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Kapittel 1   
Perspektiver, mandat og sammendrag

1.1 Perspektiver for forskning og innovasjon i næringslivet

Grunnlaget for velferdssamfunnet er solid økonomisk vekst gjennom mer enn
hundre år. Forskning og utvikling vil være viktig i forhold til mange av de
utfordringene som det norske samfunnet – ikke minst, næringslivet – står
overfor i årene framover:

Olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen vil etter hvert flate ut
og senere avta. Selv om petroleumsvirksomheten vil være sentral for verdis-
kapingen i lang tid framover, er det lite trolig at denne sektoren kan gi nye vek-
stimpulser inn i andre deler av økonomien. Derfor er det en utfordring å legge
grunnlag for vekst i annet næringsliv med et potensiale for høy verdiskaping.
Spesielt er det viktig at kunnskap og forskerkompetanse som er bygd opp i
tilknytning til petroleumsvirksomheten, kommer til anvendelse for andre
næringer.

Arbeidsstyrken vil etter hvert utgjøre en mindre del av den samlede
befolkningen, samtidig som de aller eldste aldersgruppene øker kraftig i
antall. Det innebærer at produksjonsoppgavene vil øke for dem som er i
arbeidsstyrken, men også at det må utvikles nye varer og tjenester ut fra
behov i den eldre delen av befolkningen. Nyskapingen må også rette seg mot
organisering av helse- og omsorgstjenester.

Næringslivet blir stadig mer internasjonalt og møter et internasjonalt
konkurranseklima. Næringer som tidligere var skjermet, blir eksponert for
importkonkurranse eller etablering av utenlandske datterselskaper. Internas-
jonaliseringen skjer også gjennom overføring av teknologi, stadig raskere
kommunikasjon og nye former for samproduksjon som er uavhengige av
geografisk avstand. Den rivende utviklingen av informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologien er sentral i dette bildet. Også arbeidskraften kan bli mer
mobil, ikke minst høyt utdannet personell. For å være konkurransedyktige må
bedriftene være på høyde med sine konkurrenter i andre land – både når det
gjelder å utvikle markeder, introdusere nye eller forbedrede produkter, ta i
bruk ny teknologi og få tak i den beste arbeidskraften.

Forskning og utvikling (FoU) er avgjørende for næringslivet både for å
opprettholde posisjoner og styrke eksisterende bedrifter – og for å legge
grunnlaget for fremtidens næringsliv. Utvalget vil framheve følgende opp-
gaver i tilknytning til forskning og utvikling som avgjørende for næringslivet i
årene framover:
– Norsk forskning bør styrkes på bred front – både i bedrifter, instituttsek-

toren og ved universiteter og høgskoler.
– Samarbeid og utveksling mellom miljøene må styrkes.
– Næringslivet må i større grad enn i dag engasjeres i innovativ virksomhet

og forsknings- og utviklingsarbeid.
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Disse oppgavene kan bare løses gjennom et bredt sett av virkemidler som
samlet bidrar til å styrke verdiskapingen og næringsutviklingen. FoU er viktig
for å øke kunnskapsbasen og for å utvikle og kunne ta i bruk ny teknologi. Vi
må ha et næringsliv som kan samspille med forskningsmiljøene – og bedrifter
og forskningsmiljøer som evner å fange opp og ta i bruk forskningsresultater
og innovasjoner i utlandet.

Utvalgets primære oppgave er å vurdere tiltak for å stimulere til økt privat
finansiering av FoU. Dette er bare en del – om enn en viktig del – av de virke-
midler som bidrar til økt verdiskaping og et godt investeringsklima i Norge.
Investeringer i FoU henger nøye sammen med de generelle rammebetin-
gelsene for næringsvirksomhet og investeringer – også investeringer i utdan-
ning og kunnskapsoppbygging. Utvalget har ikke drøftet disse spørsmål i sin
fulle bredde. Blant annet vil utvalget vise til de spørsmålene som er til diskus-
jon i Sysselsettings- og verdiskapingsutvalget, Mjøs-utvalget som utreder høy-
ere utdanning, og i det kommende utvalget om referansetesting.

Utvalgets forslag har fem sentrale elementer – som utgjør en helhet:
1. Det opprettes et generelt virkende stimuleringstiltak, basert på objektive

kriterier, som er åpent for alle bedrifter. Ordningen innebærer at en bed-
rift er garantert en statlig finansiering på 25 prosent av kostnadene for
nærmere definerte FoU-prosjekter innenfor en årlig ramme på 4 millioner
kroner. Et generelt virkende stimuleringstiltak vil i særlig grad kunne
fange opp små og mellomstore bedrifter og næringer som i dag i liten grad
benytter de etablerte finansieringsordningene.

2. Samarbeidsprosjekter med universiteter og høgskoler, godkjente forskn-
ingsinstitutter og bransjeforskning får en utvidet ramme på inntil 8 mil-
lioner kroner årlig. Dette vil oppmuntre næringslivet til å inngå i samar-
beidsprosjekter.

3. Tilskudd til brukerstyrt forskning og strategiske programmer trappes
opp. Ved at mindre prosjekter fanges opp av det generelt virkende
stimuleringstiltaket, kan den brukerstyrte forskningen konsentreres om
færre og større prosjekter, som er av en langsiktig karakter og med en for-
ventet høy samfunnsmessig avkastning.

4. For å stimulere til nyskaping og entreprenørskap særlig i små og mellom-
store bedrifter, foreslår utvalget i tillegg til det generelt virkende stimuler-
ingstiltaket en styrking av SNDs landsdekkende risikolån.

5. Ovennevnte tiltak vil øke behovet for FoU-personale i næringslivet og for-
skningsinstitusjonene. For å møte behovet foreslår utvalget at det umid-
delbart blir satt i gang tiltak for å styrke den generelle forskerrekrutterin-
gen og rekrutteringen til universiteter og høgskoler spesielt.

Etter utvalgets vurdering vil de foreslåtte stimuleringstiltakene i sum være et
vesentlig bidrag til at gode FoU-miljøer kan opprettholdes og styrkes i Norge.
Økte investeringer i FoU vil bidra til nyskaping og omstilling i næringslivet –
noe som over tid vil gi grunnlag for økt verdiskaping og en forbedret konkur-
ranseevne i økonomien.
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1.2 Mandat og sammensetning

Ved kongelig resolusjon av 23. april 1999 fra Nærings- og handelsdepartemen-
tet ble det nedsatt et utvalg med følgende mandat:

«Innledning

Næringene blir stadig mer kunnskaps- og teknologibaserte. Den
teknologiske utviklingen går raskt. For å kunne utvikle nye og konkur-
ransedyktige produkter, prosesser og tjenester må næringslivet ha
stor evne til omstilling og nyskaping. Det er derfor viktig at norsk
næringsliv over tid satser mer på kunnskap og kompetanse og forskn-
ing og utvikling.

Investeringer i FoU kan gi positive økonomiske virkninger som
ikke fanges opp av den bedriften som gjennomfører investeringene.
Slike positive eksterne virkninger kan føre til at bedriftene samlet sett
investerer for lite i forskning og utvikling i forhold til hva som er sam-
funnsøkonomisk ønskelig. For å rette opp dette kan myndighetene
støtte investeringer i FoU direkte over statsbudsjettets utgiftsside eller
via skattesystemet. På den annen side vil ikke privatfinansiert FoU al-
ltid gi en tilstrekkelig samfunnsøkonomisk nettoavkastning.

Vurdere omfang og innretning av ulike offentlige tiltak

Utvalget skal vurdere omfang og innretningen av ulike offentlige tiltak
som kan stimulere til investeringer i FoU og i næringslivet. Utvalget
skal bl.a. vurdere i hvilken grad stimuleringstiltakene bidrar til en sam-
funnsmessig nettoavkastning som strekker seg utover foretakenes
egen fortjeneste. Utvalget bør vurdere den effekten tiltakene vil ha i ul-
ike næringsgrener og bransjer og for ulike typer FoU-investeringer.

Som en bakgrunn for denne analyse, skal utvalget:
Fremskaffe oversikt over nivået på FoU-investeringer for ulike

bransjer eller typer av FoU-investeringer i Norge og sammenligne
med tilsvarende investeringer i andre OECD-land. Utvalget bør gjøre
rede for metodiske styrker og svakheter knyttet til å sammenligne
FoU-innsatsen i land med ulik næringsstruktur og virkemiddelapparat.

Vurdere empiriske studier av og relevante teorier for den bedrift-
søkonomiske og samfunnsøkonomiske avkastningen av foretakenes
FoU-investeringer i Norge og andre land.

Gjøre rede for på hvilken måte foretakenes FoU-investeringer
bidrar til en samfunnsmessig nettoavkastning som strekker seg utover
foretakenes egen fortjeneste. I den grad det er mulig bør utvalget skille
mellom ulike næringer og bransjer og ulike typer av FoU-investering-
er.

Vurdere i hvilken grad eventuelle nivåforskjeller i forskningsaktiv-
itet mellom Norge og andre land skyldes forskjeller i økonomiske
stimuleringstiltak til FoU i bedriftene.

Vurdere utformingen av ulike offentlige tiltak

Utvalget skal på bakgrunn av analysen under punkt 2 ovenfor vurdere
fordeler og ulemper ved både eksisterende og nye tiltak som kan
stimulere til at bedriftene investerer i FoU. Utvalget skal legge særlig
vekt på å utrede tiltak som motiverer bedriftene til å gjennomføre tiltak
som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Utvalget skal ta stilling til
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hvilke former for tiltak, eventuelt kombinasjoner av tiltak, som bør pri-
oriteres. Utvalget bes også å vurdere om andre tiltak enn offentlig
støtte, f.eks. gjennom lovgivning og reguleringer, kan bidra til å bedre
omfanget av FoU-investeringer i Norge.

Tiltak som kan stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet kan kat-
egoriseres på minst to måter. For det første kan en skille mellom
direkte og indirekte virkemidler. Med direkte tiltak menes bl.a. tiltak
som utløser økonomiske tilskudd fra offentlige myndigheter. Til in-
direkte tiltak hører bl.a. ulike former for skatte- og avgiftsfritak. For
det andre kan en skille mellom generelle og differensierte virkemidler.
Med generelle virkemidler siktes det til direkte eller indirekte tiltak
som er rettet mot bestemte næringer, bransjer eller former for FoU-in-
vesteringer.

