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1. Innledning
1.1 Rapportens formål og bakgrunn

allerede har iboende i seg. Samtidig står vi nå overfor
utviklingstrekk og endringer av ulikt omfang og av ulik

Dette er en kortversjon av NHOs rapport om og gjennom-

karakter som rokker ved det bestående. Fellesnevneren

gang av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

er at endringene truer vår framtidige verdiskaping og
felles velferd på ulike måter og av ulike årsaker. Dette be-

I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i de statlige nærings-

skrives inngående i NHOs perspektivmelding1, hvor det

rettede virkemidlene som er ment å støtte opp om

bl.a. pekes på at vi nå ser en lavere vekst i Norge og hos

næringsutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping i

våre handelspartnere, reversert globalisering og mulig

Norge, og følgende ni virkemiddelaktører er omtalt:

handelskrig, økte ulikheter og sviktende tillit, en høy

Norges forskningsråd (Forskningsrådet), Innovasjon

andel utenfor arbeidslivet og flere jobber som utsettes

Norge, Siva, Enova, Gassnova, Eksportkreditt Norge,

for automatisering og konkurranse utenfra.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Argentum
og Investinor. Nærings- og fiskeridepartementet har

Historien viser at Norges vekst har sprunget ut fra en

ansvaret for de fleste av disse virkemiddelaktørene.

sterk vilje og evne til kontinuerlig omstilling, og der-

Unntakene er Norges forskningsråd som er underlagt

med har vi klart å utnytte mulighetene når de har

Kunnskapsdepartementet, Gassnova som ligger under

oppstått. Vår vekst er tuftet på at vi har klart å bruke

Olje- og energidepartementet og Enova som er under-

våre menneskelige ressurser og naturgitte fortrinn, vi

lagt Klima- og miljødepartementet (tidligere Olje- og

har tatt gode politiske valg, og vi har nytt godt av et

energidepartementet).

samfunn og politisk system som bygger på samarbeid
og tillit. Gitt historien, er det gode grunner til å tro at

Det konkrete formålet med rapporten er å fremme tiltak

Norge skal komme seg gjennom ukjent og urolig farvann

som skal bidra til at det næringsrettede virkemiddel-

også denne gangen.

apparatet er framtidsrettet. I dette ligger det at virkemiddelapparatet må være relevant for utfordringene

Det finnes imidlertid ikke kun ett svar på hvordan vi bør

som næringslivet står overfor og som påvirker nærings-

møte utfordringene framover. Deler av svaret ligger i å

livets framtidige evne til å sikre jobb- og verdiskaping.

sikre at næringslivet fortsatt kan skape arbeidsplasser

I en større sammenheng må rapporten ses på som

og bærekraftig verdiskaping gjennom konkurranseevne,

et innspill i debatten om hvordan vi i fellesskap skal

kommersialisering og eksport. Dette fordrer imidlertid

håndtere de store samfunnsendringene som møter oss

gode rammebetingelser, og de næringsrettede virke-

de neste tiårene, og hvordan næringslivet kan være en

midlene – som denne rapporten omhandler – utgjør

del av løsningen på disse utfordringene.

én gruppe av viktige rammebetingelser.

NHOs visjon for framtidens Norge er at vi skal klare å

1.2 Rapportens formål og bakgrunn

opprettholde et velferdssamfunn med små forskjeller,
høy tillit og like muligheter. Vi skal sikre et bærekraftig
og fortsatt produktivt næringsliv som skaper nødvendige

til rette for utvikling av bedrifter, produkter, prosesser,

arbeidsplasser, vi skal skape et samfunn med grønn verdi-

organisering og markeder.2 Mange av ordningene kan

skaping og lave utslipp, og vi skal beholde et seriøst og

ha mer enn ett formål. Det er likevel et felles mål at

kompetent arbeidsliv der partssamarbeidet står sterkt.

ordningene skal bidra til framtidige arbeidsplasser

Elementene som inngår i vår visjon er gjenkjennbare og

og økt verdiskaping gjennom en bedre utnyttelse av

løfter fram viktige forhold som det norske samfunnet

samfunnets ressurser.

1.
2.

4

Det offentlige tilbyr rundt 150 ordninger som skal legge

Verden og oss. Næringslivets perspektivmelding 2018. NHO.
Kilde: NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital.
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Som omtalt innledningsvis, konsentrerer vår rapport

Figur 1 viser et oversiktsbilde av virkemiddelaktørene

seg om de statlige næringsrettede virkemidlene som er

som omtales i dette dokumentet. Figuren er ikke ut-

ment å støtte opp om næringsutvikling, arbeidsplasser

tømmende, men synliggjør noen av de mest sentrale

og verdiskaping i Norge. Virkemidlene som omtales i

virkemidlene som aktørene forvalter.

rapporten kan ses på som ett av flere verktøy som er
ment å stimulere til vekst i næringslivet på ulike måter.

Virkemidlene er plassert under tre kolonneoverskrifter
som er ment å vise en verdiskapingskjede: næringsrettet

•

Verktøykassa består samtidig av flere typer viktige verk-

forskning, innovasjon/oppstart og kommersialisering/

tøy som denne rapporten ikke ser nærmere på, bl.a.:

marked/vekst.

De generelle næringsrettede rammevilkårene (skatter,

Under hver kolonneoverskrift i figuren er det plassert

lov- og regelverk, immaterielle rettigheter mv.).

virkemidler som på den ene siden har noen likhetstrekk
med tanke på hvilken hensikt de har, men som likevel

•

Næringsrettede virkemidler som forvaltes på fylkes-

kan virke på ulike måter. Videre er det ikke nødvendigvis

kommunalt nivå.

en direkte sammenheng mellom virkemidlene i første,

Kompetansepolitikken fra barnehage til grunnopp-

videre leses lineært fra venstre til høyre.

andre og tredje kolonne, og figuren kan derfor ikke uten
•

læringen og høyere utdanning.
Alt i alt illustrerer figuren at det er en viss rolledeling
•

Ulike avtaleverk eller tiltak som er rettet inn mot for-

mellom de ni virkemiddelaktørene med tanke på hvor

enkling og innovasjon i offentlig sektor.

de plasserer seg i verdiskapingskjeden. Samtidig viser
figuren at det er en god del overlapp i oppgavene som

•

Stat og kommunes mulighet til å opptre som krevende

ivaretas av virkemiddelaktørene.

kunder og stimulere til innovasjon, jf. for eksempel
Nasjonalt program for leverandørutvikling.
•

Avtalebaserte ordninger som kan stimulere til omstilling og innovasjon, for eksempel NOx-fondet.
Rapporten omtaler heller ikke Innovasjon Norges utenlandsaktivitet og den norske utenrikstjenestes bistand
til norske bedrifter, eller virkemidler som først og fremst
har en bistandsrelatert målsetting.
At rapporten ikke omtaler virkemidlene nevnt ovenfor
betyr ikke at de ikke er viktige. Snarere tvert imot er det
ofte slik at disse kompletterer og utfyller virkemidlene
som vi har valgt å inkludere i denne rapporten.

NHO
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Figur 1 Oversikt over de næringsrettede virkemidlene
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1.3. Hvorfor offentlige virkemidler?

elig å anslå, fordi vurderingen av hvorvidt staten skal
investere som regel baserer seg på en antakelse om at

Næringslivet skal være markedsorientert og forret-

markedssvikt eksisterer og graden av markedssvikt.

ningsmessig orientert, og det meste av forskningen og
innovasjonen i næringslivet foregår uten støtte fra det

I tillegg til å fremme innovasjonsevnen og teknologi-

offentlige.3 Når markedene fungerer godt, er det heller

utviklingen, er bruk av offentlige virkemidler også et

ikke behov for offentlige inngrep. Effektive markeder

verktøy for å stimulere til at markedets karakter endrer

bidrar til at det er bedriftene med de beste ideene og

seg – for eksempel i en mer bærekraftig retning. Offent-

prosjektene som tiltrekker seg kapital og arbeidskraft.

lige virkemidler har da en funksjon i å avlaste risiko og

Ressursene benyttes der de kaster mest av seg, og på den

kostnader ved å være tidlig ute med nye løsninger. På

måten maksimeres samfunnets verdiskaping.

denne måten fremmes omstillingstakten.

I en del tilfeller fungerer imidlertid markedene mindre

Målet med de offentlige virkemidlene skal altså være å gi

godt. Dette kan skje når en bedrift ikke tar innover seg

endringer i adferd, for eksempel ved at bedriftene inves-

alle effektene av investeringene de foretar. Investering-

terer mer i forskning eller innovasjon enn det de ellers

er i banebrytende forskning kan for eksempel gi en

ville ha gjort (såkalt addisjonalitet), men uten at virke-

langt høyere avkastning for samfunnet enn for bedriften

midlene gir bedriftene uønskede fortrinn. Virkemiddel-

alene, men vil ikke uten videre bli tatt hensyn til i

apparatet og dets virkemidler er også forsøkt innrettet

bedriftens investeringsbeslutninger. I et fritt marked

slik at de er tenkt å skulle komplementere hverandre

vil derfor bedriftene investere mindre i forskning enn

og at samspillet skal bidra til høyere verdiskaping enn

det som er lønnsomt fra samfunnets side.

dersom en og en aktør og ett og ett virkemiddel virket
alene.

Markedet kan også svikte i å gi en effektiv ressursutnyttelse når aktørene i markedet har ulik tilgang på

1.4. Leserveiledning og kildegrunnlag

informasjon. En gründer med en god idé vil eksempelvis ha mer kunnskap om nytteverdien av å realisere

Under følger en nærmere beskrivelse av innholdet i

denne ideen enn en ekstern investor som vurderer å

hvert av kapitlene i denne rapporten, med en omtale

skyte inn kapital. På grunn av skjev tilgang på inform-

av kunnskapsgrunnlaget for arbeidets kartlegging og

asjon vil investoren være mindre villig til å investere i

analyse.

ideen enn om investoren satt på den samme informasjonen som gründeren. Skjev tilgang på informasjon kan

Kapittel 2 – Pengebruk: I kapittel 2 gir vi en beskrive av

derfor lede til at gode ideer ikke blir realisert.

statens totale bevilgninger til de ni virkemiddelaktørene som omtales i arbeidet vårt. I hovedrapporten omtaler

Når markedet alene ikke evner å fordele ressursene

vi i tillegg størrelsen på den statlige bevilgningen per

på en effektiv måte, antar man at dette skyldes det

aktør, samt hvordan den enkelte aktør anvender

man kaller for ”markedssvikt”. I slike tilfeller kan det

bevilgningen.

offentlige virkemiddelapparatet spille en rolle for å
bedre ressursutnyttelsen. Dette skjer ved at virkemidlene

Kartleggingen tar utgangspunkt i budsjettåret 2017. Dette

på ulike måter støtter opp om aktiviteter som det sett

stillbildet av pengebruken gir en forståelse av hvilken

fra samfunnets side investeres for lite i uten offentlige

størrelsesorden det er snakk om. Kartleggingen baserer

inngrep. For eksempel kan dette dreie seg om forskn-

seg i hovedsak på Prop. 1 S-dokumenter, tildelingsbrev

ing, innovasjon og etablering og utvikling av oppsta-

og årsrapporter.

rtsselskaper. Jo større risiko staten tar i sine investeringer, jo større er sannsynligheten for gevinst, men også

3.

