å sikre at private tilbydere er en del av løsningen for offentlige tjenester og 
anskaffelser
• Etablere en obligatorisk kunngjøringsportal for mindre kontrakter som 

sikrer åpen og reell konkurranse om offentlige oppdrag for små- og 
mellomstore bedrifter

• Trappe opp innsatsen for innovative offentlige anskaffelser som utøves 
gjennom leverandørutviklingsprogrammet 

• Ta aktivt i bruk konkurranseutsetting og andre samarbeidsformer mellom 
offentlig tjenesteproduksjon og private leverandører, for å møte behovene 
innen velferdstjenestene, utvikle tjenestene videre, gi brukerne større 
valgfrihet

• Sørge for at konkurransen er på like vilkår og fremmer effektiv produksjon 
når det offentlige opptrer i konkurranse med bedriftene

• Gjennomgå utskillingspotensialet i offentlig sektor og sørge for at 
arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor tilpasset mulighetene 
markeds- og teknologiutviklingen gir 

• Bruke offentlig sektor mer aktivt til næringsutvikling (offentlige innkjøp, 
helsedata, osv.)

…at det blir iverksatt tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet i slik beskre-
vet i NHOs tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet
• SMB har særlige utfordringer i konkurranse med de useriøse 

virksomhetene i forbrukermarkedet. Vi foreslår derfor konkrete tiltak her, 
som å tilby forbrukerne en digital portal med informasjon om tilbyderne, 
å innføre tiltak som fremmer sporbar betaling, å vurdere strengere 
sanksjoner for kjøpere og tilbydere av svarte tjenester. Vi ønsker også å se 
på mulige skatteincentiver

• Forsterke relevante bransjetiltak, blant annet gjennom treparts 
bransjeprogram innen transport, renhold og uteliv

• Påvirke og støtte myndighetenes innsats, særlig når det gjelder Akrim-
sentrenes virksomhet

• Arbeide for å styrke de seriøse innkjøpene, både offentlige og private
• Aktiv innsats for å øke organisasjonsgraden
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Vi må ha tilgang på kapital
Utfordringen

• Formuesskatt rammer evnen til omstilling og investering i nye 
arbeidsplasser

• SMB-er har ikke god nok tilgang på kapital, noe som kan hindre 
realisering av lønnsomme prosjekter

• For mange prosjekter blir ikke kommersialisert og vi går glipp av vekst- og 
eksportpotensialet i SMB-ene 

Vi jobber for …

 … at regjeringen skal fase ut formuesskatten på arbeidende kapital
• Formuesskatten på arbeidende kapital fases ut i perioden
• Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å utrede en omlegging av 

dagens formuesskatt, kommunal eiendomsskatt og skatteregimet for 
primærboliger og fritidsboliger 

... å redusere selskapsskattesatsen ytterligere, slik at det blir mer lønnsomt å 
investere i norske bedrifter
• Selskapsskatten bør ned til 20 prosent så raskt som mulig som vil være mer 

i samsvar med satsene i våre naboland. Dette er den mest veksthemmende 
skattearten

… å få etablert regelverk og incentiver som stimulerer tilgangen på kapital
• Styrke tilgangen på tidligfasekapital, for eksempel presåkorn, såkorn og 

venture, samt relevante tilskudds- og låneordninger 
• Tilrettelegge for aksje- og lånebasert folkefinansiering i Norge

… å styrke satsingen på innovasjon og kommersialisering i nye og eksisterende 
virkemidler, slik at man bedre klarer å koble næringsrettet forskning til  
markedet i et helhetlig løp
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… å tilpasse virkemidlene til de konkrete utfordringene som skal løses og sam-
tidig styrke de mindre bedriftenes konkurranseevne
• Etablere et CO2-fond med enkle og ubyråkratiske søknadsprosedyrer for å 

realisere grønn omstilling hos de små- og mellomstore transportbedriftene
• Styrke det offentlig-private samarbeidet som må til for å løse konkrete 

samfunnsbehov (plast, sirkulær økonomi, mv)

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er grunnfjell og 
vekstmotorer i norsk nærings- og samfunnsliv.
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NHOs SMB- forum

NHOs SMB-forum består av ni ledere for mindre bedrifter som representerer ulike 
bransjer fra hele landet.  Forumet er et rådgivende organ for NHOs styre og admi-
nistrasjon i saker som berører mindre bedrifter. Medlemmene skal bidra i utformin-
gen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere 
fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av NHOs SMB-forum:
• Karl Inge Rekdal (leder), Sykkylven Stål 
• Erik Espeset, Tafjord Kraft 
• Vibecke Bondø, SalmoNor AS 
• Jon-Olav Sigvartsen, Jos-Bygg AS
• Astrid Green, Boost Global Innovation
• Lena Owrum Vonka, Lenas HelsePersonell AS
• Anders Øiaas, Timberbygg
• Ivar Haugen, Tromsø Safari
• Jorunn Håvardsholm, Helifuel

firmapost@nho.no

medlem@nho.no

nho.no

Karl Inge Rekdal
Administrerende direktør i Sykkylven stål og leder av NHOs SMB-forum

Tiden for et SMB-løft er nå. Og 
næringslivet vil bidra. 

Bedriftene ber om mulighet 
til å ta sin del av ansvaret 
gjennom en enklere hverdag!
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