Utvalget skal utrede minst to typer for støtte eller en kombinasjon
av disse: Ulike former for direkte støtte der FoU i næringslivet under
gitte betingelser utløser tilskudd gjennom f.eks. Norges forskningsråd
og andre statlige institusjoner, og ulike former for indirekte støtte via
skatte- og avgiftssystemet.

Utvalget skal ved vurderingen av ulike tiltak og kombinasjoner
bl.a. ta følgende i betraktning:
– Fordeler og ulemper ved hhv. å differensiere omfanget av støtte til

ulike næringer, bransjer eller former for FoU-investeringer og å
bruke generelle virkemidler
fordeler og ulemper ved hhv. direkte virkemidler og indirekte
virkemidler
administrative kostnader for foretakene og berørte offentlige insti-
tusjoner
forholdet til skatte- og avgiftssystemet for øvrig og tiltakenes treff-
sikkerhet

Ofte har den som gjennomfører FoU-investeringen bedre infor-
masjon enn eksterne långivere. Dette gjør at det kan være vanskelig å
få lån til FoU-investeringer. Bedrifter som ikke har annen sikkerhet
eller andre finansieringskilder enn lån, kan derfor bli forhindret fra å
realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-investeringer. Disse
problemene er trolig størst for små og mellomstore bedrifter, spesielt
i en oppstartsfase. Slike bedrifter med relativt få FoU-prosjekter kan
også ha et særlig behov for at støttesystemet skal være transparent og
forutsigelig. Utvalget skal vurdere særskilt hvordan ulike former for
FoU-støtte kan tenkes å virke for små og mellomstore bedrifter og for
bedrifter i distrikts-Norge. Det er i den sammenheng også naturlig å
drøfte virkemidlene gjennom SND-systemet.

Utvalget skal utvikle to eller flere alternative forslag med konkrete
tiltak som kan stimulere til at næringslivet investerer mer i FoU. Mod-
ellene skal være tilstrekkelig detaljert beskrevet til at de ikke fordrer
ytterligere eksternt utredningsarbeid før de eventuelt kan iverksettes.

Fristen for utvalgets arbeid settes til 1.3.2000.»

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde (leder)
Forsker Taran Fæhn, Statistisk sentralbyrå
Adm. direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd
Professor Tor Jakob Klette, Universitetet i Oslo
Forskningssjef Karen Helene Midelfart Knarvik, SNF/NHH
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Direktør Petter Planke, Nordisk Terapi
Direktør Hanne Refsholt, TINE Norske Meierier
Forskningsdirektør Keith Smith, STEP-gruppen
Ass. direktør Ragnhild Sohlberg, Norsk Hydro
Utvalgets sekretariat har bestått av avdelingssjef Jon M. Hekland, Norges

forskningsråd; rådgiver Carl Huitfeldt, Nærings- og handelsdepartementet;
rådgiver Robert Madsen, Finansdepartementet; rådgiver Aarne Ø. Røvik, Fin-
ansdepartementet; førstekonsulent Siren Solhaug, Finansdepartementet og
avdelingsdirektør Geir Åvitsland, Finansdepartementet (leder).

Utvalget har hatt i alt 11 utvalgsmøter. I tillegg har medlemmer fra utval-
get og sekretariatet hatt møter med flere organisasjoner som er engasjert i for-
sknings- og innovasjonspolitikk.

1.3 Sammendrag

1.3.1 Innledning

I det følgende gis det et sammendrag av hovedpunktene i utvalgets rapport.
Sammendraget følger kapitteldisposisjonen for rapporten. Det vises også til
oppsummeringen under hvert enkelt kapittel.

1.3.2 Kapittel 2 Bakgrunn og tidligere utredninger

I kapittel 2 beskrives hovedlinjer i utviklingen av det offentlige engasjementet
i næringsrettet forskning og utvikling. Hensikten med kapittelet er først og
fremst å belyse tidligere forslag som fortsatt er relevante i en vurdering av
aktuelle tiltak. For en utfyllende historisk gjennomgang av FoU-politikk over-
for næringslivet vises det til vedlegg 2 av Olav Wicken.

Utviklingen av det norske innovasjonssystemet i etterkrigstiden er preget
av kontinuitet og gradvis utvikling. Til tider tilsa erfaringene at en ikke hadde
lykkes så godt som en burde. Det førte til forsøk på å bedre situasjonen ut fra
egen samtids forståelse av forholdet mellom forskning og næringsutvikling,
og ut fra de konkrete problemene som bedriftene stod overfor. En mer teore-
tisk analyse og forståelse av FoU synes å ha spilt en underordnet rolle slik
utformingen av politikken utviklet seg over tid. En studie av Aukrust og Bjerke
i 1958 fikk imidlertid stor og vedvarende betydning. Fra en analyse av veksten
i norsk økonomi kom de fram til at en stor del av veksten måtte forklares med
teknologisk utvikling og økt utdanning.

De ti årene fram til midten av 1950-årene kan betraktes som en fase med
institusjonsbygging i et nasjonalt innovasjonssystem. Flere viktige resultater
har blitt stående. For det første en organisering av forskningen under
frittstående råd (som ble slått sammen i Norges forskningsråd fra 1993). For
det andre en omfattende instituttsektor som står for en stor del av den næring-
srettede forskningen. Instituttsektoren har spilt en viktig rolle som formidler
av forskningsresultater til næringslivet og som mottaker av brukerbehov. Et
tredje resultat som kan framheves er relativt nære forbindelser og god kontakt
mellom næringslivet og NTNF/forskningsrådet. Det samme gjelder for
mange av forskningsinstituttene, mens forbindelsene fra næringslivet til deler
av universitets- og høgskolesektoren ikke har vært like godt utviklet.
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I 1960-årene ble det utviklet virkemidler med sikte på økt anvendelse av
forskningsresultater i næringslivet. Et parallelt siktemål var at forskningen i
større grad skulle innrettes etter brukerinteressene. Disse virkemidlene
utgjør fortsatt en hovedel av offentlig innsats for å fremme bedriftenes egen
FoU-virksomhet:
– Tilskudd til FoU-prosjekter i næringslivet (brukerstyrte programmer).
– SNDs risikolån til utviklingsprosjekter.
– Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter.

Petroleumsrettet forskning hadde et begrenset omfang i relativt lang tid etter
at sokkelvirksomheten var kommet i gang. Først i 1980-årene fikk denne for-
skningen et betydelig omfang, noe som for en stor del skyldes samarbeid med
de utenlandske oljeselskapene gjennom teknologiavtalene. Det førte til
utvikling av FoU-miljøer og kompetanse som etter hvert bragte Norge i front
av petroleumsrettet forskning. Resultatet er at det på norsk sokkel utvikles og
anvendes ny teknologi i en rekke sammenhenger.

Siden 1980 er det to offentlige utvalg som har gitt en særskilt og inngående
vurdering av næringsrettet FoU og innovasjon i sin fulle bredde – Thulin-utval-
get (Industriforskningsutvalget) i 1981 og Aakvaag-utvalget (Innovasjon-
sutvalget) i 1996. Utredningene er sammenfallende når det gjelder å vektlegge
et langsiktig behov for næringsrettet forskning. Begge utvalgene var bekym-
ret over lavere FoU-innsats i Norge enn i andre land, og formulerte mål om en
kraftig vekst basert på sammenligninger av nivået. Thulin-utvalget så sine
forslag i sammenheng med en mer omfattende omlegging av den økonomiske
politikken i retning av generelle og indirekte virkemidler. Hovedforslaget fra
utvalget var å øke rammene for skattefrie avsetninger til konsolideringsfond
og utvide omfanget av ordningen. Videre foreslo utvalget en fristilling av
NTNF-instituttene. Dette er forslag som ble gjennomført i 1980-årene. Enkelte
andre forslag, bl.a. lønnstilskudd til FoU-personale i små og mellomstore bed-
rifter, er derimot ikke fulgt opp. To sentrale forslag fra Aakvaag-utvalget var
statlig medvirkning i etablering av såkornkapitalfond og en prøveordning med
150 prosent overutgiftsføring av veksten i bedriftenes FoU-utgifter. Forslaget
om såkornfond er gjennomført fra 1997.

Særregler for FoU-utgifter i skattesystemet har ikke vært et sentralt virke-
middel i forskningspolitikken i Norge. Thulin-utvalget la med sin utredning
grunnlaget for en analyse der stimulering av FoU i næringslivet ses i sammen-
heng med de generelle rammebetingelsene for investeringer i Norge. En slik
tilnærming har ligget til grunn for den senere utvikling både av nærings-
beskatningen og virkemidlene i FoU-politikken. En generell, relativt lav
beskatning av nærings- og kapitalinntekter etter skattereformen i 1992 kan
forklare at det ikke er innført særskilte skattetiltak for å stimulere bedriftene
til å satse på FoU.

Overordnede mål i forskningspolitikken og forslag til slike har gjen-
nomgående vært  innsatsrelaterte . I flere sammenhenger har slike mål vært
formulert i forhold til andre land eller gjennomsnittet i OECD, med utgang-
spunkt i en forståelse av at Norge bruker for lite ressurser på FoU i forhold til
land det er naturlig å sammenligne med. Mål relatert til resultater eller avkast-
ning (avkastningsmål) har vært drøftet ved noen anledninger, spesielt forskn-
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ingsmeldingen i 1989. Data for avkastningen av FoU har så vidt alvorlige man-
gler at slike indikatorer ikke har kommet til anvendelse som politiske mål,
men inngår i statistikk og beskrivelse av FoU. Systemrelaterte mål, f.eks.
omfanget og funksjonen av tiltaksapparatet, synes ikke å ha vært drøftet
nærmere. Dette kan synes overraskende ettersom flere utredninger og
meldinger har lagt vekt på en systemforståelse av innovasjon og FoU.

Det er vanskelig å avgjøre hvor stor betydning bruken av innsatsrelaterte
mål kan ha hatt for de faktiske prioriteringene av forskningsbevilgninger og
innretning av virkemidlene. Næringsrettede formål har kommet relativt gun-
stig ut i perioder der den totale bevilgningen til FoU over statsbudsjettet økte,
uavhengig av om det var definert et overordnet vekstmål. Fravær av et slik mål
kan imidlertid ha lagt til rette for at bevilgningen til næringsrettet FoU ble
rammet langt hardere i perioden 1993–1999, med stagnasjon i den totale FoU-
bevilgningen over statsbudsjettet, enn andre forskningsformål.