Kapittel 3 – Virkning: I arbeidet vårt har vi forsøkt å gi et

at staten kan pådra seg større tap enn ellers. Størrelsen

bilde av hva vi vet om virkningen av virkemiddelappa-

på en eventuell gevinst eller et eventuelt tap er vansk-

ratet og ordningene som omtales i denne rapporten. Dette

Prop. 1 S 2017-2018 Nærings- og fiskeridepartementet.

NHO
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har vi gjort ved å gå gjennom en rekke eksterne evalueringer av de ni virkemiddelaktørene og virkemidlene disse
forvalter. Formålet med gjennomgangen har vært å gi et
bilde av om den offentlige innsatsen gir ønskede resultater.
I denne rapporten gir vi en oversikt over evalueringenes hovedkonklusjoner, mens i hovedrapporten gir vi
i tillegg en noe mer utfyllende omtale av hver enkelt
evaluering.
Kapittel 4 – Tiltak: NHOs gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet munner ut i forslag til
tiltak som vi mener vil bidra til å gjøre det næringsrettede
virkemiddelapparatet mer relevant for framtiden.
Dette er gjengitt i sin helhet i denne rapporten, slik det er
omtalt i hovedrapporten.
For å få kunnskap om hvor skoen trykker og hva som
fungerer bra, har vi gjennomført samtaler med og fått
innspill fra over 80 medlemsbedrifter, departementer,
virkemiddelaktører, NHOs landsforeninger og deres
styrer, samt andre relevante aktører og interessenter.

8
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2. Statens bevilgninger
I dette kapittelet vil vi gi en beskrivelse av statens be-

det og det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunder-

vilgninger til de ni virkemiddelaktørene: Forsknings-

skuddet.4 Beløpene som omtales i tabellens fotnoter,

rådet, Innovasjon Norge, Siva, Enova, Gassnova, Eksport-

eksempelvis vedtak om mulighet for overskridelser, lån

kreditt, GIEK, Argentum og Investinor. Utgangspunktet

og investeringskapital, føres ikke som en utgift og står

for kartleggingen er budsjettåret 2017, og dette gir en

dermed såkalt ”under streken”.

indikasjon på statens prioritering av den næringsrettede
FoUI-innsatsen.

I 2017 ble det bevilget rundt 18 102 mill. kr over streken.
I tillegg var anslaget for provenytap forbundet med

Statens bevilgninger til virkemiddelapparatet føres ulikt

SkatteFUNN satt til mellom 4 300 mill. og 5 569 mill. kr.

i budsjettet. Midlene som framgår i Tabell 1 er statens

Legger man det laveste anslaget til grunn (4 300 mill. kr),

utgifter som føres ”over streken”. Det vil si at beløpe-

utgjorde statens utgifter til sammen 1,7 prosent av de

ne tas med ved beregningen av statsbudsjettets over-

totale utgiftene på statsbudsjettet. I tillegg kommer

skudd eller underskudd før lånetransaksjoner, samt ved

bevilgningene som er ført under streken.

beregningen av det oljekorrigerte budsjettunderskud-

Tabell 1 Bevilgning over statsbudsjettet

*Finansdepartementets anslag er 4,3 mrd., mens Forskningsrådets anslag er 5,6 mrd. kr. Departementets anslag har historisk
sett ligget nærmest faktiske utgifter.
Innovasjon Norge: Beløpet på 3,8 mrd. kr er tilskudd. Lån kommer i tillegg og utgjør ca. 4 mrd. kr.
Siva: Beløpet er til Sivas innovasjonsvirksomhet. Lån til Siva
Eiendom Holding AS inngår ikke i beløpet. Siva Eiendom Holdings
låneramme var på 700 mill. kr. Innlån og avdrag var på 215 mill.
Enova: Enovas totale disponible midler var 4,4 mrd. kr. (2,7 mrd.
kr + overføring/tilbakeføring fra 2016).
Gassnova: Gassnova hadde totalt 260,4 mill. kr i disponible midler til Fond for CO2-håndtering.

mer i tillegg. Virksomhetenes låneramme var på 12 000 mill. kr.
Rammen kan overskrides med 30 000 mill. kr. Forventede inntekter fra avdrag, renter og gebyr var 1 830 mill. kr. Forventet inntekter fra avdrag utestående: 10 700 MNOK. 		
GIEK: Bevilgningen på 190 mill. kr. gikk i hovedsak til administrative kostnader, som var estimert til 169 mill. kr. Kostnadene var
imidlertid forutsatt å skulle dekkes av premieinntekter fra garantiordningene. GIEK har en samlet garantiramme på 173 150 mill. kr.
Trekkfullmakten for byggelånsgarantiordningen kan overskrides
med 550 mill. kr.
Investinor: Har totalt blitt tilført 4 200 mill. kr i investeringskapital.
Staten tok ikke utbytte.
Argentum: Har totalt blitt tilført 4 450 mill. kr i investeringskapital.
Staten tok ut 250 mill. kr i utbytte.

Eksportkreditt: Eksportkreditt fikk 108 mill. kr til drift mv. Lån kom-

4.

NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring. Budsjett og regnskap i staten.
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3. Virkningen av virkemiddelapparatet
Det finnes et stort antall evalueringer av ulike enkeltvirke-

årsakssammenhenger. Dette taler for færre enkelt-

midler. Vi har gått gjennom flere av evalueringene, og

evalueringer og en dreining mot større områdegjen-

disse gis det en oversikt over i Tabell 2.

nomganger, hvor virkemidler med samme formål ses i
sammenheng.

Evalueringer kan ha flere formål. I Forskningsrådets
evalueringspolitiske dokument pekes det på at begrun-

•

Alle funn veies likt: Svært mange evalueringer konklu-

nelsen for å gjennomføre evalueringer har endret seg

derer med at virkemiddelaktøren eller det enkelte vir-

over tid.5 Tidligere har evalueringer ofte blitt brukt til

kemiddel alt i alt fungerer etter hensikten. Langt på vei

kontroll og legitimering av initiativer og tiltak, mens

virker konklusjonene å basere seg på en sammenligning

evalueringer nå ofte har mål om å fremme økt forstå-

av antall positive og negative funn, der man ender opp

else og læring som grunnlag for framtidige tiltak, strat-

med en positiv konklusjon hvis de positive funnene

egier og politikkutvikling.

overgår de negative i antall. Utfordringen ved dette er at
de positive og negative funnene ikke vurderes kvalita-

Evalueringene gjøres i stor grad på oppdrag fra departe-

tivt mot hverandre ut fra hvor kritiske de er.

menter og andre myndighetsinstanser, og resultatene
anvendes til politikkutforming. Kunnskapen som evalu-

•

Ikke alt som teller kan telles: Mange evalueringsprosjek-

eringene frambringer er således viktig for framtidig utvik-

ter baserer seg på relativt vage funn. For eksempel var

ling av virkemidlene. Det bør derfor stilles strenge krav

en av konklusjonene i evalueringen av SFI-ordningen at

til at evalueringene gir relevant informasjon som er egnet

den legger mer vekt på forskningskvalitet og forsknings-

for å trekke beslutninger på bakgrunn av. Når det er sagt,

resultater enn innovasjon. Utfordringen er imidlertid

vil det alltid være slik at den faglige bakgrunnen til eva-

at det kan være vanskeligere å måle og vurdere innova-

luator i større eller mindre grad påvirker hvilke momenter

sjonsgrad enn for eksempel forskningskvalitet. Det er

som vurderes og vektlegges i en evaluering, og hvilken

derfor ikke alle resultater som lar seg måle.

type informasjon man får avhenger av metodebruk osv.
•

Ting tar tid: Da kan ta lang tid fra vi investerer i FoI til

Formålet med å gjennomgå eksterne evalueringer har

vi ser resultater i form av nye prosesser, varer eller tje-

vært å få innspill til hvordan det næringsrettede virke-

nester. Og effektene kan komme til syne på helt andre

middelapparatet bør innrettes framover for å få bedre

måter og områder enn vi hadde antatt på forhånd. Mye

måloppnåelse og mer ut av hver krone. Forholdene som vi

av investeringene i FoI-virkemidler er avhengig av kom-

her peker på gjør imidlertid at det er vanskelig å dra veldig

plementære innovasjoner (arbeidsprosesser, organisa-

stor nytte av evalueringene i arbeidet med å fremme tiltak

sjon, kompetanse, regulering etc.) for å kunne realisere

for et framtidsrettet virkemiddelapparat.

ønskede gevinster. Det betyr at FoI inngår i komplekse

Erfaringene vi sitter igjen med etter å ha gjennomgått

lig å måle en lineær sammenheng mellom et spesifikt

evalueringene kan oppsummeres i følgende fem punkter:

virkemiddel og en spesifikk effekt.

årsakssammenhenger over tid, der det er svært vanske-

•

Ett virkemiddel, én øy: Den enkelte virkemiddelaktør

Som man spør får man svar: Hvilke forhold som vurde-

res i en evaluering og hvilke konklusjoner som fremmes

tross for at virkemiddelapparatet og enkeltvirkemid-

vil påvirkes av evalueringsmiljøenes faglige bakgrunn.

lene er ment å oppnå resultater i samvirke med andre

Med mindre det er ønskelig å vurdere særlige forhold

aktører og virkemidler. Det at evalueringene skjer iso-

ved virkemiddelapparatet eller enkeltvirkemidler, som

lert på denne måten, gjør at det er vanskelig å foreta

tilsier at en evaluering best kan gjøres av miljøer med en

en god vurdering av om virkemiddelaktørene eller

spesifikk fagbakgrunn, bør evalueringsteamene være

det enkelte virkemiddel fungerer slik det er tenkt og

tverrfaglige.

5.

10

•

eller det enkelte virkemiddel evalueres ofte for seg, til

Policy for Norges forskningsråd 2013-2017
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Tabell 2 Oversikt over eksterne evalueringer av virkemidler som vi har sett på i denne rapporten
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4. NHOs tiltak for et framtidsrettet
virkemiddelapparat
I de neste avsnittene fremmes NHOs forslag til hvordan

En annen tydelig tilbakemelding er at bedriftene synes

virkemiddelapparatet og virkemidlene bør innrettes

det er krevende å orientere seg i ”jungelen” av virkemid-

framover. Som vi peker på innledningsvis i rapporten,

delaktører og virkemidler, og at det er behov for foren-

er det overordnede målet med tiltakene å bidra til at

kling. Bedriftene opplever at det er for mange aktører

næringslivet framover kan være med å løse samfunns-

og for mange enkeltvirkemidler og ordninger. Dette gjør

utfordringene vi står overfor, bl.a. ved å sikre framtidig

at det er vanskelig å forstå hvilke tjenester som tilbys av

jobb- og verdiskaping som ellers ikke ville ha funnet

hvem, og sett fra bedriftenes ståsted så preges virkemiddel-

sted. Til grunn ligger det at virkemiddelapparatet skal

apparatet av overlapp og uklar rolledeling.

kompensere for en antatt markedssvikt.
Bedriftenes oppfatning underbygges av at flere av virkeKunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for tiltakene

middelaktørene mottar bevilgninger og oppdrags- og

som foreslås, baserer seg bl.a. på innspill fra en rekke

tildelingsbrev fra ulike departementer, og hvert enkelt

medlemsbedrifter og andre interessenter og relevante

departement gir gjerne bevilgninger til mange av virke-

aktører. De konkrete forslagene til tiltak springer så-

middelaktørene. Mange av styringssignalene virker å

ledes ut fra NHOs helhetlige forståelse av informasjonen

være relativt likelydende, noe som på den ene siden

som vi har samlet inn. Det bør nevnes at vi gjennom vår

fører til at aktørene får relativt sammenfallende mål å

dialog med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva

jobbe etter. Dette forsterker graden av overlapp. Det at

har kjennskap til at noen av forholdene som vi menes

bevilgningsregimet er så fragmentert som det er kan på

bør forbedres allerede er under endring.

den andre siden gi sprikende styringssignaler og mangel
på helhetlig styring på tvers av departementene.