1.3.3 Kapittel 3 FoU og økonomisk vekst

I kapittel 3 diskuteres FoU, innovasjon og økonomisk vekst med utgang-
spunkt i økonomisk teori. Makroøkonomisk teori for økonomisk vekst drøftes
i del 1. I del 2 av kapitlet er det en nærmere diskusjon av ulike former for
markedssvikt som i sum kan gi for lave investeringer i FoU, og derved lavere
økonomisk vekst. Konsekvensene for offentlige tiltak er drøftet i kapittel 8, jf.
også punkt 1.3.8 nedenfor.

Tradisjonell vekstteori behandler ikke utviklingen av ny teknologi og ny
kunnskap som resultatet av en bevisst innsats foretatt av økonomiske aktører
for å oppnå høyere lønnsomhet, men empiriske undersøkelser basert på
denne teoriretningen viser at teknologisk utvikling også her er en svært viktig
faktor når en skal forklare økonomisk vekst. Tilhengerne av tradisjonell vek-
stteori argumenterer for at nye ideer, ny kunnskap og nye forskningsfelt ofte
dukker opp uten at disse er styrt av økonomiske mekanismer, i den betydning
at det ikke er økonomiske motiver som driver den teknologiske utviklingen.
Selv om tilhengerne av tradisjonell vekstteori er enige i at en del av FoU- og
innovasjonsaktiviteten skjer i næringslivet, mener de at prosessen som skaper
innovasjoner, ny kunnskap og nye ideer ikke kan modelleres som en økono-
misk motivert forretningsaktivitet. Myndighetene har innen denne stiliserte
rammen begrensede muligheter til å påvirke den økonomiske veksten på lang
sikt, men et godt skole- og utdanningssystem, gode forskningsmiljøer og
effektive systemer for spredning av kunnskap og kunnskapsoverføring fra
utlandet, kan likevel bidra til å legge forholdene til rette for økt produktivitet
og økonomisk vekst.

Nyere vekstteori fokuserer på de økonomiske drivkreftene bak den
teknologisk utviklingen. Investeringer i forskning og utvikling blir foretatt av
personer og bedrifter som ønsker å oppnå høyere fortjeneste gjennom
utvikling av ny teknologi, nye prosesser og ny kunnskap. Summen av en rekke
nye produkter og produksjonsmetoder øker produktiviteten og produksjonen
i økonomien og kan gi vedvarende økonomisk vekst. Eksterne virkninger
(dvs. virkninger for samfunnet utover det som tilfaller bedriften) og koordin-
eringsproblemer mellom private aktører knyttet til utviklingen av ny teknologi
og ny kunnskap, gjør at det kan bli foretatt mindre forskning og utvikling enn
det som samfunnsøkonomisk er mest gunstig. I den grad den samfunnsøkon-
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omiske avkastningen av forskning og utvikling er høyere enn den bedrift-
søkonomiske, kan myndighetene med fordel stimulere til økt forskning og
utvikling og økt kunnskapsakkumulasjon i samfunnet, og på den måten
direkte bidra til høyere økonomisk vekst også på lang sikt.

Den evolusjonære vekstteorien baseres ikke på profitt- og nyttemaksime-
rende adferd, men at økonomiske aktører over tid utvikler et handlingsmøn-
ster som ligner på profitt- og nyttemaksimerende adferd ved at de aktørene
med den beste adferden overlever. Teoriretningen er ikke tilstrekkelig
utviklet til at en kan foreta formell velferdsvurdering av ulike tiltak for å stimul-
ere til økonomisk vekst, men det er likevel klart at de rammebetingelsene som
nyetablerte bedrifter står ovenfor har stor betydning for ressursallokeringen
mellom nye og etablerte bedrifter, og derved for økonomisk utvikling og
vekst. Dette skyldes at det er gjennom nyetableringer og omstruktureringer
at nye ideer og nye metoder blir testet ut.

Ny kunnskap og ny teknologi overføres ikke bare mellom bedrifter og per-
soner, men også mellom land. Dette gjør at utenlandsk FoU-aktivitet kan være
vel så viktig for produktivitetsutviklingen og den økonomiske veksten i Norge
som innenlandsk FoU-aktivitet, uten at dette gjør egen FoU-aktivitet overflø-
dig. Økt åpenhet kan gi en utvidelse av kunnskapsbasen og produktspekteret,
ved at ny kunnskap og ny teknologi er innbakt i importerte varer og tjenester
og i utenlandske direkteinvesteringer, og gi sterkere incentiver til egen FoU-
aktivitet ved at et større marked kan øke lønnsomheten ved utviklingen av nye
og bedre produkter.

Moderne innovasjonsforskning forkaster tanken om at innovasjon følger
av en tidligere oppdagelsesprosess – den såkalte «linære innovasjonsmod-
ellen» – men fokuserer på at utvikling av kunnskap skjer i en interaktiv pros-
ess med andre bedrifter, organisasjoner, vitenskaps- og teknologiinfrastruk-
turen o.a. Innovasjon er gjennomtrengende i den forstand at innovasjon ikke
er noe som bare skjer i en relativt liten gruppe høyteknologi-næringer, eller
noe som blir drevet fram av en liten gruppe av næringer eller teknologier, men
er noe som skjer i et bredt sett av sektorer og næringer, også i næringer som
tradisjonelt blir sett på som «lav-teknologi» næringer. I sum er innovasjon en
kollektiv, kumulativ og usikker prosess som skjer i et samspill mellom en
rekke ulike sektorer i økonomien og i de fleste bedrifter og næringer.

Hovedbegrunnelsen for offentlig medfinansiering av næringslivets FoU,
fra ulike teoretisk utgangspunkt, er at bedriftene investerer for lite i FoU i for-
hold til hva som er ønskelig fra samfunnets side. Det kan begrunnes med at
det er ulike former for  markedssvikt knyttet til FoU og innovasjon. Produksjon
av ny kunnskap eller utvikling av ny teknologi krever som regel store engang-
skostnader i form av langsiktige og risikofylte investeringer i FoU. Så snart ny
kunnskap eller teknologi er produsert, vil imidlertid kostnadene ved at en per-
son til benytter kunnskapen være lavere enn kostnadene ved å produsere
kunnskapen første gang. Dette henger sammen med at ny kunnskap og
teknologi er  ikke-rivaliserende goder , fordi et ubegrenset antall personer i
prinsippet kan bruke kunnskapen eller teknologien samtidig.

Ny kunnskap og ny teknologi har lav grad av  ekskluderbarhet , slik at bed-
riften som har utviklet kunnskapen eller teknologien, har begrensede
muligheter til å hindre andre i å benytte den. Det juridiske systemet bidrar til
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å øke graden av ekskluderbarhet for ikke-rivaliserende goder, f.eks. ved å
sikre eiendomsrettigheter i form av patentbeskyttelse eller opphavsrett. Sam-
funnet står imidlertid overfor en konflikt mellom hensynet til å sikre insentiver
til investeringer i FoU – som tilsier sterke eiendomsrettigheter – og hensynet
til en best mulig utnyttelse av eksisterende kunnskap og teknologi – som til-
sier at kunnskapen stilles fritt tilgjengelig.

Kunnskapslekkasjer («rene» eksternaliteter) og markedsmessige
koblinger (pekuniære eksternaliteter) gjør at bedriften vanskelig kan fange
opp hele avkastningen av sine FoU-investeringer. Når bedriften foretar sine
investeringsbeslutninger, vil den fokusere på den privatøkonomiske avkast-
ningen av investeringene. Den samfunnsøkonomiske avkastningen av en
investering inkluderer imidlertid i tillegg til den private avkastningen også
eventuell gevinst som tilfaller konsumenter eller andre bedrifter. Det kan der-
for være et avvik mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsom-
het. Det kan føre til at samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-investeringer
ikke blir gjennomført i markedet fordi de ikke gir tilstrekkelig privatøkono-
misk avkastning. Eksterne virkninger kan således lede til  underinvestering i
FoU i forhold til hva som er ønskelig for samfunnet som helhet.

Bedriftenes lønnsomhet ved å drive FoU, kan være avhengig av om de er
i stand til å foreta koordinerte beslutninger eller etablere samarbeid. Ved å gå
inn i FoU-sammenslutninger med andre aktører kan bedriftene utnytte
kunnskapsoverføringer og dele kostnadene forbundet med FoU som er av
felles interesse. Gratispassasjerproblemer og koordineringsproblemer kan
imidlertid være til hinder for at denne type samarbeid blir etablert og
opprettholdt.

Næringsklynger kan oppstå der lønnsomheten til en bedrift avhenger av
hvor mange andre bedrifter som er lokalisert i nærheten. Dersom de eksterne
virkningene fra FoU-investeringer virker sterkere lokalt enn globalt, kan
næringsklynger være relevante i FoU-sammenheng. Hvorvidt det oppstår
FoU-intensive klynger, kan være avhengig av at en har løst koordinering-
sproblemene, og fått klyngen over «kritisk masse», slik at det blir lønnsomt for
enkeltbedrifter å etablere seg.

FoU-investeringer er karakterisert ved høy risiko. Bedriftene må ofte
vende seg til kapitalmarkedene for finansiering og risikoavlastning. For å
bidra med risikokapital, må imidlertid eksterne investorer ha tilstrekkelig
informasjon til å beregne risikoen ved investeringen. Bedriftene kan være til-
bakeholdende med nødvendig informasjon, i frykt for at andre skal utnytte
informasjonen kommersielt. Videre kan eksterne investorer kreve at bedriften
skyter egenkapital inn i prosjektet, for å disiplinere til innsats og for å kunne
avsløre bedriftens eller entreprenørens egen tro på prosjektet. Et problem,
særlig for små bedrifter som ikke har annen sikkerhet eller etablerte forbin-
delser på kapitalmarkedet, er at investeringer i FoU ikke kan pantsettes på
samme måte som en investering i en bygning eller en maskin. Konsekvensen
kan være at bedriften for sine FoU-prosjekter ikke kan skaffe tilstrekkelig
ekstern finansiering og risikoavlastning til lønnsomme vilkår. Aversjon mot
risiko eller manglende tilgang til egenkapital kan føre til at privatøkonomisk
og samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-prosjekter ikke blir gjennomført.
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1.3.4 Kapittel 4 Omfang og sammensetning av FoU i Norge og internas-
jonalt

I kapittel 4 drøftes omfang og sammensetning av FoU i Norge og internasjon-
alt. Tallmaterialet i kapittel 4 er for det meste hentet fra publikasjonen «Det
norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer» som utgis av Norges
forskningsråd annet hvert år.

Forskning og utvikling er kreativ virksomhet som utføres systematisk for
å oppnå økt kunnskap, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å
finne nye anvendelser. Innovasjon er et bredere begrep i den forstand at det
omfatter flere aktiviteter – hvorav FoU bare er en av mange kostnadstyper.
Innovasjoner forutsetter også en nyhetsverdi, men det er til forskjell fra FoU
ikke et krav om reduksjon av vitenskapelig og/eller teknologisk usikkerhet.
Undersøkelser av innovasjon i næringslivet er basert på en definisjon av
«teknologisk innovasjon», som er smalere enn FoU i den forstand at produktet
eller metoden skal være introdusert i markedet eller ha kommet til anvendelse
i en kommersiell prosess. Den FoU som utføres i næringslivet, vil i det store
og hele falle innenfor et slikt innovasjonsbegrep.

OECD har etablert definisjoner av FoU og innovasjon som ligger til grunn
for innsamlingen av statistikk i ulike land. For FoU-statistikken foreligger det
i dag lange tidsserier som gir grunnlag for internasjonale sammenligninger av
en stor mengde data. Innovasjonsundersøkelser er derimot av relativt ny dato
og gjennomført få ganger. Usikkerheten er derfor større når det gjelder data
for innovasjon.

Forskning og utvikling som ble utført i Norge, utgjorde totalt 18,2 milliar-
der kroner i 1997. Av dette ble FoU for 8,6 milliarder kroner utført i
næringslivet, 4,8 milliarder kroner i instituttsektoren og vel 4,8 milliarder kro-
ner i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren). Over perioden 1970–
1997 i helhet var det næringslivet som hadde den kraftigste veksten i FoU-
utgiftene. Mens de tre sektorene var om lag jevnstore rundt 1970, stod
næringslivet for 47 prosent av utført FoU i 1997. Når en ser på utviklingen i
totale FoU-årsverk framkommer det samme hovedbildet, men en viktig for-
skjell er at næringslivet har en mindre andel av årsverkene (42 prosent i 1997).
De siste årene er det framfor alt næringene forretningsmessig tjenesteyting
og databehandlingsvirksomhet som har økt FoU-innsatsen, mens utført FoU
har stagnert for industrien totalt. Næringslivets driftsutgifter til FoU fordelte
seg i 1997 med 2 prosent grunnforskning, 21 prosent anvendt forskning og 77
prosent utviklingsarbeid. Fordelingen viser ingen systematiske forskjeller
mellom industri og tjenesteytende næringer.

Hovedkildene til finansiering av FoU i Norge er næringslivet og offentlig
sektor. I 1997 utgjorde næringslivets finansiering 49 prosent, mens det
offentlige stod for 42 prosent av total finansiering. Næringslivet finansierer det
aller meste av FoU som utføres i egen sektor, og er en viktig finansieringskilde
også for forskningsinstituttene, men bidrar lite til finansiering av universitets-
og høgskolesektoren. I tiårsperioden 1983–1993 var det en årlig realvekst i
den totale FoU-bevilgningen over statsbudsjettet på over 5 prosent. Deretter
gikk bevilgningen svakt tilbake i faste priser, og først i inneværende år er real-
verdien igjen større enn i 1993. Næringsrettet FoU oppnådde en markert
større andel av den totale FoU-bevilgningen mot slutten av 1980-årene. Deret-
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ter har det, samtidig med stagnasjon i totale bevilgninger, skjedd en vridning
til andre formål. Over seksårsperioden 1993–1999 var det en årlig reduksjon i
realverdi på vel 5 prosent i bevilgningen til industri, oljeutvinning (unntatt kon-
tinentalsokkelundersøkelser) og annen næringsvirksomhet (hovedsakelig
tjenesteyting, unntatt samferdsel). Det har vært en reduksjon også i den totale
næringsstøtten i siste halvdel av 1990-årene. Støtten til næringslivets FoU har
relativt sett kommet ut om lag på linje med andre formål som er definert som
næringsstøtte.

En stadig større del av FoU som utføres i Norge, blir finansieres fra utlan-
det, samtidig som en større del av norske FoU-midler går til institusjoner og
bedrifter i utlandet. Statistikken underbygger en tydelig tendens til at
næringslivet i økende grad vurderer FoU i forhold til et internasjonalt marked
– både for å få tilgang til den beste forskningen og som en forretningsmulighet
for egen virksomhet.

Internasjonale sammenligninger tar ofte utgangspunkt i et lands FoU-
utgifter i prosent av brutto nasjonalprodukt (FoU-andel). I 1990-årene har
FoU-andelen økt i de andre nordiske landene, mens andelen har stagnert i
Norge. Utenom Norden er det få land som i noen særlig grad har økt sine FoU-
andeler i 1990-årene. Med en FoU-andel på 1,7 prosent lå Norge i 1997 lavest
av de nordiske landene, bortsett fra Island. Sverige hadde til sammenligning
knapt 3,9 prosent, Finland 2,8 prosent og Danmark 2,0 prosent. FoU-andelen
i Norge var vesentlig under gjennomsnittet for OECD-området (2,2 prosent)
og også lavere enn i EU (1,8 prosent). Etter indikatorer som viser nivået på
FoU-innsatsen – som FoU-utgifter eller FoU-årsverk pr. innbygger – kommer
Norge relativt sett bedre ut, men ligger også her lavere enn Sverige, Danmark
og Finland.

De offentlige ressursene som anvendes til FoU, varierer relativt sett lite fra
land til land – fra 0,5 prosent av brutto nasjonalproduktet i Canada til knapt 1
prosent i Sverige. Med 0,7 av brutto nasjonalproduktet som går til offentlig fin-
ansiering av FoU ligger Norge akkurat på gjennomsnittet i OECD-området og
for EU. Forskjellene i FoU-andel mellom land forklares i hovedsak av for-
skjeller i næringslivets finansiering, der Norge ligger klart under gjennom-
snittet både for OECD og EU. Land som ligger høyt har i hovedtrekk en
næringsstruktur med større innslag av bransjer som tradisjonelt er FoU-inten-
sive, og flere store industriselskaper. Analyser av næringsstruktur gir nyttig
tilleggsinformasjon til mer summariske indikatorer som FoU-andel. Sammen-
ligning med andre land kun på grunnlag av BNP-andeler har svakheter og
resultatene bør ikke bør trekkes for langt. Om næringslivet har en tilstrekke-
lig FoU-innsats avhenger av vekstmuligheter i de bransjene der Norge har en
relativt høy FoU-intensitet. Dersom en mener at veksten mest sannsynlig må
komme i andre bransjer hvor Norge har en relativt lav FoU-intensitet, kan det
være grunn til bekymring.

Innovasjonsundersøkelsen i 1997 viste at kostnadene i næringslivet
fordelte seg med knapt 42 prosent på FoU, innovative investeringer med 36
prosent og andre driftsutgifter med til sammen 22 prosent. Herav var produk-
tdesign, kompetanseoppbygging og markedsintroduksjon identifisert med i
størrelsesorden 5 prosent på hver av disse kostnadskomponentene. Det er
store forskjeller mellom næringer og bransjer i hvilke kostnadstyper som er
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avgjørende for innovasjon, først og fremst i fordelingen mellom FoU og inves-
teringer. Innenfor industrien er det en klar tendens til at bransjene med store
innovasjonskostnader også har en høy andel FoU i kostnadene (elektronisk
og optisk industri, kjemisk industri, maskinindustri og i noen grad transport-
middelindustri). I andre industribransjer utgjør kapitalkostnadene den største
andelen, med 50–90 prosent av de totale innovasjonskostnadene. For andre
næringer er bildet mer blandet. Investeringene er den viktigste kostnadstypen
i oppdrettsnæringen og telekommunikasjoner. Oljeutvinning har om lag en lik
fordeling på de tre hovedkategoriene. For øvrig er FoU den største kostnaden
i så vidt ulike næringer som kraftforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet,
engroshandel og forretningsmessig tjenesteyting.

Ut fra resultatene i Innovasjonsundersøkelsen kan en trekke den konklus-
jon at det er to mulige hovedstrategier for å stimulere til økte innovasjoner –
politikken kan rettes mot å stimulere enten FoU eller investeringer i innovativt
kapitalutstyr. Tiltak for å stimulere FoU vil rette seg mot næringer som
allerede er både FoU- og innovasjonsintensive, særlig høyteknologiske indus-
tribransjer, forretningsmessig tjenesteyting og databehandlingsvirksomhet.
Tiltak for å stimulere innovative kapitalinvesteringer vil derimot rette seg mot
et bredere utvalg av næringer, særlig industribransjer som er lite FoU- og
innovasjonsintensive og f.eks. fiskeoppdrett. Men også relativt forskning-
stunge bransjer som oljeutvinning og telekommunikasjoner vil ha store
fordeler av eventuelle tiltak for å stimulere investeringer.

1.3.5 Kapittel 5 Virkemiddelapparatet i Norge og internasjonalt

I kapittel 5 gis det en oversikt over det norske virkemiddelapparatet, samt en
omtale av virkemiddelapparatet i enkelte utvalgte land.

Norges forskningsråd disponerte i 1999 i alt 2,6 milliarder kroner til forskn-
ingsformål innenfor ulike fagområder. Av dette utgjør næringsrettet FoU i
størrelsesorden 1,6 milliarder kroner, eller 61 prosent. Av dette står bruker-
styrt forskning for 658 millioner kroner, innovasjonstiltak for 113 millioner
kroner, strategisk forskning for 604 millioner kroner og infrastruktur for 241
millioner kroner.