4.1. Hovedprinsipper
Faren ved at virkemiddelapparatet framstår uoverGjennom innspillene vi har fått, har det framkommet

siktlig er at bedriftene bruker uforholdsmessig mye tid

noen gjennomgående utfordringer ved dagens virke-

på å orientere seg, noe som bl.a. går utover annen

middelapparat. Disse er til hinder for jobb- og verdi-

verdifull aktivitet, eksempelvis produksjon. Det kan

skaping, og krever helt tydelig iverksettelse av tiltak.

også føre til at bedriftene lar være å søke om tilskudd
eller lignende, selv om bedriften er i målgruppen for en

Den aller tydeligste tilbakemeldingen vi har fått er at

gitt ordning. Samtidig påvirkes trolig både effektivitet-

dagens virkemiddelapparat i alt for liten grad støtter

en i forvaltningen og utnyttelsen av hver enkelt krone

opp om konkurransekraft og kommersialisering. Det

som bevilges av at bevilgningene er spredt utover mange

legges for lite vekt på kommersialisering i Forsknings-

departementer.

rådets næringsrettede virkemidler, og det er for svak
kobling mellom de forskningsrettede og de innovas-

Et tredje viktig innspill er at virkemiddelapparatet er

jonsrettede virkemidlene som bl.a. forvaltes av hen-

for lite fleksibelt og består av for mange enkeltvirke-

holdsvis Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Videre

midler som er relativt smalt innrettet eller som forvaltes

framheves overgangen fra produkt til marked som et

etter en for smal forståelse. Dette gjør at bedriftene til-

særlig kritisk og krevende knekkpunkt for bedriftene,

passer prosjektene og søknadene sine for å tilfredsstille

og virkemiddelapparatet oppleves ikke å ta høyede for

søkekriteriene i et gitt virkemiddel. I en slik tilpasnings-

dette i tilstrekkelig grad. Med andre ord står vi i fare for

prosess står vi i fare for at prosjektene taper innovasjo-

at statlig pengebruk i for liten grad gir ønsket jobb- og

nshøyde og markedsrelevans, og igjen vil dette påvirke

verdiskaping, fordi produkter som er utviklet gjennom

jobb- og verdiskapingspotensialet på en negativ måte.

nye prosesser og systemer eller innovative varer og
tjenester ikke når markedet.
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dagens virkemiddelapparat, og treffer også i kjernen av

av offentlige virkemidler og god koordinering regionalt,

regjeringens områdegjennomgang av det næringsrettede

nasjonalt og internasjonalt.”

virkemiddelapparatet (arbeidet sluttføres i løpet av
2020). I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

NHO støtter regjeringens ambisjon om å styrke kommer-

2019-2028 begrunnes regjeringens områdegjennomgang

sialiseringen av resultater fra offentlig finansiert for-

som følgende:

skning. Målsetting i langtidsplanen om at det bør
legges bedre til rette for at forskningsresultater kommer

”Kommersiell utnyttelse av forskningsresultater er en viktig

til nytte for eksisterende virksomheter, nyetableringer

kilde til nyskaping. Et godt kommersialiseringsapparat og

og fremtidig virksomheter er en viktig rettesnor ved

inkubatorordninger er viktige for å unngå flaskehalser i ver-

innretting av virkemiddelapparatet og de enkelte virke-

dikjeden fra kunnskapsutvikling til marked. Regjeringen

midlene.

har som ambisjon å ytterligere styrke arbeidet med
kommersialisering av resultater fra offentlig finansiert

Fra innspillene som vi har fått kan vi utlede seks over-

forskning. Det innebærer å legge forholdene bedre til

ordnende prinsipper som NHO mener må ligge til grunn

rette for at forskningsresultater skal komme til nytte for

for et framtidsrettet virkemiddelapparat, og som svarer

eksisterende virksomheter, nyetableringer og fremtidige

på utfordringene som er til hinder for framtidig jobb- og

virksomheter. Et effektivt og samordnet virkemiddelap-

verdiskaping: enkelthet, fleksibilitet, konkurranse og

parat er viktig. Utstrakt samarbeid mellom virkemid-

mobilisering, helhet, kommersialisering og konkurran-

delaktørene er også viktig for å mobilisere til bedre bruk

sekraft og markedsvekst og eksport, jf. figur nedenfor.

Tabell 3 Hovedprinsipper for tiltaksforslag
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4.2. Konkrete tiltak

Det er vanskelig å beregne hvor mye samfunnet tjener
eller taper på å kanalisere offentlige midler via det næ-

Under fremmer vi en rekke tiltaksforslag som vi mener

ringsrettede virkemiddelapparatet, særlig ned på det

vil bidra til å gjøre virkemiddelapparatet mer relevant

enkelte virkemiddelet. Det er imidlertid bred enighet om

for å møte utfordringene som næringslivet står overfor

at det offentlige bør bruke penger på å fremme forskni-

framover. Tiltakene kan på mange måter ses på som en

ng og innovasjon, da dette har positive effekter for sam-

nærmere konkretisering av de seks hovedprinsippene,

funnet som helhet.

og mange av tiltakene henger tett sammen. Det er særlig ett tiltak som vil kunne få omfattende konsekvenser,

Det legges til grunn at et strammere økonomisk hand-

og det er forslaget om å foreta en utredning av hensikts-

lingsrom fremover vil stille større krav til fornuftig bruk

messighetene og gevinstene ved en mulig endring av

av knappe ressurser og et sterkere behov for omstilling

strukturen i virkemiddelapparatet. For øvrig står hvert

enn før. Vi har i denne rapporten ikke direkte vurdert

enkelt forslag på egne ben – uavhengig av om struktur-

hensiktsmessigheten av størrelsen på de statlige bev-

forslaget gjennomføres eller ikke. Alle tiltakene, hver

ilgningene som sådan, eller konkret vurdert hensikts-

for seg og i sum, kan derfor bidra til å imøtekomme

messigheten av og størrelsen på enkeltvirkemidler.

utfordringene ved virkemiddelapparatet som vi peker

Forslagene som fremmes i rapporten er i større grad

på i denne rapporten.

av prinsipiell karakter, der enkelttiltak og summen av
tiltakene legger til rette for effektivisering. Det er særlig
forslaget om å foreta en nærmere konsekvensutred-

Figur 4 Oversikt over NHOs forslag til tiltak
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ning av en eventuell sammenslåing av Forskningsrådet,

Virkemidlene som skal legge til rette for innovasjon og

Innovasjon Norge og Siva som vil kunne gi økonomisk

kommersialisering er ikke i tilstrekkelig grad koblet på

og forvaltningsmessig effektivisering om det gjennom-

de næringsrettede forskningsvirkemidlene som

føres. En ny struktur vil også kunne legge til rette for

Forskningsrådet forvalter. Innovasjonsprosjekter i næ-

sterkere samhandling mellom flere virkemidler og økt

ringslivet (IPN-prosjekter) har riktignok bedriftene i

kommersialisering, som kan gi bedre måloppnåelse og

førersetet. Mange av programmene mangler likevel

økt jobb- og verdiskaping.

mekanismer som støtter bedriftenes arbeid med å ta
den nye forskningsinnsikten ut i markedet, og de spiller

En ny struktur vil videre kunne legge til rette for at de-

ikke godt sammen med de markedsnære virkemidlene

partementenes enkeltbevilgninger kan samles i større

for eksempel i Innovasjon Norge og Siva. Det stilles

beløp med et mer samlet oppdrag enn i dag, noe som

heller ikke krav til at bedriften har kompetansen eller

vil bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler.

strategier for å kommersialisere forskningen de har fått
tilgang til i prosjektene.

Basert på datagrunnlaget som ligger til grunn for arbeidet i denne rapporten, er det vanskelig å angi hvilken
størrelsesorden vi forventer at besparelsene vil ligge
innenfor. I tillegg til å ha et bilde av hvilke oppgaver som
skal forvaltes, vil det også kreve en nærmere analyse av
andre relevante forhold, som organisasjonsstrukturen i
hver enkelt virksomhet mv. Det er imidlertid viktig ved
enhver effektiviseringsprosess, og herunder sammenslåinger, at man har fokus på gevinstrealisering for å
kunne ta ut reelle besparelser.

Struktur

- Virkemidlene som skal
legge til rette for innovasjon
og kommersialisering er
ikke i tilstrekkelig grad
koblet på de næringsrettede
forskningsvirkemidlene som
Forskningsrådet forvalter.

At nye produkter og tjenester når markedet er en viktig
forutsetning for at verdiskapingspotensialet i nye inn-

Samtidig viser ”jungelkartet” et mangfoldig aktørbilde

ovative ideer utløses. Likeledes at forbedrede produk-

og overlappende virkemidler – noe som kan føre til at

sjonsprosesser fører til økt konkurransekraft i eksister-

brukerne av virkemiddelapparatet opplever at det er

ende markeder. Kommersialisering og konkurranse-

utfordrende å orientere seg og manøvrere i virkemiddel-

kraft er derfor helt avgjørende for å realisere gevinster,

landskapet. En implikasjon av lite oversiktlighet, uklar

og disse perspektivene må gå som en rød tråd gjennom

rollefordeling og overlapp er at både brukerne av virke-

hele det næringsrettede virkemiddelapparatet.

middelapparatet og virkemiddelaktørene selv bruker
uforholdsmessig mye ressurser til administrasjon. En

Det er særlig to strukturelle forhold i virkemiddelapp-

annen følge er at bedriftene lar være å søke om støtte fra

aratet som utfordrer jobb- og verdiskapingen; en svak

virkemiddelapparatet, som videre kan føre til at gode

kobling mellom idé og marked som hindrer kommer-

prosjekter ikke settes ut i live. Ytterligere kan det føre til

sialisering, og at et uoversiktlig virkemiddelapparat

at bedriftene søker der det er enklest å søke (og får støtte),

fører til at prosjekter med høy innovasjonsgrad og verdi-

for eksempel SkatteFUNN, selv om prosjektet kanskje

skapingspotensial ikke søker om offentlig støtte som

kunne passet bedre inn under andre programmer.

kan være avgjørende for vekst.
Utfordringene som vi peker på tilsier at man bør vurdeTar vi utgangspunkt i ”jungelkartet” (Figur 1), ser vi

re å foreta endringer i strukturen, for å skape oversikt

en relativt tydelig rolledeling mellom for eksempel

og forenkling, for å legge til rette for dynamisk sam-

Forskningsrådet og Innovasjon Norge. En tydelig rol-

handling mellom de ulike virkemidlene gjennom hele

ledeling er i mange sammenhenger bra. Utfordringen

verdiskapingskjeden, fra idé til marked og fra regionalt

er at en for tydelig deling kan føre til dårlig kontinuitet

til nasjonalt nivå.

i verdiskapingskjeden fra idé til marked, noe som er
direkte uheldig for verdiskapingen.

Strukturen i virkemiddelapparatet og departementenes
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bevilgningsstruktur henger sammen. En endring i struk-

•

turen for virkemiddelapparatet åpner for at strukturen

Hvordan vil Innovasjon Norges utenlandsvirksomhet
tilpasses en eventuell ny struktur?

i bevilgningsregimet også vurderes. Flere av virkemiddelaktørene får bevilgninger fra ulike departementer,

•

og med hver bevilgning følger egne føringer for hvor-

Hvilke eventuelle konsekvenser vil det få dersom Siva
Eiendom Holding AS også inngår i sammenslåingen?

dan midlene skal anvendes. Dette genererer store kostnader for virkemiddelaktørene forbundet med admi-

•

Hvordan vil en eventuell ny struktur påvirke fylkes-

nistrasjon og oppfølging. Klarer man å gjøre virkemid-

kommunenes eierskap i Innovasjon Norge, og hvordan

delapparatet mindre fragmentert, vil dette legge til rette

vil dette avhenge av endringer og nye oppgaver som

for at departementene kan samordne bevilgningene

legges til fylkeskommunen som følge av regionsrefor-

sine og at det gis felles føringer for hvordan pengene

men?

skal anvendes. Bevilgningsstrømmene bør underbygge
virkemiddelstrukturens formål – nemlig effektivitet og
høyest mulig jobb- og verdiskaping.

•

Er det hensiktsmessig å overføre forvaltningsansvaret
for noen virkemidler fra offentlige virkemiddelaktører
til næringslivsaktørene selv?

Gitt tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene, mener
NHO at den næringsrettede delen av virkemiddelappa-

Uavhengig av hvilken struktur man legger til grunn,

ratet vil kunne ivaretas bedre enn i dag, ved å vurdere

vil det finnes grenseflater og oppgave- og rolledelinger

en ny struktur. NHO vil derfor anmode regjeringen

som gjør at samarbeid mellom virksomheter er påkrevd.

om å konsekvensutrede en eventuell sammenslåing

Beholdes dagens struktur, vil det være behov for å se

av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva (Siva

nærmere på hvordan porteføljen fordeles mellom de

Eiendom Holding AS holdes utenfor).

ulike virkemiddelaktørene, slik at kommersialiseringsperspektivet styrkes.

Hensikten med en sammenslåing vil være å styrke sammenhengen mellom næringsrettet forskning, innova-

Gitt regjeringens områdegjennomgang vil det også være

sjon og kommersialisering. En sammenslåing vil kunne

naturlig å foreta en vurdering av om dagens struktur for

legge til rette for at det kan etableres én inngang til de

å fremme bruk av innovativ klimateknologi er hensikts-

næringsrettede FoI-virkemidlene, at det skapes et rydd-

messig. Når grønn konkurransekraft og utslipps-

igere aktørbilde og bedre oversikt over overlappende og

reduksjoner får økt betydning for næringslivets verdi-

manglende ordninger, og at det legges til rette for bedre

skapingsevne, blir det avgjørende at dette forvaltes ef-

sammenheng mellom forsknings- og innovasjonsvir-

fektivt og treffsikkert. Alle departementene bør ha en

kemidlene. En sammenslåing legger også til rette for at

klar opptrappingsplan for FoI-bevilgninger til områder

man kan gå i retning av at departementene samordner

med store samfunnsmessige utfordringer, for eksempel

bevilgningene og oppdragsbrevene sine i større grad

helse/velferd, samferdsel/smart mobilitet, energi/klima,

enn i dag.

femtidens bygg/infrastruktur og cybersikkerhet. En ny
struktur legger til rette for at en slik plan kan gjennomføres

Det er flere forhold som bør ses nærmere på i en slik

med en mer effektiv pengebruk enn ellers.

utredning:
•

Hvordan vil en sammenslåing slå ut, med tanke på po-

Konkurransekraft og kommersialisering av
forskning

tensialet for effektivisering av prosesser, effektiv ressursbruk, måloppnåelse og samfunnsøkonomisk nyt-

Når staten kanaliserer penger via det næringsrettede

te/effekt, i form av jobb- og verdiskaping?

virkemiddelapparatet, er det et overordnet mål at dette
skal bidra til økt verdiskaping. Verdiskaping fremmes

•

Av hensyn til målsetningen om å styrke næringsret-

ved å styrke bedriftenes konkurransekraft, gjennom

tingen av virkemiddelapparatet, bør dimensjonerin-

innovasjon i systemer og prosesser, og ved å levere var-

gen mellom de ulike virkemidlene utredes.

er og tjenester i markedet. Ulike prosjekter og ordninger
har riktignok ulike formål og ulikt TRL-nivå, men det

16
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overordnede formålet uavhengig av TRL-nivå er økt

stitusjoner som ”konkurrerer om de samme kundene”.

verdiskaping.6
FORNY2020 har som hovedmål å øke den kommersiInnovasjon som skaper konkurransekraft og bidrar til

elle anvendelsen av lovende forskningsresultater fra

kommersialisering er en felles målsetning som ligger

offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. Dette gjøres

til grunn for alle tiltakene som er fremmet i denne rap-

gjennom å flytte kommersielt lovende forskningsresul-

porten, og virkemiddelapparatet har en viktig funksjon

tater nærmere eller helt frem til markedet, og gjennom

i å fremme både såkalt oppstrøms- og nedstrømsinno-

redusert risiko skal dette bidra til å utløse neste trinn

vasjon. En svært tydelig tilbakemelding som vi har fått

i kommersialiseringsprosessen. Den største delen av

i dette prosjektet er at det må bli en sterkere sammen-

FORNY-midlene er verifiseringsmidler som kanaliseres

heng mellom forsknings- og kommersialiseringsvirke-

via TTOene, og i praksis bidrar derfor programmet til

midlene, og at overgangen fra produkt til marked er et

å sile ut prosjekter som antas å ha størst mulig kom-

særlig kritisk punkt. Dette dreier seg i stor grad om å

mersialiseringspotensial. FORNY2020 er således ek-

tette gapet mellom Forskningsrådets virkemidler, som

sempel på et program der kriteriene for å vinne fram i

i hovedsak fremmer forskning, og Innovasjon Norges

konkurransen om midler skal basere seg på en relativt

og Sivas (for eksempel katapultene) virkemidler, som

streng prioritering av prosjekter. Tildelingen av midler

skal bidra til å føre prosjekter ut i markedet. Her kan

skal gå til prosjekter som vurderes å ha høy forventet

en sterkere prioritering av midler til kommersialisering

kommersiell og/eller høy samfunnsmessig avkastning

og en sterkere prioritering av hvilke prosjekter som skal

og høy gjennomføringsevne, og midlene tildeles på tvers

kommersialiseres bidra til å etablere en sterkere kobling

av tematiske, næringsmessige, faglige og sektorielle

mellom de ulike virkemidlene.

avgrensninger. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved

- Innovasjon som skaper
konkurransekraft og bidrar
til kommersialisering er en
felles målsetning som ligger
til grunn for alle tiltakene som
er fremmet i denne rapporten,
og virkemiddelapparatet har
en viktig funksjon i å fremme
både såkalt oppstrøms- og
nedstrømsinnovasjon.

om satsingen på FORNY2020 fra myndighetenes side
er tilstrekkelig. Kun 250 mill. kr av Forskningsrådets
totale bevilgning på 10 mrd. kr går til FORNY2020. Dette
kan medføre at nåløyet for å vinne konkurransen om
FORNY-midler blir så trangt at mange prosjekter med
stort potensial faller utenfor. Det kan også medføre at
størrelsen på tildelingene til enkelte prosjekter blir for
små til å ha reell virkning, noe som tilsier at programmet
bør ha en større fleksibilitet med henblikk på størrelsen
av enkeltbevilgninger.
FORNY2020 bidrar til å identifisere prosjekter med et
markedspotensial, og gjennom finansiering tas disse
nærmere eller helt fram til markedet. Det samme bør
gjelde flere av de store programmene som forvaltes av
Forskningsrådet. Skal vi oppnå ønsket konkurransekraft
og kommersialisering, bør imidlertid pengebruken

6.

Generelt bør det legges bedre til rette for at de markeds-

i mange av de store programmene dreies i retning

nære virkemidlene spiller sammen, og at man på den

av tydeligere krav til resultater. Sentrale virkemid-

måten får mer innovasjon og kommersialisering ut av

ler, for eksempel Innovasjonsprosjekt i næringslivet

de næringsrettede forskningsprogrammene. I dag er

(IPN-programmene), har hittil manglet mekanismer

det for eksempel ingen rød tråd mellom Forsknings-

som fremmer kommersialisering. Slik vi erfarer det

rådets tematiske satsinger og Innovasjon Norges fokus-

og slik evalueringene viser, så fungerer for eksempel

områder, og det er eksempler på virkemidler i ulike in-

BIA og SFI godt som arenaer for kompetansedeling og

Teknologimodenhet måles ofte på en såkalt TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken
dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse, og på hvilken skala (se for eksempel
https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/tema/technology-readiness-levels-trl/)
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kompetanseheving der publiseringspoeng vektlegges,

One-shop-stop og fast-track

men programmene mangler i stor grad prioritering av
målbare krav eller virkemidler til hvordan forskningen

Det bør legges til rette for å skape gode ”kundereiser”

skal tas ut i markedet.

i bedriftenes møte med virkemiddelapparatet. En slik
kundereise kan skapes ved å i større grad innrette vir-

En økt og fleksibel bruk av basisbevilgning til de tek-

kemiddelapparatet etter en one-stop-shop-struktur. I

nisk-industrielle instituttene kan også være en måte

denne sammenheng betyr one-stop-shop-begrepet at det

å øke innovasjons- og kommersialiseringsevnen i næ-

finner sted en samordning av flere virkemiddelaktører

ringslivet på. Forskningsinstituttene spiller en viktig

og virkemidlene de har ansvar for. På denne måten får

rolle mellom akademia og næringsliv, og kan bidra til å

bedriftene én inngang til virkemiddelapparatet, de for-

bygge bro mellom forskningsfronten og den mer konkrete

holder seg til de involverte virkemiddelaktørene som en

problemløsningen og innovasjonen som kundene og

samlet enhet, og virkemiddelaktørene bidrar til å koble

samfunnet har behov for. For at denne målsettingen skal

virkemidler som er relevante å anvende i sammenheng.

realiseres er det imidlertid en forutsetning at kriteriene
knyttet til basisfinansieringen prioriterer kommersialisering og samfunnets og kundenes behov, snarere enn
publiseringspoeng.

NHO mener:
•

FORNY2020 bør prioriteres sterkere enn i dag ved at en

- Det bør legges til rette for
å skape gode ”kundereiser”
i bedriftenes møte med
virkemiddelapparatet.

større andel av Forskningsrådets midler går til dette programmet. Hensikten med en slik dreining er at en større

Dette er en struktur som det bl.a. tas til orde for i Digi-

andel av midlene konsentreres om de antatt beste pro-

tal21-rapporten7, og et nærliggende eksempel er Pilot-E.

sjektene, at flere prosjekter med lovende forskningsre-

Å anvende en one-stop-shop-struktur på flere områder

sultater kan føres nærmere markedet, og at tildelingene

enn i dag kan gjøres uavhengig av om strukturen i vir-

til utvalgte prosjekter kan bli større.

kemiddelapparatet endres eller ikke. Men en eventuell
ny struktur, som omtalt over, vil særlig legge til rette for

•

En større andel av bevilgningene til de næringsrettede

slike strømlinjeformede løp.

virkemidlene i Forskningsrådet bør involvere bedriftene
som kontraktspartnere. Det bør legges tydeligere vekt

En særlig positiv egenskap ved Pilot-E er at grensen

på resultater i form av økt jobb- og verdiskaping. BIA og

mellom de involverte aktørene viskes ut slik at bedrif-

IPN-midlene bør dreies i retning av kommersialisering av

tenes behov settes sterkere i fokus. Det er også positivt

resultater, for eksempel gjennom en bredere utrulling

at Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har et

av det nye virkemiddelet kommersialiseringsstøtte, der

felles ansvar for å forvalte offentlige midler med samme

de mest lovende prosjektene plukkes ut og tilføres mid-

formål. Et tredje positivt trekk ved Pilot-E-strukturen

ler og kompetanse med sikte på markedsklargjøring og

er at den bidrar til å skape én inngang og et strømlinje-

kommersialisering. De markedsnære virkemidlene i Inn-

formet løp i møtet med virkemiddelapparatet, fra idé til

ovasjon Norge og Siva må kobles tettere på Forsknings-

marked.

rådets næringsrettede programmer.
Den foreslåtte strukturen tilrettelegger også for å kunne
•

En økt basisfinansiering til de teknisk-industrielle

avvikle raskere og kortere kommersialiseringsløp, eller

forskningsinstituttene bør følges av en økt vektlegging

fast-track-løp, der det er hensiktsmessig. Behovet for ras-

av kriterier knyttet til konkurransekraft og kommersialise-

kere løp er bl.a. relevant der digitale utviklingsprosesser

ring og samfunnets og kundenes behov.

foreligger, og vil ergo bli mer relevant på de fleste områder.