Strategisk  forskning omfatter strategiske universitetsprogrammer og
strategiske instituttprogrammer. Strategiske universitetsprogrammer skal
medvirke til å bygge opp dyktige forskergrupper som kan delta i internasjon-
alt forskningssamarbeid på høyt nivå, og til å utvikle fagområder som er nye
for universitetene, og som det er behov for i næringslivet. Strategiske institut-
tprogrammer skal bidra til å bygge opp kompetanse på områder som sikrer
fremtidig oppdragsvirksomhet og inntjening for instituttene. Instituttpro-
grammene skal også bidra til en faglig spesialisering av det enkelte institutt,
en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling mellom fagmiljøer og et nærmere
samarbeid mellom instituttsektoren, næringslivet, internasjonale partnere, og
universiteter og høyskoler.

Hovedintensjonen med brukerstyring er at brukerne, i hovedsak bed-
rifter, skal initiere, styre og delfinansiere forskningsaktiviteter innenfor pro-
grammene, for å sikre at forskningen er tilstrekkelig næringslivsrelevant og at
forskningsresultatene tas i bruk. Midlene brukes til å utløse og forsterke
næringslivets eget FoU-engasjement og til å sikre at samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjekter blir gjennomført. Midlene brukes også til å få flere bed-
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rifter til å engasjere seg i systematisk FoU-virksomhet, særlig flere små og
mellomstore bedrifter. I kapitlet gis det en omtale av kriteriene for tilskudd til
brukerstyrte FoU-prosjekter samt en drøfting av den samfunnsøkonomiske
verdien av prosjektene.

Innovasjonstiltak omfatter tiltak for å stimulere til og legge grunnlaget for
forskningsbasert nyskaping. Tiltakene består av infrastruktur- , insentiv- og
nettverkstiltak som skal bidra til at mer FoU blir igangsatt, og at flere FoU-
resultater blir tatt i bruk og kommersialisert.

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har et bredt sett av virke-
midler som kan inndeles i tilskudd, risikolån/garantier og grunnfinansiering/
lavrisikolån. Blant de viktigste tilskuddsordningene er FORNY som skal
stimulere til kommersialisering av ideer fra norske universiteter og høg-
skoler, ENT-programmet som skal bidra med rådgivning til potensielle
etablerere og ordningene med offentlige og industrielle forsknings- og
utviklingskontrakter. SND er også involvert i såkornfondene, der det
offentlige yter en risikoavlastning med et ansvarlig lån på 50 prosent av kapi-
talgrunnlaget i selskapene. I kapitlet gis det en omtale av finansieringsordnin-
gene under SND, samt en oversikt over vurderingskriterier og resultater av
evalueringer av virksomheten.

Andre sentrale virkemiddelaktører er Norges Eksportråd, Selskapet for
industrivekst (SIVA), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Sty-
ret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). I kapitlet gis det en kort omtale
av disse virksomhetene.

Mange andre land arbeider aktivt med å forbedre sine FoU- og innovasjon-
spolitiske virkemidler. Finland har de seneste årene trappet opp de direkte
virkemidlene. Danmark betoner i særlig grad forbedring av generelle ram-
mevilkår, og har bl.a. nylig endret lovgivningen innenfor patentområdet. I
Sverige legges det særlig stor vekt på samordning gjennom såkalte regionale
vekstavtaler. Nederland har innført omfattende og bredt virkende skatteincen-
tiver. Irland har innrettet sin politikk i særlig grad mot å tiltrekkes seg inter-
nasjonale høyteknologiselskaper. Storbritannia er i ferd med å iverksette nye
virkemidler rettet mot investorer og entreprenører. USA stimulerer
næringslivets FoU særlig gjennom militære utviklingsprogrammer og aktiv
innkjøpspolitikk. USA har også hatt betydelige skatteincentiver siden tidlig i
1980-årene.

1.3.6 Kapittel 6 Skattemessig behandling av FoU i Norge og internasjon-
alt

I kapittel 6 drøftes skattemessig behandling av FoU i Norge og internasjonalt.
De norske skattereglene favoriserer i liten grad investeringer i forskning

og utvikling, sett i forhold til andre OECD-land og målt ved den såkalte B-inde-
ksen (jf. omtale av denne indeksen i avsnitt 6.3.2). Muligheten til å kostnads-
føre løpende lønns- og driftsutgifter til FoU, innebærer imidlertid en favoriser-
ing av FoU-investeringer. Det skyldes at investeringer i FoU normalt gir
opphav til varige verdier eller økt fremtidig lønnsomhet. Den skattemessige
behandlingen av FoU-utgifter avviker således fra hovedregelen om at invest-
eringer som materialiserer seg i varige verdier skal aktiveres, og avskrives i
tråd med gitte satser basert på antatt verdifall. I Norge avgrenses adgangen til
direkte utgiftsføring mot utgifter knyttet til konkrete prosjekter som kan bli
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eller er blitt til driftsmidler. Tidligere likningspraksis på dette området ble pre-
sisert ved en lovendring ved utgangen av 1999. Formålet med lovendringen
var bl.a. å separere den regnskapsmessige og den skattemessige behandlin-
gen av FoU-utgifter.

Alle landene i OECD, med unntak av New Zealand, gir i likhet med Norge
adgang til direkte utgiftsføring av lønns- og driftskostnader knyttet til FoU. En
rekke land har i tillegg innført skattemessige særordninger for FoU-invester-
inger, med sikte på å gi økonomiske incentiver til at næringslivet skal invest-
ere i FoU. Blant landene som har gått lengst i denne retningen, er Spania, Can-
ada og Australia. (Australia har imidlertid i senere tid redusert generøsiteten
i ordningen.) Flere av landene som har innført skatteincentiver for FoU-inves-
teringer, har en utstrakt bruk av skattemessige særordninger generelt. Omfat-
tende muligheter til å redusere skattegrunnlaget er ofte kombinert med rela-
tivt høye skattesatser.

Skatteincentivene varierer i utforming, nivå og kompleksitet. Ordningene
er som regel knyttet til bedriftenes overskudd, ved at en andel av FoU-
utgiftene kommer til fradrag i utliknet skatt eller i skattepliktig inntekt. Det
innebærer at verdien av skatteincentivet normalt vil være avhengig av bedrift-
ens skatteposisjon. Enkelte land kompenserer for dette ved å tilby kontant
utbetaling av ubenyttede skatteincentiver. Nederland har løsrevet det økono-
miske incentivet fra bedriftenes skatteposisjon ved å knytte skatteletten til
arbeidsgiveravgiften.

De mest generøse ordningene er volumbaserte, dvs. at skatteletten er pro-
porsjonal med de samlede FoU-utgiftene. Dette står i motsetning til vekst-
baserte skatteincentiver, som innebærer at kun økningen i FoU-utgiftene i for-
hold til et referansenivå gir opphav til skattelette. Blant annet USA og
Frankrike benytter vekstbaserte ordninger, som gir bedriftene kraftfulle
incentiver til en ekstra økning i FoU-utgiftene. Det er mest vanlig å beregne
økningen i FoU-utgiftene ut fra et gjennomsnitt av bedriftens FoU-invester-
inger i de foregående år. Problemet med vekstbaserte skatteincentiver er at de
åpner for strategisk tilpasning fra bedriftenes side. I tillegg vil verdien av skat-
teincentivet kunne variere betydelig fra bedrift til bedrift.

Gunstige avskrivningsregler innebærer en fordel for bedriftene ved at det
oppstår en skattekreditt. Det er stor variasjon mellom landene når det gjelder
avskrivningssatser for investeringer i realkapital til bruk i FoU-sammenheng.
For det første varierer de generelle avskrivningsreglene; for det andre har
enkelte land innført akselererte avskrivninger for realkapital knyttet til FoU.
Enkelte land, bl.a. Danmark, gir adgang til direkte utgiftsføring også for
realkapital til bruk helt eller delvis i FoU-sammenheng, herunder kontormask-
iner, driftsmidler, bygninger mv. I Norge ble skattekreditter knyttet til
avskrivningsreglene redusert eller fjernet i forbindelse med skattereformen i
1992.

1.3.7 Kapittel 7 Lover, regler og holdninger til innovasjon

I kapittel 7 drøftes lover, regler og holdninger til FoU og innovasjon. I tillegg
er det en omtale av offentlige innkjøpsordninger.

Lover og regler er nært knyttet til holdninger, tradisjoner og kultur, bl.a.
gjennom måten lovene blir forvaltet, tolket og praktisert på. Lovverk og hold-
ninger er i en viss forstand to sider av samme sak – som gjensidig påvirker
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hverandre. Lover og regler påvirker holdninger til og klima for forskning og
innovasjon, samtidig som tradisjoner og holdninger har betydning for hvilket
lov- og regelsett som etableres, og for hvordan regelverket blir tolket og prak-
tisert. Utvalget går gjennom en del sentrale lover og peker på hvilken betydn-
ing de ulike lovene kan ha for FoU og innovasjon. Lover og regelverk som
omtales, er aksjeloven, regnskapsloven, lov om rett til oppfinnelser gjort av
arbeidstakere, patentloven, lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler,
oppdragsreglementet, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og lov om opphavs-
rett. Utvalget har også en kort omtale av lov og regelverk knyttet til biote-
knologiområdet.

Utvalget peker på den betydningen holdninger i næringslivet, ved univer-
siteter og høgskoler og i samfunnet generelt, har for utvikling av innovasjons-
miljøer. Det pekes i den forbindelse på betydningen av kompetanserettede
tiltak.

Offentlige innkjøp kan ha stor betydning i forhold til FoU og innovasjon i
næringslivet. Offentlige institusjoner kan spille en viktig rolle ved å være krev-
ende storkunder av FoU-baserte varer og tjenester. Ved å være krevende og
kompetente kunder kan de offentlige institusjonene bidra til å øke FoU-innsat-
sen i næringslivet, heve kvaliteten og relevansen av den FoU som utføres, men
også bidra til innovasjon gjennom nye og bedre produkter og løsninger.
Offentlige innkjøp i Norge representerer et betydelig marked. Hele 210 mil-
liarder kroner gikk til offentlige anskaffelser i 1998, hvorav oljesektoren stod
for vel 51 milliarder kroner. Det samlede markedet i EØS-området er i stør-
relsesorden 6 000 milliarder kroner. Det vises for øvrig til nærmere omtale av
offentlige innkjøpsordninger i kapittel 7.

1.3.8 Kapittel 8 Prinsipper for tiltaksutforming

I kapittel 8 drøfter utvalget prinsipper for tiltaksutforming.
Den primære begrunnelsen for offentlige tiltak rettet mot FoU og innovas-

jon, er at en ønsker å korrigere for ulike former for markeds- eller systemsvikt.
Et viktig prinsipp for utforming av offentlig politikk, er at virkemidlene skal
være mest mulig målrettet i forhold til kilden til problemet en ønsker å gjøre
noe med. I praksis kan det imidlertid være vanskelige å identifisere den eller
de konkrete formene for markedssvikt som ligger til grunn for at markedet
ikke realiserer det samfunnsøkonomisk best mulige nivået på FoU-investerin-
gene. Det relevante spørsmålet for valg og utforming av tiltak vil ofte være
hvordan offentlig politikk bør utformes gitt at myndighetene mangler relevant
informasjon. Et viktig kriterium for valg av tiltak er derfor at de skal være infor-
masjonsrobuste, dvs. at de bør virke positivt under et vidt sett av forutset-
ninger om hva kildene til markedssvikt er. Andre viktige kriterier for tiltak
rettet mot næringslivets FoU er bl.a. enkelhet og stabilitet.

Det er en vanskelig oppgave å måle den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten av FoU-investeringer, bl.a. fordi avkastningen av investeringene ofte er
spredt på svært mange aktører, og kommer på lang sikt. De fleste evalu-
eringer av tiltak er derfor innsatsbaserte, dvs. verdien av FoU-innsatsen måles
ved de ressursene som legges ned i prosjektene. Blant annet som følge av van-
skelighetene med å kvantifisere nyttesiden av offentlig tilskudd til FoU, er det
vanlig å stille krav om  addisjonalitet til et tiltak. Med addisjonalitet menes at
tiltaket skal utløse økte investeringer i FoU fra næringslivets side. Dersom en
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ikke oppnår addisjonalitet, risikerer en at offentlig medfinansiering bidrar til å
fortrenge privat finanisering av FoU, uten å øke FoU-investeringene.

En viktig begrunnelse for å stimulere FoU, er at det er knyttet positive
eksterne virkninger i form av kunnskapslekkasjer og markedsmessige
koblinger til denne type investeringer. For å kompensere for manglende inci-
tamenter til FoU-investeringer på bedriftsnivå, kan myndighetene ønske å
knytte et subsidium til FoU-investeringene i form av tilskudd eller skattelette
med sikte på å øke den enkelte bedrifts avkastning av å investere i FoU.

En kan i denne sammenheng skille mellom direkte og indirekte tiltak. Det
relevante skillet mellom de to tiltakstypene er hvorvidt det foreligger en dis-
kresjonær beslutning fra myndighetens side om hvilke prosjekter som skal
motta offentlig finansiering og ikke. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted, bør
det offentlige medvirke i finansieringen av prosjektene med det største gapet
mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning. Det taler for
aktiv utvelgelse fra myndighetenes side, altså direkte tilskuddsordninger. På
den annen side vil ordninger som overlater selve utvelgelsen av prosjekter til
markedet, kunne gi lavere administrative kostnader og større fleksibilitet .
Slike ordninger kan derfor være hensiktsmessige dersom myndighetene i
utgangspunktet har begrenset informasjon om avviket mellom privatøkono-
misk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for hvert enkelt tiltak, og dersom
kostnadene ved å innhente slik informasjon er høye i forhold til de forventede
gevinstene.

Blant indirekte stimuleringstiltak er ulike former for skatteincentiver kny-
ttet til bedriftenes overskudd de mest vanlige. Incentivvirkningen av slike
skattetiltak er sterkest for etablerte bedrifter i skatteposisjon, og bidrar trolig
først og fremst til å øke omfanget av FoU-investeringene i bedrifter som driver
FoU i dag. Hvorvidt omfanget øker, eller om tiltaket bidrar til å fortrenge pri-
vate FoU-investeringer, er avhengig av hvor priselastiske bedriftenes FoU-
investeringer er. På bakgrunn av empiriske undersøkelser er det vanlig å anta
at priselastisiteten ligger på rundt 1, dvs. at én krone i statlig medfinansiering
gir om lag én krones økning i registrerte FoU-investeringer. En alternativ
utforming av et indirekte tiltak ville være en generell tilskuddsordning, der
samtlige bedrifter som gjennomfører prosjekter med dokumentert FoU-
innhold (etter gitte, objektive kriterier), mottar et tilskudd tilsvarende en
andel av prosjektkostnadene.

Ved direkte tiltak har myndighetene større muligheter til å være selektive
med hensyn til type prosjekt, bransje eller bedrift som skal motta offentlig fin-
ansiering. I den grad den privatøkonomiske rangeringen av lønnsomme
prosjekter avviker fra en samfunnsøkonomisk rangering, kan det derfor være
mer effektivt å innrette finansieringen som en direkte framfor en indirekte til-
skuddsordning. Det er imidlertid avgjørende at det offentlige er i stand til å
identifisere de beste prosjektene, dvs. prosjektene med størst avvik mellom
privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning. For å kunne skille ut de
beste prosjektene kreves både samfunnsøkonomisk, bedriftsøkonomisk og
teknologisk innsikt. Dette vil normalt innebære relativt store administrative
kostnader.

Myndighetene kan ha en rolle i forhold til å etablere og opprettholde FoU-
samarbeid, mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige forskningsin-
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stitusjoner, for å kompensere for en  koordineringssvikt . På samme måte som
ved subsidiering av enkeltbedrifter, kan tiltak rettet mot samarbeidsprosjek-
ter gjelde samtlige aktører som oppfyller gitte kriterier (indirekte tiltak), eller
det kan gis på bakgrunn av aktiv utvelgelse fra myndighetenes (direkte tiltak).
Dersom aktørene oppnår en gevinst ved samarbeid, er det grunn til å tro at de
uansett vil fortsette samarbeidet når det først er etablert. Dette taler for virke-
midler av mer midlertidig karakter. Begrunnelsen for å subsidiere samar-
beidsprosjekter på mer varig basis, må være at en mener verdien for samfun-
net av at aktørene samarbeider går utover verdien for enkeltaktørene som
deltar i samarbeidet.

At kunnskapsoverføringene i stor grad følger arbeidskraften, kan være et
argument for å etablere ordninger for å stimulere til utveksling av arbeidsk-
raft, særlig mellom offentlige forskningsmiljøer og næringslivet.

Dersom det er store kunnskapsoverføringer som virker lokalt, kan det
være grobunn for næringsklynger. Begrunnelsen for offentlige tiltak knyttet
til næringsklynger må ligge i at manglende koordinering mellom aktørene
hindrer en potensielt lønnsom klynge i å bli etablert, eller at markedet ikke gir
klynger av optimal størrelse. En kan skille mellom tiltak for å tiltrekke seg nye
klynger, og tiltak for å utvide eksisterende klynger. Førstnevnte vil ofte bety
tiltak med sikte på å få en bransje over kritisk masse, slik at det blir lønnsomt
for enkeltbedrifter å etablere seg. Tiltak for å tiltrekke seg internasjonale klyn-
ger kan i prinsippet rettes mot de fleste variabler som er med på å påvirke bed-
rifters lokaliseringsvalg, herunder pris og tilgang på viktige innsatsfaktorer
eller innsatsvarer, skattenivå m.v.

Et sentralt spørsmål er om myndighetene bør rette aktive tiltak inn mot
spesielle bransjer eller grupper av bransjer. Myndighetene har ofte ikke til-
strekkelig kunnskap om hva de eksakte kildene til lokaliseringsgevinstene er,
hvilke bransjer som har særlig sterke fordeler ved samlokalisering, og hva
koordineringsproblemet konkret består i. Det kan derfor ligge en fare for at
myndighetene legger seg åpne for manipulasjon, dersom de forsøker å føre en
aktiv politikk overfor næringsklynger uten å ha tilstrekkelig informasjon om
bransjeforhold og eksternaliteter, jf. også vurderingen til Bergo-utvalget
(NOU 1996:17).

I bransjer karakterisert ved et stort antall små bedrifter, kan den enkelte
bedrift ha manglende motiver eller muligheter til å drive med egen FoU. Sam-
tidig kan det være stordriftsfordeler på bransjenivå knyttet til innhenting og
produksjon av kunnskap. I Norge finnes det ordninger med bransjefinansiert
FoU, hvor bransjer på frivillig eller pålagt grunnlag finansierer felles FoU gjen-
nom kontingenter eller forskningsavgifter. Manglende motiver fra enkeltbed-
riftene eller gratispassasjerproblemer kan imidlertid føre til at denne typen
bransjesamarbeid ikke blir etablert, eller bryter sammen. En oppgave for det
offentlige kan da være å legge til rette for tvungne fellesordninger. Det krever
at myndighetene er i stand til å identifisere bransjer der det er potensielle gev-
inster ved felles FoU-innsats, men der disse gevinstene ikke er utløst i marke-
det. Videre kan det være vanskelig å definere hvilke bedrifter som ligger
innenfor og hvilke som ligger utenfor bransjen.

Tiltak rettet mot næringslivet må ses i tilknytning til nivå på og rekrutter-
ing til grunnforskning og høyere utdanning generelt. Dette har bl.a. sammen-
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heng med at forskningen trenger et mottakerapparat slik at ny forskning når
ut i bedriftene. Beskatning av arbeidsinntekt vil kunne påvirke tilbudet av kval-
ifisert arbeidskraft på to måter. For det første vil det kunne påvirke avkastnin-
gen av høyere utdanning; for det andre vil det kunne påvirke lokaliseringen av
kompetent arbeidskraft. Med økende internasjonalisering er det grunn til å
forvente at også arbeidskraften, i likhet med kapitalen, blir mer mobil.

Svikt i kapitalmarkedene pga. manglende risikovilje, langsiktighet eller
manglende kobling mellom investorer og entreprenører, kan føre til at kapi-
talen ikke kanaliseres til de mest risikofylte og innovative prosjektene. Særlig
for en nystartet bedrift uten referanser eller etablerte finansielle forbindelser,
kan manglende tilgang til risikokapital føre til at i utgangspunktet lønnsomme
prosjekter skrinlegges, eller at de ikke når frem til markedet som følge av fin-
ansieringsproblemer også i tidlig kommersialiseringsfase. Et viktig spørsmål
knyttet til den offentlige innovasjonspolitikken er derfor om myndighetene
kan bidra til et mer velfungerende og langsiktig privat marked for risikokapi-
tal. Flere europeiske land har rettet skattemessige tiltak inn mot finansier-
ingssiden, ved å tilby fradrag i skatt eller i skattepliktig inntekt for individer
som investerer direkte i kvalifiserte, innovative bedrifter, eller indirekte via
ulike venture-fond. En kritisk flaskehals kan være finansinstitusjonenes man-
glende kapasitet og kompetanse til å bedømme helt nye teknologier og sel-
skaper. Et mulig tiltak i denne sammenheng kan være å tilby uavhengig
ekspertbedømmelse av prosjekter som gir grunnlag for utstedelse av teknolo-
gisertifikater.