7.
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Kommersialiseringsløpet fra at en idé unnfanges og sett-

med tanke på hvilke prosjekter som kan falle innenfor

es ut i live til man har et ferdig produkt som man ønsker

rammen av det enkelte virkemiddelet. Én hake ved

skal nå markedet kan strekke seg over lang tid. Digitali-

dette er at prosjekter med stort verdiskapingspotensial

seringsprosesser krever til motsetning ofte kortere løp,

kan risikere å falle mellom flere virkemidler når det skal

fordi digitalisering er gjennomgripende, treffer på tvers

søkes om støtte. Dette kan enten ende med at søknaden

av tradisjonelle næringer og sektorer, og har ikke en

og prosjektet endres for å passe inn – og noe av innova-

tradisjonell vekst- og markedslogikk. Dermed har også

sjonshøyden kan bortfalle. Eller så kan resultatet bli at

digitaliseringen endret den internasjonale markeds- og

prosjektet aldri settes ut i live. I begge tilfeller står man

8

konkurransesituasjonen. I Digital21-rapporten be-

i fare for å redusere verdiskapingen i økonomien.

skrives digitaliseringen som en innovasjon som skjer
hvor som helst i verden og som kan ha nærmest umid-

Å gå i retning av bredere virkemidler vil skape et stør-

delbar global effekt. Implikasjonen av dette er at kom-

re handlingsrom i søknadsbehandlingen og man vil i

mersialisering skjer i små sprinter, hvor som helst og

større grad sikre at prosjekter med stort verdiskapings-

når som helst. Virkemidler med faste søknadsfrister og

potensial ikke ekskluderes. Dette skaper også rom for at

lange søknadsprosesser og tidsperspektiver blir dermed

man kan få færre enkeltvirkemidler. Kombineres dette

mindre relevante.

med bredere virkemidler vil det i tillegg bidra til bedre
oversikt, det legger til rette for et mindre sektorbasert

NHO mener:

bevilgningsregime og det bidrar til et mer effektivt system. På denne måten vil strategisk styring og bygging av

•

Det bør legges til rette for kommersialisering ved å ska-

kritisk kompetanse på viktige nasjonale satsingsområder

pe ”kundereiser” i bedriftenes møte med virkemiddelap-

fortsatt ivaretas, som innen havnæringene og bioøko-

paratet. Ett tiltak er å legge til grunn en one-stop-shop-

nomien og energi og industriproduksjon.

struktur på flere områder enn i dag, for eksempel etter
Pilot-E-modellen.

Bredde betyr i denne sammenheng at man har en bred
tilnærming til hvilke typer prosjekter som faller inn

•

Det er behov for å tilrettelegge for flere kortere og raske-

under et enkeltvirkemiddel eller innenfor politisk prio-

re kommersialiseringsløp, særlig der digitale utviklings-

riterte område, for eksempel de tematiske ordningene i

prosesser foreligger. Den foreslåtte nye strukturen leg-

Forskningsrådet. Virkemiddelapparatet bør med andre

ger til rette for at slike fast-track-løp kan organiseres.

ord fremme innovasjon ved å støtte opp om mangfoldet
av gode prosjekter som vokser fram, og det bør unngås

•

Enovas klimavirkemidler må i større grad kobles på vir-

at kriteriene i en ordning er for rigide.

kemidlene som i dag ligger under Forskningsrådet og
Innovasjon Norge for å sikre økt innovasjon og nærings-

I kombinasjon med bredere virkemidler må vi styrke de

utvikling. Dette legger en one-stop-shop-struktur særlig

nasjonale konkurransearenaene. En økende andel av

til rette for.

næringslivets inntekter kommer gjennom det internasjonale eksportmarkedet. Skal Norge henge med i den

Færre og bredere virkemidler. Sterke nasjonale
konkurransearenaer.

globale konkurransen må vi sikre at de beste prosjektene
vinner fram, uavhengig av hvor i landet de skulle være
lokalisert eller hvilket departement som bevilger. Dette

På den ene siden skal virkemiddelapparatet fremme

kan vi kun gjøre ved å etablere robuste nasjonale kon-

FoUI innenfor prioriterte områder. På den andre siden

kurransearenaene.

bør virkemiddelapparatet være dynamisk og imøtekomme aktivitet i næringslivet med stort verdiskapings-

De regionale virkemidlene har en viktig mobiliserende

potensial, uavhengig av tema.

rolle, både med tanke på å skape arenaer hvor ulike
miljøer kommer sammen, og med tanke på å få fram

Noen av dagens virkemidler er relativt smalt avgrenset

8.

de beste prosjektene. Den nye strukturen som vi har

https://digital21.no/wp-content/uploads/2018/09/Digital21_strategi_2018.pdf
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foreslått tidligere, legger til rette for et sterkere samspill
mellom regionale og nasjonale virkemidler. I denne

Rettighetsbaserte ordninger og bruk av
kapitalvirkemidler

sammenheng vil vi også peke på at det er viktig at den
tredelte porteføljen som Siva i dag forvalter fortsatt har

Virkemiddelapparatet består av en rekke ordninger

en nær kobling, slik at dagens økosystemer oppretthol-

med ulik innretning. Disse kan i hovedsak kategori-

des – uavhengig av hva som skjer med Siva framover

seres i to hovedkategorier. Den ene gruppen består av

i arbeidet med regionsreformen. Ved å se eiendom,

kapitalvirkemidler, som lån og investeringskapital.

eierskap og innovasjonsvirkemidlene i sammenheng

Den andre gruppen består av tilskuddsordninger, der

legger dette til rette for at flere virkemidler anvendes i

tildeling enten skjer gjennom konkurransebaserte

sammenheng, og er således et viktig nav mellom flere

prosesser eller som en rettighet.

lokale, regionale og nasjonale virkemidler. Å se de tre
virkemidlene i sammenheng skaper også grunnlag for

Med eksempel fra Forskningsrådets portefølje finner vi

at små og mellomstore bedrifter finner sammen med

både konkurranse- og rettighetsbaserte tilskuddsord-

de større bedriftene, samt at bedrifter finner sammen

ninger, der mange av tilskuddsordninger ofte forbindes

med andre relevante miljøer. Til sammen fremmer dette

med ressurskrevende søknads- og rapporteringsprosess-

kompetansedeling og kommersialisering.

er og høye administrasjonskostnader. Men Forskningsrådet forvalter også SkatteFUNN, som langt på vei er en

NHO mener:

rettighetsbasert ordning med enkle søknadsprosesser,
lave rapporteringskrav og lite administrativ oppfølg-

•

Som hovedregel bør det etableres færre og bredere en-

ing. Låneordninger finner vi i Innovasjon Norges og

keltvirkemidler, heller enn mange og smale. Tematiske

Eksportkreditts portefølje, og Argentum og Investinor

satsinger bør ivaretas. Tverrfaglighet, helhet og vekt på

forvalter statlig investeringskapital. Denne type ord-

resultater i form av økt jobb- og verdiskaping må priori-

ninger er ”av natur” ikke rettighetsbaserte.

teres.
Hvilken innretning man legger til grunn må vurderes
•

Det er viktig å sikre sterke nasjonale konkurransearenaer

etter virkemiddelets formål. For eksempel kan det vir-

for å styrke Norges internasjonale konkurranseevne. Na-

ke fornuftig å ha mer omfattende prosesser knyttet til

sjonale konkurransearenaer forutsetter velfungerende

tilskuddsordninger hvor det er snakk om relativt store

regionale virkemidler og at det er en sterk kobling mel-

beløp som det konkurreres om på nasjonalt nivå. Skal

lom regionalt og nasjonalt nivå. Ved å endre strukturen,

konkurransebaserte ordninger fungere, forutsetter

slik vi foreslår i tidligere avsnitt, legges det til rette for en

dette at de som avgjør konkurransen har riktig kom-

sterkere sammenheng mellom virkemidler på de ulike

petanse. Flere vi har fått innspill fra i arbeidet med

nivåene, da regionale og nasjonale virkemidler legges til

denne rapporten har stilt spørsmål ved om for eksempel

samme virksomhet.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har tilstrekkelig
næringskompetanse og forretningsforståelse. Samtidig

•

Departementene bør bevilge mer av FoI-midlene til kon-

kan rettighetsbaserte ordninger være relevant i flere

kurransebaserte nasjonale arenaer for å redusere mu-

sammenhenger enn i dag, fordi disse er mindre byråkra-

ligheten for at enkeltmiljøer får sine faste bevilgninger

tiske samtidig som de ofte har en relativt stor nytteverdi

direkte fra eierdepartementet.

for bedriftene. Dette vil imidlertid måtte avveies mot at
rettighetsbaserte ordninger kan bli omfangsrike, samt

•

Virkemiddelaktørene – enkeltvis eller i samarbeid – bør

at det er en viss fare for misbruk; to forhold som er til

ta en tydeligere rolle i å utvikle innovative økosystemer

diskusjon i forbindelse med SkatteFUNN-ordningen.

med vekt på lokale systemer for kommersialisering, for

Når det kommer til låneordninger og kapitalvirkemidler,

eksempel ved å mobilisere til regionale møteplasser/ar-

er dette ordninger som også bør anvendes i større grad

rangementer der finansieringsmiljøer, bedrifter og grün-

enn i dag, da det bidrar til å ansvarliggjøre bedriftene.

dere, forskningsaktører og offentlige instanser møtes.

Et tilleggsmoment er at statlig investeringskapital også
i mange tilfeller mobiliserer private investorer som
stiller krav til vekst og avkastning, og som bedriftene
også står til ansvar for.
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milepæler underveis.

•

Som prinsipp bør man etterstrebe at virkemidlene inn-

En annen utfordring er at man i løpet av prosjektperio-

rettes slik at de legger til rette for en mest mulig effektiv

den ikke legger sterk nok vekt på kommersialiserings-

tids- og ressursbruk, både for bedriftene og myndighe-

perspektivet, fra tidlig prosjektstart til prosjektets slutt-

tene. Samtidig bør virkemidlene innrettes slik at vi får

fase. Dette er viktig for å trygge størst mulig overlevel-

mest mulig igjen for pengene. I så henseende bør rettig-

sesevne når de offentlige midlene tar slutt.

hetsbaserte ordninger vurderes i større grad enn i dag,

•

spesielt på mindre beløp.

NHO mener:

Statlig lån og investeringskapital bør anvendes i større

•

Det bør legges inn insentiver som sikrer god framdrift,

grad enn i dag, for å bidra til å ansvarliggjøre bedriftenes

innovasjonshøyde og kommersialisering i klyngene.

anvendelse av pengene de mottar og dermed økt sjan-

NHO foreslår at det ved prosjektstart lages en forplik-

sen for kommersialisering.

tende framdriftsplan med milepæler/leveransepunkter,
der (deler av) midlene utløses etterskuddsvis i tråd med

Klynger
Klyngene ivaretar flere viktige funksjoner som på ulike

oppnådde milepæler.
•

Det må stilles sterkere krav til forretningsplan tidlig i klyn-

måter bidrar til utvikling av nye innovasjoner. Klyngene

geprosjektene, slik at klyngene kan klare seg uten of-

skaper arenaer hvor ulike miljøer møtes, og bidrar på

fentlige midler på sikt (exit-strategi). Ett tiltak er å sikre at

mange måter til de samme mekanismene som springer

oppstartmiljøer og finansieringsmiljøer trekkes tidligere

ut fra samspillet mellom virkemidlene som Siva forval-

inn i prosessen enn i dagens klynger, noe som vil bidra

ter. Ved å etablere felles møteplasser, inkluderes nye og

til å etablere innovative økosystemer.

små og mellomstore bedrifter inn i fagfellesskap med
større og mer etablerte bedrifter og forskningsmiljøer. På
denne måten legges det til rette for kompetansedeling.
Det fremmer også at flere virkemidler brukes i sammenheng, og har en mobiliserende kraft slik at fellesskapet
kvalifiserer seg til de nasjonale konkurransearenaene.
Risikoavlastningen i de offentlige midlene som tilføres
klyngene i tidligfase handler først og fremst om å gjøre
terskelen lavere for å skape kunnskapsallmenninger
som de involverte miljøene og samfunnet på sikt vil
kunne ha stor fortjeneste av. I utgangspunktet opplever

- I norsk kontekst spiller derfor
statlig investeringskapital i
venturesegmentet en særlig
viktigere rolle, både med tanke
på tilførsel av kapital og med
tanke på å utløse privat kapital.

miljøene hver for seg at det kan være krevende å avsette
tid og ressurser til samarbeid – i alle fall før man har
funnet ”limet” som gjør at et samarbeid oppleves som

Risikoavlastning og kapitaltilgang

nyttig og at man ser at samarbeidet kan bære frukter.
Etablering og vekst er forbundet med risiko, men reEn utfordring ved mange klynger er at de har relativt

presenterer også et potensial for stor verdiskaping. I så

lange tidsløp og framdriften kan være lav. For eksempel

måte har de offentlige virkemidlene en viktig rolle i å

har Arena-nivået i NIC-programmet et tidsperspektiv

bidra med nødvendig risikoavlastende kapital, i form

på 3-5 år, mens NCE-nivået har et 10-års perspektiv.

av investeringskapital og lån.

Det er viktig å anerkjenne behovet for at innovasjonsprosjekter tar tid. Samtidig kan man med fordel tenke

Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018: 59) og en rapport fra

seg at det legges inn insentiver som sikrer tydeligere

Nordisk Ministerråd10 peker på at tilgangen på venture-

9.

Kilde: NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital.

10.

Nordisk Ministerråd (2018): An integrated and effective Nordic ecosystem for innovation and green growth. A closer look at access to risk capital in the
Nordic countries.
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kapital er for dårlig, både i Norge, Norden og Europa for

Konkurranseevne og eksport

øvrig. Norge er et land med lite privat kapital sammenlignet med mange andre land. Dette gir oss en utfordring

Norge er en liten økonomi og vår internasjonale kon-

med henblikk på investeringer i lovende vekstselskap-

kurranseevne og handel med andre land er avgjørende

er innenfor viktige områder av økonomien. Dette seg-

for framtidige inntekter. I etterkrigstiden har Norge

mentet er i tillegg ekstra sårbart og mindre attraktivt å

tjent på den internasjonale byttehandelen av varer og

investere i da det er forbundet med relativt stor risiko.

tjenester, og samtidig nytt godt av relativt høy vekst

Manglende investeringsvilje forekommer derfor til tross

hos våre viktigste handelspartnere. Eksportlandskapet

for mulige positive eksternaliteter. I norsk kontekst spil-

er imidlertid preget av endring, og dette skyldes flere

ler derfor statlig investeringskapital i venturesegmentet

forhold. For eksempel vil veksten i industrilandene gå

en særlig viktigere rolle, både med tanke på tilførsel av

ned og lavere BNP vil gi tregere globalisering. Demo-

kapital og med tanke på å utløse privat kapital. Det er

grafiske endringer minker andelen i arbeidsfør alder og

derfor svært viktig at Argentum og Investinor fungerer

produktivitetsveksten vil svekkes. Politiske spenninger

mest mulig optimalt etter formålet.

forventes å øke, både internt i land og mellom land.

Innovasjonslåneordningen som forvaltes av Innovasjon
Norge er et viktig bidrag for å øke bedriftenes kapitaltilgang på tvers av næringer og bransjer, bedriftsstørrelse og geografi. Samtidig er det grunn til å anta at ordningens potensial vil kunne utnyttes enda bedre, særlig
for små og mellomstore bedrifter, ved å kombinere lån
med en bred tilskuddsordning.

NHO mener:
•

Som prinsipp bør det være en klar faseinndeling mellom kapitalvirkemidlene slik at de komplementerer
hverandre og fungerer kostnadseffektivt.

•

Statlig investeringskapital må rettes dit det antas å være
en markedssvikt, som i venturesegmentet, og kravet

- Norsk eksportindustri har
en næringsstruktur med
noen særegne sårbarheter
og konsentrasjonsrisiko,
og det er derfor behov for
større eksportmangfold i
bedriftsstørrelse, bransje og
geografi. I Norge står de 1 %
største bedriftene for 70 % av
eksporten, petroleum unntatt.

til avkastning må ses i forhold til hva som er rimelig å
forvente ut fra hvilket segment det investeres i. Statlige

Det er verdiskapingen vi skal leve av framover, ikke

penger skal ikke finansiere investeringer på områder

eksport som sådan. Prinsipielt kan det derfor stilles

hvor markedet antas å fungere godt. Med dette som

spørsmål ved om det er grunn til at virkemiddelapparatet

et overordnet mål, vil NHO understreke behovet for å

skal støtte opp om eksportrettede verdiskaping framfor

gjennomgå mandatet til Argentum og Investinor.

andre former for verdiskapende aktivitet. Bakgrunnen for
at vi likevel her fremmer forslag om å styrke den ekspor-

•

For å unngå politisering av beslutninger og profesjonell

trettede delen av virkemiddelapparatet, er at vi mener

oppfølging av statens investeringer, bør forvaltningen

at et næringsliv i omstilling krever en solid eksportbase.

som prinsipp ligge hos profesjonelle miljøer. I denne

Norge er en liten økonomi, og vår internasjonale konkur-

sammenheng mener NHO at forvaltningen av såkorn-

ranseevne og handel med andre land har stor betydning

fondene, som i dag forvaltes av Innovasjon Norge, bør

for framtidige inntekter. En sterkere satsing på eksport

legges til et spesialisert investormiljø.

gjennom risikoavlastning vil kunne utnytte potensialet
for eksport av varer og tjenester bedre enn i dag.

•

22

Staten må bidra til at investeringskapitalens størrelse er
tilstrekkelig etter formålet. Det bør være en målsetning

Norsk Industri har tatt til orde for at det ligger et verdi-

at det skapes velfungerende økosystemer der avkast-

skapingspotensial som ikke utnyttes i ferdigvareindus-

ningen av investert kapital reinvesteres kontinuerlig,

trien. Grunnen til dette er at risikoen ved å iverksette

og der de ulike investeringene følger behovene i utvi-

prosjekter som retter seg mot utemarkedet oppleves å

klingsløpet til bedriftene (såkalt ever-green).

være for risikabelt for bedriftene. I 2018 ba regjeringen
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Innovasjon Norge og DOGA om å starte en pilotordning

Også eksport av innovative klimaløsninger med interna-

som retter seg mot ferdigvaremarkedet, etter modell fra

sjonal relevans bør prioriteres, og lavutslippsteknologi

Sverige og Danmark. Prøveprosjektet har så langt møtt

utviklet i Norge kan ha et betydelig eksportpotensial.

stor interesse. Ordningen skal bidra til økt verdiskaping

Eksportvirkemidlene har en viktig rolle i å tilrettelegge

og inntekter gjennom økt eksport, flere eksporterende

for markedsføring og eksport. Noe av dette vil fanges

foretak og økt attraksjonsgrad for investeringer og

opp av eksportfinansieringsordningen, men langt fra

kompetanse i Norge. Ordningen skal gi risikoavlastning

alt.

til norske bedrifter slik at de kan utføre oppgaver som
knytter seg til sondering av og etablering i utenlandske

Den eksisterende eksportfinansieringsordningen

markeder. Dette dreier seg for eksempel om ressurskre-

fungerer langt på vei etter hensikten. Det er særlig de

vende arbeid for å systematisere egne data til bruk i

store bedriftene som benytter seg av eksportfinansie-

markedsanalyser (se egen omtale av digitalisering),

ringsordningen, og noe av forklaringen er at de store

markedsføring, utvikling av websider, deltakelse på

bedriftene er langt mer eksportrettede enn små og mel-

messer og ansettelse av personer med relevant språk- og

lomstore bedrifter. Små og mellomstore bedrifter kan

kulturkompetanse mv.

imidlertid nyte godt av eksportfinansieringsordningen
på en indirekte måte, ved å være underleverandører

Når eksportutviklingsordningen for ferdigvareindus-

til de store eksportbedriftene. Regjeringen har likevel

trien har fått satt seg, kan man på sikt vurdere å utvide

målsetting om at eksportfinansieringsløsningene også

ordningen til andre næringsområder. Potensialet for

skal treffe flere små og mellomstore bedrifter og flere

eksport øker med økt digitalisering i mange næringer,

næringer, da dette kan bidra til økt omstilling og eksport,

og trolig kan for eksempel tjenestehandelen og reise-

vekst og nyskaping.11

og opplevelsesnæringen ha mye å hente her. En stadig
mer digitalisert verden vil potensielt senke, ikke heve,

Norsk eksportindustri har en næringsstruktur med noen

inngangsbarrierene i nye eksportmarkeder, og særlig

særegne sårbarheter og konsentrasjonsrisiko, og det er

for små og mellomstore bedrifter. Dette bør kunne re-

derfor behov for større eksportmangfold i bedriftsstør-

dusere behovet for eksportvirkemidler. Samtidig er

relse, bransje og geografi. I Norge står de 1 % største

utfordringen med å bevege seg fra data til innsikt til

bedriftene for 70 % av eksporten, petroleum unntatt.

inntjening mye mer kompleks enn tidligere. Mange

Ifølge Verdensbanken er det globale gjennomsnittet for

bedrifter – særlig små og mellomstore – vil kunne ha

tilsvarende måltall 57 %. Norges eksport som andel av

store kompetanse- og ressursmessige utfordringer med

BNP har også sunket siden 2008, mens våre nordiske

å utnytte stordata til å få innsikt og skape nye forret-

naboland har hatt en økende eksportandel.12

ningsmodeller (gjerne plattformbaserte) i nye internasjonale markeder. Utfordringen på tvers av næringer

I en evaluering fra 201713 pekes det på flere mulige

og bedrifter er dermed å klare å utvikle og utnytte mu-

grunner til at små og mellomstore bedrifter ikke be-

lighetene som ligger i digitaliseringen, og dette er særlig

nytter seg av eksportfinansieringsordningen, men det

krevende for små og mellomstore bedrifter.

slås ikke fast om det er på grunn av manglende behov,
manglende kjennskap til tilbudet eller manglende

Det kan være usikkerhet knyttet til graden av markeds-

relevans av tilbudet. Eksportfinansieringsordningens

svikt og behovet for et nytt eksportvirkemiddel, både

komplekse organisering blir pekt på som én mulig for-

når det gjelder ferdigvareindustrien og tjenestesektoren.

klaring på hvorfor de små og mellomstore bedriftene

Dette er områder med en stor andel små og mellomstore

anvender ordningen i langt mindre grad enn de store,

bedrifter, som tradisjonelt ikke har stor eksportvirksom-

og det pågår en diskusjon om GIEK og Eksportkreditt

het og som i hovedsak selger til hjemmemarkedet. Noe

skal slås sammen eller ikke. Et argument som har blitt

av forklaringen er at det er ressurskrevende å utvikle og

brukt mot sammenslåing er at man ikke vet hvordan

vedlikeholde markeder, og det fordrer store markeder.