I Norge er SND et supplement til det private kapitalmarkedet ved å bidra
med finansiering, herunder såkornkapital, til bl.a. prosjekter med høy risiko
og langsiktig avkastning. Vanskelighetene enkelte bedrifter står overfor i
kommersialiseringsfasen, kan tale for at den tradisjonelle FoU-definisjonen er
for snever som grunnlag for statlig medvirkning i finansieringen.

Bedrifter uten eller med svak likviditet kan ha et behov for å etablere alter-
native avlønningsformer, for å kunne rekruttere ledere og nøkkelpersonale.
Disse vil kunne rekrutteres på lavere lønnsnivåer dersom dette kompenseres
ved opsjoner knyttet til bedriftens senere prestasjoner. Tiltak for å forenkle
opsjonsreglene, kombinert med lettelser i opsjonsbeskatningen, er aktuelle i
denne sammenheng.

For land som Norge med en omfattende offentlig sektor, kan praktiserin-
gen av offentlige innkjøpsordninger ha stor betydning for næringslivets FoU-
innsats. Det kan være ønskelig å etablere ordninger som gjør at innkjøperne i
større grad enn i dag tenker langsiktig, tar risiko og legger økt vekt på
innovasjon og leverandørutvikling i sine vurderinger.

1.3.9 Kapittel 9 Utvalgets forslag

I kapittel 9 omtales utvalgets forslag. Forslagene kan oppsummeres som
følger:

Tiltak for direkte å styrke privatfinansiert forskning i næringslivet
Utvalget ser det som viktig å øke næringslivets forsknings- og
utviklingsinnsats og fremme innovasjon.
– Utvalget foreslår derfor et nytt objektivt tiltak som er åpent for alle bed-



NOU 2000: 7
Kapittel 1 Ny giv for nyskaping 21
rifter. Ordningen innebærer at en bedrift er garantert en finansieringsan-
del på 25 pst. av kostnadene for nærmere definerte FoU-prosjekter innen-
for en ramme på 4 mill. kroner pr. år (8 mill. kroner pr. år for samar-
beidsprosjekter med universiteteter og høgskoler og godkjente forskn-
ingsinstitutter), jf. nærmere omtale i avsnitt 9.3. Forslaget er således sær-
lig rettet mot å fremme samarbeid mellom ulike aktører i forskningssyste-
met. Ordningen kan også benyttes til til tilskudd til bransjeforskning og til
utvekslingsordninger mellom bedrifter og universiteter og høgskoler.

Utvalget mener det er av stor betydning at den skisserte ordningen er stabil
over tid slik at virkningen av den blir størst mulig. Utvalgets flertall går derfor
inn for å utforme ordningen som et fradrag i betalbar skatt, mens et mindretall
foreslår at den utformes som en tilskuddsordning og lovfestes i en egen lov.

Det nye tiltaket skal  ikke komme i stedet for direkte finansiering gjennom
Norges forskningsråd, men komplettere det eksisterende virkemiddelappa-
ratet.
– Tiltaket gir rom for å vri en vesentlig del av de midlene som nå benyttes til

brukerstyrt forskning, over mot enda mer langsiktige og strategiske
prosjekter.

– I tillegg foreslår utvalget gradvis å utvide de samlede tilskuddene til bruk-
erstyrt forskning og strategisk forskning. Utvalget mener at tilskuddene
til brukerstyrt og strategisk forskning bør økes gjennom en opptrapping-
splan på til sammen i størrelsesorden 500 mill. kroner. Tilskuddene bør
trappes opp over tid for å sikre at det er nok forskere til å gjennomføre de
aktuelle prosjektene. Størrelsen på beløpet bør vurderes etterhvert som
den aktuelle forskningen blir evaluert.

– Utvalget ser det som viktig at økt satsing på næringsrettet forskning ved
universiteter og høgskoler ikke resulterer i at grunnforskningen blir
svekket. Utvalget vil i den forbindelse gå inn for en vesentlig økning av til-
skuddene til strategiske universitetsprogrammer.

Tiltak for direkte å styrke nyskaping og entreprenørskap
For å bidra til kunnskapsbaserte nyetableringer går utvalget inn for å styrke
det samlede offentlige virkemiddelapparatet knyttet til nyskaping og entre-
prenørskap. Følgende tiltak foreslås:
– Utvide rammene for SNDs landsdekkende risikolån. Samtidig bør bev-

ilgningene til tapsfond økes, slik at SND kan ta mer risiko ved å benytte de
mest risikoutsatte låneordningene til nyskapende prosjekter der gevinst-
potensialet er størst.

– Øke SNDs utviklingstilskudd
– Øke tilskuddet til FORNY-programmet. En slik økning vil også bidra til å

styrke forskningsparkene.

Utvalget mener at rammen for SNDs landsdekkende risikolån på kort sikt bør
økes med et beløp i størrelsesorden 200 mill. kroner. Omfanget på økningen i
tilskudd til FORNY-programmet og SNDs utviklingstilskudd bør vurderes
nærmere, bl.a. i lys av den pågående evalueringen av SND.
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Utvalget ser det generelt som viktig at virkemiddelapparatet innrettes mot
virksomheter som vanskelig kan finne finansiering i det private kapitalmarke-
det. Utvalget legger også stor vekt på at virkemidlene skal støtte
nyetableringer også inn i den tidligere kommersialiseringsfasen fram til de
nystartede virksomhetene kan få tilgang til venturekapital.
– Utvalget mener hensynet til å styrke nyskaping og innovasjon tilsier at det

bør innføres tilbakebetaling for den skattemessige virkningen av under-
skudd som ikke blir benyttet, kombinert med rente på fremføring av
underskudd . Utvalget tilrår at det arbeides videre med en slik ordning, jf.
også utredningen fra Aarbakke-utvalget (NOU 1989:14).

– Det har vært et mål for utformingen av skattesystemet å unngå at kapitalen
låses fast i bestemte bedrifter eller næringer. Samtidig kan det argument-
eres for at nystartede virksomheter har et særskilt behov for sikrere og
mer langsiktig kapitaltilgang enn det markedet normalt tilbyr. I en del land
har dette ført til at myndighetene har rettet særskilte skattetiltak på inves-
torsiden mot nystartede virksomheter. Utvalget vil tilrå at en over tid vur-
derer de erfaringene andre land har med skattetiltak rettet mot investor-
siden.

Grunnforskning, forskerutdanning og rekruttering
Universitets- og høgskolesektoren er av avgjørende betydning for norske
innovasjonssystemer. Det er et viktig og gjensidig avhengighetsforhold mel-
lom forskningen i denne sektoren og innovasjon i næringslivet. Sektoren må
også ses i nær sammenheng med instituttsektoren. Utvalget har ikke sett det
som mulig å gå grundig inn på en vurdering av utdanningen og forskningen i
universitets- og høgskolesektoren i Norge innenfor den tidsrammen som har
vært til disposisjon.

Utvalget vil likevel peke på at forslagene i rapporten vil kunne føre til en
økning i forskningsinnsatsen i størrelsesorden 5 mrd. kroner. Dette vil kreve
flere forskerårsverk enn i dag. Utvalget mener derfor det er påtvunget med en
umiddelbar og kraftig økning av antall rekrutteringsstillinger til forskning.
Dette er nødvendig både for å dekke behovet for flere forskere i universitets-
og høgskolesektoren og instituttsektoren, og for å dekke næringslivets behov
for flere forskere. Rekruttering til forskningsområder av særlig betydning for
næringslivet bør prioriteres i en første fase.

Utvalget vil videre fremheve en del punkter:
– Utvalget mener det må legges stor vekt på å iverksette tiltak som kan heve

kvalitetsnivået på universitetsforskningen. Konkurransedyktig lønnsnivå
og bruk av økonomiske motivasjonsfaktorer er etter utvalgets oppfatning
et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten i sektoren.

– Utvalget ser det som viktig generelt å styrke universitets- og høgskolesek-
toren. Et viktig tiltak er å oppgradere det vitenskapelige utstyret.

– Utvalget tilrår at det umiddelbart settes iverk tiltak for å styrke forskerrek-
rutteringen , og sikre at forskningen der kan utøves på et høyt internasjon-
alt nivå.

– Utvalget mener at en økning i rekrutteringen trolig er vanskelig å gjen-
nomføre dersom den forventede økonomiske avkastningen ved å arbeide
innenfor universiteter og høgskoler er vesentlig lavere enn i andre sek-
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torer som etterspør samme type arbeidskraft.
– Regler og ansettelsesprosedyrer av betydning for rekruttering av uten-

landske forskere bør gjennomgås, slik at forholdene legges enda bedre til
rette enn i dag for internasjonal mobilitet mellom utlandet og Norge.

De økonomiske motivasjonsfaktorene bør utformes slik at både institusjonene
og den enkelte forsker belønnes for forskning av høy kvalitet. En mulighet er
at lønninger i universitets- og høgskolesektoren i større grad differensieres
etter den enkelte forskers produksjon og kvaliteten på forskningen. Tildelin-
gen av budsjettmidler til universiteter og høgskoler kan også gjøres avhengig
av samlet forskningsproduksjon. Det bør også utredes hvordan forskerne kan
motiveres til å patentere, samarbeide med næringslivet og formidle forskning-
sresultater. Det er naturlig å se bruken av økonomiske motivasjonsfaktorer i
sammenheng med en bredere vurdering av hvordan universitetene og høg-
skolene er organisert.