ESA vil stille seg til en eventuelt ny struktur, dvs. om

11.

Kilde: NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital og Verda som marknad. Regjeringa sin strategi for eksport og
internasjonalisering. Nærings- og fiskeridepartementet.

12.

Kilde: Eksportkreditt

13.

Oslo Eonomics (2017): Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS.
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én organisasjon iht. statsstøtteregelverket både kan

eksempel ordningene Innovasjonslån og Innovasjons-

prise finansiering og garantipremie. Det er også slik at

kontrakter.

tilbudet til Eksportkreditt og GIEK framstår som smalere sammenlignet med andre land, og det er flere land

•

Det er generelt viktig å legge til rette for en bredere ek-

som har et mer spisset tilbud mot små og mellomstore

sportbase. Det finnes et potensial både for eksempel i

bedrifter enn det Norge har.

tjenestesektoren og i eksport av innovative klimaløsninger. NHO mener det for eksempel bør utarbeides en po-

Et eksportteam, bestående av Eksportkreditt, GIEK,

litisk strategi for å øke eksport i tjenestenæringen.

GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge, besøkte
i 2016/2017 i alt 74 eksportbedrifter, hovedsakelig små

•

Utvikling av innovative klimaløsninger med internasjonal

og mellomstore. Eksportteamets oppsummering som

relevans gir muligheter for eksport. Det er viktig at ek-

ble gitt til det såkalte Kapitaltilgangsutvalget var som

sportordningene ivaretar dette.

følgende: ”En felles inngangsdør for bedriftene til ”eksportvirkemidlene” vil kunne gi merverdi, og tilsvarende

Søking, saksbehandling og rapportering

at bedre organisering mellom de ulike institusjonene
ville være nyttig. Bedriftene etterspør finansiering av

Ulike virkemidler har ulike formål, og søknadsprosess,

hele verdikjeden, inkludert arbeidskapital, og mer kon-

saksbehandling og rapportering må stå i forhold til

kurransedyktig kreditt.”14

virkemidlenes ulike rasjonale og målsetning. Det er et
mål å ha en mest mulig effektiv forvaltning av virke-

Parallelt med en styrket satsing på eksport, må det også

midlene, at strukturelle forhold ikke er til hinder for at

satses på en sterk IPR-rådgivning. Behovet for en ster-

bedrifter søker om offentlig støtte og at prosjekter med

kere IPR-satsing vil trolig særlig genereres av en økning

verdiskapingspotensial løftes fram. Dette på samme

i tjenesteeksporten og med økt grad av digitalisering.

måte som at innretningen av virkemidlene er slik at de
ikke legger føringer på innholdet i innovasjonene som

NHO mener:

vokser fram, jf. avsnittet om færre og bredere virkemidler.

•

Eksportkreditt og GIEK er i dag viktige virkemidler for å
fremme eksport fra særlig større norske bedrifter til stor-

Som vi har pekt på i tidligere avsnitt, opplever mange

kundesegmentet, og bør opprettholdes. NHO støtter

bedrifter at det er krevende å finne fram og orientere

regjeringens målsetning om at eksportfinansieringsløs-

seg i ”jungelen” av virkemiddelaktører og enkeltvirke-

ningene også skal gjøres bedre tilgjengelig for små og

midler. Den nye strukturen som er foreslått utredet,

mellomstore bedrifter og flere næringer.

vil kunne bidra til å skape mer oversikt og til at det
kan etableres én inngang til virkemiddelapparatet.

•

Et næringsliv i omstilling krever en solid eksportbase. Framover er det derfor viktig å sikre at potensialet

Videre opplever bedriftene at det både tar mye tid og

for eksport av varer og tjenester utnyttes bedre, f.eks.

at det kreves en viss kompetanse for å skrive søknader.

ved at det blir mulig å gi lån til norske eksportbedrif-

Når det kommer til søknadskompetanse og ressurskre-

ter. NHO støtter Norsk Industris forslag om å innføre en

vende søknadsskriving, er det ikke nødvendigvis alle

risikoavlastende ordning som har til hensikt å fremme

søknadsprosesser som trenger å være så omfattende

eksport i ferdigvareindustrien innen design og merke-

som de er i dag. Én ting er at det er ønskelig at søknads-

vare, en såkalt eksportutviklingsordning. For å bedre

prosedyrene til Forskningsrådets største programmer

kunne utnytte eksportpotensialet som finnes på tvers

skal ha en relativt høy terskel og at det legges til grunn

av næringer, for eksempel i reiseliv og opplevelse- og

et sterkt konkurranseelement i søknadsprosessene. En

tjenestesektoren, kan man på sikt vurdere å utvide ord-

annen ting er virkemidler som ikke har eller trenger å ha

ningen til andre næringsområder. En slik ordning må

et like sterkt konkurranseelement, og der man i større

ses i sammenheng med Innovasjon Norges aktivitet, for

grad kan innrette virkemidlene som rettighetsbaserte

14.
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Kilde: NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital.
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ordninger. For eksempel kan en del av virkemidlene som

sene er mer omfattende enn nødvendig, sett opp mot

Innovasjon Norge forvalter tenkes å innrettes med enk-

det enkelte virkemiddelets formål og beløpsomfang.

lere søknadsprosedyrer, og hvor man eventuelt kan

Herunder bør det vurderes om man kan innføre løpende

vurdere å bruke mer tid på dialog mellom virkemiddel-

opptak, etablere flere rettighetsbaserte ordninger, som

aktør og søkerbedrift som del av søknadsprosessen. Dette

SkatteFUNN-ordningen er et eksempel på, ref. vår tidli-

vil bidra til å sikre at viktige elementer i prosjektet er

gere omtale av rettighetsbaserte ordninger. Kravene til

på plass, som en god forretningsplan, forankring av

rapportering bør også vurderes, og det må skilles mel-

prosjektet i virksomhetens ledelse og en exit-plan for

lom ”nice to know” og ”need to know”, sett i forhold til

overlevelse og vekst etter at den offentlige støtten tar slutt.

beløpsstørrelse og prosjektomfang.

Mange bedrifter opplever at saksbehandlingsprose-

•

Kriteriene som legges til grunn i vurderingen av søkna-

dyrene og søknadskriteriene kan være noe uklare, og

der og i tildelingen av midler må tilpasses formålet. Næ-

denne utfordringen har særlig blitt adressert til Inno-

ringsrettede FoUI-virkemidler har som formål å fremme

vasjon Norge. Dette henger sammen med mangel på

verdi- og jobbskaping; et rasjonale og et formål som skil-

transparens i søknadsprosessen og saksbehandlingen.

ler seg fra virkemidlene som retter seg mot for eksempel

Kriteriene for å søke og for å vinne fram må være tyde-

grunnforskningen. Dette bør vurderingskriteriene gjen-

lige, og alle saksbehandlere må ha en felles forståelse av

speile. Forslaget til ny struktur legger til rette for at kom-

hvilket handlingsrom de har i søknadsbehandlingen.

mersialiseringsperspektivet løftes fram.

Videre har flere bedrifter pekt på at det legges for stor

Klima og energi

vekt på forskning i vurderingen av søknader til de næringsrettede virkemidlene, og kritikken har særlig blitt

Omstillingsutfordringen mot lavutslippssamfunnet er

rettet mot Forskningsrådet. Flere bedrifter har derfor

stor og vil bli krevende. Samtidig som klimagassut-

stilt spørsmål ved om søknadskriteriene og vurderings-

slippene må reduseres, er det behov for å styrke verdi-

kriteriene er relevante for de næringsrettede virkemid-

skapingsmuligheter både innenfor nye områder og

lene, og finnes det stor nok forståelse i Forskningsrådet

innenfor gjeldende næringer. Da trengs et vesentlig

for at næringsrettede virkemidler skiller seg fra andre

taktskifte og forsterket satsning på teknologiutvikling

FoU-virkemidler? I denne sammenheng har for eksempel

og markedsstimulering.

15

SFI-, FME- og SFF-ordningene blitt trukket fram som
ordninger hvor det tillegges for lite vekt på nærings-

Klimautfordringen er global, og løsningene og politikken

relevante kriterier til fordel for forskningsrelevante

må ses i en internasjonal sammenheng. Hjemmemar-

kriterier. Det som her omtales berører i høyeste grad

kedet er viktig for å utvikle, teste og kommersialisere

den øvrige diskusjonen i denne rapporten om virke-

grønne løsninger, men målet må også være å skape

middelapparatets vektlegging av konkurransekraft og

fremtidige forretningsområder ved å oppskalere og

økt kommersialisering.

eksportere til et globalt marked. Økt satsing på fornybar
energi har skapt vekst i markedene for ny teknologi.

Til slutt erfarer bedriftene at det er stor variasjon i hvilke

Material- og prosesskompetanse fra kraftforedlende

krav som stilles til rapportering i perioden de mottar

industri har gitt grunnlag for at norske leverandører

offentlige midler via virkemiddelapparatet, og det pekes

har markert seg innenfor solenergi. Innen offshore og

på at kravene til rapportering må være forutsigbare og

vind har leverandører knyttet til olje og gass og mari-

de bør stå i forhold til prosjektets størrelse og hva det

tim sektor gode forutsetninger for å kunne hevde seg

faktisk trengs å innhentes informasjon om.

i et internasjonalt marked. I maritim sektor behersker
norske fagmiljøer hele verdikjeden. Naturressursene

NHO mener:

gir grunnlag for vekst i bioøkonomien.

•

Norge har et bredt spekter av virkemidler i energi-, kli-

15.

Det bør ses nærmere på om noen av søknadsproses-

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Sentre for fremragende forskning (SFF)
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ma- og miljøpolitikken. ”Forurenseren skal betale” er

næringslivets verdiskapingsevne, blir det avgjørende at

et grunnprinsipp. Avgifter, reguleringer, standarder og

dette forvaltes effektivt og treffsikkert.

forskrifter er sentrale virkemidler. Utover generelle virPrioriteringene på en del områder er dessuten uklare

kemidler er det nødvendig med supplerende virkemidler.

i forhold til klimamålene, og innsatsen bør målrettes
Utviklingsprosjekter trenger insentiver for teknologi-

bedre. Rammevilkårene må sikre mer kraftfull utvikling

utvikling og for å skape markeder for nye løsninger og

og gjennomføring av kommersielle løsninger. Med god

bedre risikodeling mellom myndigheter og næringsliv.

koordinering, strukturendringer, styring og tilstrekkelige
midler er det mulig å rette på dette.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova
utgjør hovedpilarene i det supplerende norske virkemid-

NHO mener:

delapparatet innen energi, klima og miljø, i tillegg til
det nyetablerte investeringsselskapet Nysnø. På enkelte

•

For å nå klimamålene for 2030 med et nødvendig

områder har også SIVA, Eksportkreditt og GIEK en rolle.

2050-perspektiv trenger Norge et omfattende offent-

Sammen og hver for seg bidrar institusjonene til vekst i

lig-privat samarbeid for spesifikke tematiske satsinger

forskning, utvikling og implementering gjennom ulike

på områder der Norge har særlige utfordringer eller

ordninger. I tillegg kommer europeiske ordninger hvor

spesifikke fortrinn. Aktuelle innsatsområder for teknolo-

norske aktører er søknadsberettigede. Offentlige innkjøp

giutvikling og markedsstimulering er reduserte utslipp

har en viktig funksjon når det gjelder å etterspørre og

i transportsektoren, miljøvennlig skipsfart, utvikling av

ta i bruk nye løsninger. Næringslivets NOx-fond har

lavutslippsteknologi i industrien, CO2-håndtering, styr-

bidratt til innføring av ny teknologi. Det samme vil et

ke Norges rolle som leverandør av fornybar energi og

CO2-fond for næringslivets transport gjøre, om det lar

smart og effektiv energibruk.

seg realisere.
•

Satsingen omtalt i punktet over må føre til økt målretting,

Norsk klimapolitikk har identifisert områder der Norge

kreve bedre samordning av virkemidlene og gi satsin-

har spesielle utfordringer, der norsk næringsliv har

gen et tilstrekkelig økonomisk omfang. Innsatsen til tek-

gode forutsetninger og der verdiskapingspotensialet

nologiutvikling og markedsstimulering er særlig viktig

vurderes å være betydelig. Innsatsen bør settes inn på

fram mot 2030. Formålet må også være bedre samspill

reduserte utslipp i transportsektoren, herunder miljø-

og effektivisering mellom virkemidler som per i dag for-

vennlig skipsfart, utvikling av lavutslippsteknologi i

valtes av institusjoner som Forskningsrådet, Innovasjon

industrien, CO2-håndtering, samt å styrke Norges rolle

Norge, Enova og Gassnova.

som leverandør og kontrollør av fornybar energi ved
smart og effektiv energibruk.

•

Regjeringens virkemiddelgjennomgang vil tjene på
å vurdere om dagens struktur er hensiktsmessig for å

Selv om vi har mange offentlige nasjonale programmer

fremme bruk av innovativ klimateknologi.

og aktiviteter innen klima og energi, er vår vurdering
at dagens struktur og omfang på virkemiddelapparatet

•

Virkemiddelapparatet som rettes mot miljø- og klimaom-

ikke er tilstrekkelig tilpasset de mulighetene og utfor-

rådet må utvikle sømløse og mer offensive virkemidler

dringene vi står overfor i utviklingen av lavutslippssam-

for hele kjeden fra FoU til kommersialisering, både tek-

funnet. Det finnes mange gode ordninger, men det er

nologiutvikling og markedsstimulering. Det anses som

behov for en mer helhetlig og samordnet innsats for å

spesielt viktig å styrke virkemiddelapparatet for over-

akselerere mulighetene for teknologiutvikling, pilotering

gangen mellom forskning/småskala og testing/storska-

og tidlig markedsintroduksjon.

la, der kapitalutfordringen er mest krevende for norske
virksomheter.

Fremover bør innsatsen for å øke innovasjon og kommersialisering, og forenkle prosesser, styrkes. Virke-

26

•

Innsatsen innen markedsstimulering må særlig rettes

middelgjennomgangen hadde tjent på også å vurdere

mot offentlige innkjøp, bil- og drivstoffavgiftene, utvik-

hensiktsmessigheten av dagens struktur for å fremme

ling av infrastruktur for nye energibærere i transportsek-

bruk av innovativ klimateknologi. Når grønn konkur-

toren, avtalebaserte markedsmekanismer som CO2-fon-

ransekraft og utslippsreduksjoner får økt betydning for

det for næringstransport og støtte-/ markedsordninger
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es for å lansere nye produkter og tjenester, for eksempel

for energieffektivisering og smart energibruk.

ved bruk av plattformløsninger.
•

Utvikling av innovative klimaløsninger med internasjonal
Dette kan fremstilles som en tredeling:

relevans gir muligheter for eksport og bør prioriteres.
Lavutslippsteknologi utviklet i Norge kan ha et betydelig
eksportpotensial. Eksportvirkemidlene har en viktig rolle

•

dan best mulig få tatt ut potensialet?

i å tilrettelegge for slik markedsføring og eksport.
•

Klima, miljø og bærekraft bør være gjennomgående

Sluttprodukt –Hva/hvor er vekstpotensialet og hvor-

•

Kjernevirksomheten – Hva er det virksomheten egentlig gjør og hvordan kan det optimaliseres?

kriterier i alle offentlige programmer og virkemidler, da
dette er forhold som er avgjørende for all framtidig verdiskaping. Offentlige innkjøp er et egnet virkemiddel for
nye, innovative løsninger.

•

Basis digital infrastruktur – Er den digitale infrastrukturen tilpasset den nye tilfanget av data, og hvordan
får vi mest ut av de dataene vi forvalter?

Digitalisering
Det finnes ingen ”quick fix” og det tar derfor ofte lang tid
Digitaliseringen brer om seg på alle nivåer og i alle pro-

før ny teknologi både gir bedriftsøkonomiske og spesielt

sesser i samfunns-, nærings- og arbeidsliv, og utviklingen

samfunnsmessige effekter. For å realisere gevinster er

beskrives ofte som en trippel disrupsjon. Skal vi klare

det ofte en rekke komplementære innovasjoner som

å utnytte den potensielle jobb- og verdiskapingen som

må på plass, bl.a. knyttet til endringer i organisatoriske,

ligger i den digitale utviklingen, er effektiv utnyttelse

rettighetsmessige, sosiale og kunnskapsmessige forhold.

av data, plattformer og nettverk avgjørende.

På et politisk nivå må det jobbes grundig over tid med
en bred tilnærming som bl.a. inkluderer utdanningspo-

Overordnet kan man si at i hvilken grad bedriftene møter

litikken, FoI-politikken, cybersikkerhet, forvaltning av

den digitale omstillingen på en god eller mindre god

dataressurser og infrastruktur (for eksempel bredbånd

måte, avhenger av den enkeltes bedrifts kompetanse

og 5G-nett) og generelt et digitaliseringsvennlig offentlig

og evne til å utnytte data, plattformer og nettverk på

rammeverk, jf. inndelingen av disse fem områdene i

en måte som er relevant for bedriften. Virkemiddelap-

Digital21-rapporten.

paratet kan bidra til å tilrettelegge for at bedriftene skal
klare denne overgangen.

Tjenestenæringen bør konkret nevnes. Som vi omtalte
tidligere om konkurranseevne og eksport, øker potensial-

Disruptive innovasjoner og nye teknologier har ingen

et for verdiskaping i takt med at den digitale og tekno-

verdi for bedriftene, med mindre de er villige til å gjen-

logiske utviklingen gjør transaksjoner og handel uav-

nomføre endringer i organisasjonen (struktur, kompe-

hengig av landegrenser.

tanse mv.), arbeidsprosesser og forretningsmodeller.
Grunnleggende dreier digitaliseringen seg derfor om

Mange tjeneste- og servicebedrifter kan i virkemiddel-

å: i) produsere varer og tjenester mer effektivt og med

sammenheng ses på som virksomheter som anvender

bedre kvalitet, og ii) utvikle nye inntjeningsmodeller

og utvikler IT- og softwareprodukter. Her kan vi for

basert på behovene i markedene. Eller om det er en

eksempel se på reiselivsnæringen som er en stor og

offentlig virksomhet: å levere bedre tilbud til borgerne

viktig eksportaktør i Norge, som er helt avhengig av

og næringslivet.

digitale løsninger for markedsføring og salg. Dette er
ikke snakk om et produkt som utvikles, settes i produk-

For å få til dette, ligger bedriftenes utfordringer i å få

sjon og legges ut på markedet, men det handler om

til en god forståelse av den digitale infrastrukturen og

et produkt som blir til gjennom anvendelse hver dag,

dataressursene som virksomheten forvalter. Videre

og i kontinuerlig eksponering for kundene. Som på

må virksomheten sette søkelys på hvilke produkter og

alle andre områder, avhenger tjeneste- og service-

tjenester de lever i markedet i dag og hvordan digita-

næringens konkurranseevne av kontinuerlig utvikling

liseringen kan gjøre dette mer effektivt og med bedre

og nyskaping, som skaper et potensial for arbeidsplasser

kvalitet. Det tredje avgjørende forholdet er å forstå

og verdiskaping. Slik virkemiddelapparatet er innrett-

hvordan infrastrukturen og dataressursene kan anvend-

et i dag vil likevel mange tjeneste- og servicebedrifter
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ha problemer med å finne relevante ordninger.
På et overordnet nivå mener NHO at det næringspolitisk bør vurderes hva fremvekst av digitale plattformer
dominert av globale ”superstjernebedrifter” betyr for
norsk verdiskaping. Tendenser til markedskonsentrasjon der ”vinneren tar alt” skaper ikke bare utfordringer
for konkurranseregulering og for skattelegging innenfor
nasjonalstatens grenser, men kan også by på utfordringer
for norsk verdiskaping. Disse globale selskapene – som
ofte opererer på tvers av næringer – kan ta markedsandeler
på områder Norge har tradisjonelle fortrinn.

NHO mener:
•

Digitalisering og IKT må inngå som et sentralt element
i alle relevante offentlig virkemidler for FoUI, og det er
sentralt å ha søkelys på tjenesteinnovasjon, jf. tredelingen ovenfor (fra data til innsikt til inntjening).

•

Kompetansehevende tilbud om digitalisering bør integreres som del av FoI-virkemidlene, for eksempel i klynger, omstillingsmotorer og bransjeprogrammer. Rundt
halvparten av norske bedrifter deltar i en eller annen
form for klyngesamarbeid eller bedriftsnettverk, og kompetanse vil være avgjørende for at bedrifter skal kunne
dra nytte av de nye teknologiene. Virkemidler fra kompetansepolitikken, for eksempel forvaltet av Kompetanse Norge eller fylkeskommunene, bør utvikles og kobles
med FoI-virkemidlene der det er relevant.

•

SkatteFUNN er et viktig virkemiddel for IKT-prosjekter,
og SkatteFUNN må videreføres som et sentralt virkemiddel for små og mellomstore bedrifter. NHO mener også
at ordningen som er foreslått tidligere i denne rapporten, om et landsdekkende innovasjonstilskudd, vil kunne
bidra til å fange opp mange gode IKT-prosjekter, særlig
for service- og tjenestebedrifter som faller utenom de
spesifikke satsingsområdene.

•

Norge bør utvikle en næringspolitikk for å møte utfordringen knyttet til plattformøkonomien og fremveksten
av globale digitale ”superstjernebedrifter”. Virkemidler bør stimulere til etablering og deltagelse i digitale
plattformer/økosystemer, særlig innenfor områder der
Norge har naturlige fortrinn, sterke næringsklynger og
samarbeidstradisjoner.
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Næringslivet former fremtiden

Middelthuns gate 27
Majorstuen, 0303 Oslo
23 08 80 00
nho.no
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