Skattesystemet
Skattesystemet har stor betydning for FoU og økonomisk vekst, ikke minst
gjennom lokalisering av kunnskapsintensiv virksomhet. Utvalget har ikke sett
det som innenfor sitt mandat å gå inn på en bred vurdering av det generelle
skattesystemet i Norge. I avsnitt 9.6 har utvalget likevel pekt på en del sentrale
forhold ved skattesystemet sett i forhold til forskning, utvikling og innovasjon.
Utvalget vil i den forbindelse også vise til utredningen fra Bergo-utvalget
(NOU 1996: 17), og foreslår at det arbeides videre med disse spørsmålene.

Lover og regler
Det har ikke vært mulig å ha en grundig gjennomgang av det samlede lovver-
ket som berører FoU og innovasjon innenfor den tiden som har vært til dispo-
sisjon. Utvalget vil likevel peke på et par forhold som generelt har betydning i
forhold til lover og regler:

Utvalget er kjent med at Regjeringen er i ferd å sette ned et utvalg for å vur-
dere metoder for referansetesting. Utvalget mener at referansetesting bør gis
høy prioritet, både innen ulike forvaltningsområder og i forhold til ram-
mevilkårene for enkeltnæringer. Referansetesting gir generelt mulighet til å
sammenlikne vilkårene for næringslivet i Norge med vilkårene i andre land.
Et viktig område i den forbindelse er bioteknologi, der rammevilkårene på vik-
tige områder er annerledes i Norge enn i sammenliknbare land, jf. omtale i
kapittel 7.

Utvalget mener videre at nye lover og forskrifter bør analyseres med hen-
syn til innvirkningen på næringslivets innovasjonsevne og motivasjonen til å
gjennomføre innovasjoner. Det er viktig å la kostnadene næringslivet har ved
å etterleve ulike lover og forskrifter inngå i slike analyser.

I tillegg viser utvalget til en del lover og bestemmelser som bør analyseres
nærmere i forhold til den virkningen de har på FoU og innovasjon, jf. omtale i
avsnitt 9.7.
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Innkjøpsordninger
Offentlige innkjøpsordninger er et område som kan ha stor betydning for
innovasjon i næringslivet ved at det offentlige fremstår som en krevende og
konstruktiv kunde. Utvalget viser i den forbindelse til ulike tiltak som bør utre-
des videre for eventuelt å styrke samspillet mellom offentlige innkjøpsord-
ninger og innovasjon, jf. omtale i kapittel 7. Utvalget mener det også bør vur-
deres om ordningen med offentlige utviklingskontrakter (OFU) har et ønsket
omfang, jf. den pågående evalueringen av dette tiltaket.
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Kapittel 2   
Bakgrunn og tidligere utredninger

2.1 Innledning

Dette kapittelet beskriver hovedlinjer i utviklingen av det offentlige engasje-
mentet i næringsrettet forskning og oppsummerer tidligere forslag med sikte
på å stimulere til FoU og innovasjoner i næringslivet. Utvalget har ikke hatt
ambisjoner om å gi en fullstendig beskrivelse av den historiske framveksten
av innovasjonsaktiviteter i norske bedrifter eller av hvordan politikken i for-
hold til næringslivets FoU-innsats har utviklet seg over tid. Hensikten med
kapittelet er først og fremst å belyse  tidligere forslag som fortsatt er relevante
i en vurdering av aktuelle tiltak. Det er interessant å se både på de forslag som
har ført fram til den næringsrettede forskningspolitikken slik den framtrer i
dag, og på tidligere forslag som er lagt til side. For en utfyllende historisk gjen-
nomgang av FoU-politikk overfor næringslivet vises det til vedlegg 2 av Olav
Wicken «FoU i næringslivet – et historisk perspektiv».

Utvalget har lagt vekt på perioden fra rundt 1980 som bakgrunn for sine
vurderinger. Det har skjedd en rekke endringer i økonomiske rammebetin-
gelser og forståelsen av sammenhenger mellom offentlige tiltak og næringsut-
vikling, som medfører at tidligere forslag er av begrenset relevans for en drøft-
ing av tiltak i dag. En annen grunn til å begrense omtalen av tidligere forslag
er at disse for en stor del er beskrevet i NOU 1981:30 Forskning, teknisk
utvikling og industriell innovasjon.

Siden 1980 har næringslivets FoU-innsats vært vurdert i flere stortings-
meldinger, til dels som en del av forskningspolitikken og til dels i en nærings-
eller industripolitisk sammenheng. I denne perioden er det også to offentlige
utvalg som har gitt en særskilt og inngående vurdering av næringsrettet FoU
i sin fulle bredde – den nevnte utredningen fra Thulin-utvalget (Industrifor-
skningsutvalget) i 1981 og Aakvaag-utvalget som leverte sin rapport om
innovasjon i næringslivet tidlig i 1996. Følgende framstilling legger særlig vekt
på forslagene fra disse to offentlige utvalgene.

Innledningsvis er det gitt en kortfattet framstilling av institusjoner og
virkemidler fram til 1980. Deretter gis det en relativt grundig gjennomgang av
NOU 1981:30, den forsknings- og næringspolitiske kontekst for Thulin-utval-
gets arbeid og hvordan forslagene fra utvalget er blitt fulgt opp. Dette følges
av en tilsvarende drøfting av Aakvaag-utvalget. I siste del av kapittelet er fire
temaer i forskningspolitikken drøftet nærmere – bruk av mål, prioriteringer
mellom ulike områder, skattetiltak og innovasjonspolitikk samt FoU i nye
næringer. Statistikk og indikatorer som det vises til, er presentert i kapittel 4.
For evalueringer av eksisterende virkemidler vises det til kapittel 5.
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2.2 Institusjoner og virkemidler fram til 1980

Forsknings- og utviklingsaktivitet i norske bedrifter går langt tilbake i tid.
Kjente eksempler fra begynnelsen av 1900-tallet er oppbyggingen av Norsk
Hydro og Elektrokemisk (senere Elkem) med grunnlag i nye produksjonsme-
toder som var basert på kjemisk forskning og representerte betydelige tekni-
ske fremskritt. Et annet eksempel er utviklingen av høytrykksturbiner i sam-
menheng med utbyggingen av vannkraftanlegg. Men i det store og hele var
det før andre verdenskrig få norske bedrifter som drev selvstendig forskning
av noe omfang.

Det offentliges engasjement for å stimulere industriell forskning var også
beskjedent før etterkrigsperioden. Etableringen av Norges Tekniske
Høyskole i 1910, som var begrunnet i industriens behov for høyere
ingeniørkompetanse, var utvilsomt det viktigste tiltaket for industrirettet for-
skning. Det foregikk også forskning ved de akademiske institusjonene i Oslo
og Bergen som fikk direkte betydning for industrien, bl.a. som nevnt innenfor
kjemifaget. Men det ble ikke etablert institusjoner eller formaliserte forbindel-
ser som kunne bidra til at den akademiske forskningen fikk anvendelse for
industrielle formål. Fra industrihold ble det tatt flere initiativ i mellomkrig-
stiden for å opprette bransjeforskningsinstitutter, men svært få av planene ble
realisert (bare for papir-, hermetikk- og margarinbransjene).

Først i oppbyggingsårene etter andre verdenskrig fikk et betydelig
offentlig engasjement i anvendt industriforskning gjennomslag. Opprettelsen
av Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd (NTNF) i 1946 står sen-
tralt. NTNF ble etter vedtektene gitt oppgaver som initiativtagende, forde-
lende og rådgivende organ. Rådet fikk en uavhengig stilling, også finansielt
ved at det fritt disponerte sekkebevilgninger fra Industridepartementet og
mottok tippemidler. Det var i hovedsak bare atomenergiforskningen som ble
drevet med øremerkede midler fra Industridepartementet. Norges Industri-
forbund stod også for en del av finansieringen (fram til 1971). Industrien var
representert både i styrende organer (råd og arbeidsutvalg) og komiteene
som la fram faglige anbefalinger. Både NTNFs frie stilling og industriens
direkte innflytelse kan forklare at det utviklet seg et stort sett godt samarbeid
mellom dette forskningsrådet og industrien. Det forhindret ikke at en del kon-
flikter oppstod knyttet til prioriteringer og forskningens relevans for indus-
trien.

NTNF etablerte de første årene av sin virksomhet en rekke industriret-
tede forskningsinstitutter. I hovedsak var dette oppdragsinstitutter, som
skulle drives forretningsmessig og med næringslivet som kunder. Det ble
også etablert institutter utenfor NTNF-systemet. Selskapet for industriell og
teknisk forskning (SINTEF) ble opprettet i 1950 som et oppdragsinstitutt kny-
ttet til NTH. Dessuten var det en rekke bransjer som etablerte egne forskn-
ingsinstitutter uavhengig av NTNF. Mange av bransjeforskningsinstituttene
kom til å stå svakt. Prosjektbidrag fra NTNF utgjorde en svært liten del av fin-
ansieringen. Spørsmål om statlig støtte var et tilbakevendende spørsmål. En
stor del av bransjeforskningsinstituttene er senere nedlagt eller omdannet.
Derimot ekspanderte instituttene med tilknytning til forskningsråd eller
departementer. Oppdragsfinansieringen innebar nær kontakt mellom
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næringsliv og institutter, men kan ha bidratt til at anvendt forskning rettet mot
industrien stod svakt ved universiteter og høgskoler. Instituttene fikk en
sterkere posisjon i den industrirettede forskningen enn tilsvarende institus-
joner i andre land, noe som i hovedsak må tilskrives NTNFs rolle.

Anvendelse av forskningen fikk mer oppmerksomhet utover i 1960-årene.
Den første forskningsstatistikken, for 1962 når det gjaldt industri, påviste at
FoU-innsatsen innenfor industrien var relativt beskjeden i Norge. Et annet for-
hold er at atomenergiforskningen la beslag på en svært stor del av NTNFs
midler, noe som etter hvert ble kritisert fra industrihold. Men det ble også mer
generelt hevdet at mye av forskningen ved instituttene ikke kom til anven-
delse i industrien, bl.a. i St.meld. nr. 6 (1959–60) Om utbygging av industri i
distriktene. Nevnte melding la fram ideen om et utviklingsselskap som kunne
bære den økonomiske belastningen ved utvikling av forskningsresultatene.
Industridepartementet tenkte seg selskapet selvfinansiert gjennom salg og
royalty-inntekter, men basert i utgangspunktet på en offentlig bevilgning.

Tanken om et utviklingsselskap ble relativt raskt lagt til side, men andre
tiltak for økt industrialisering av forskningen vant etter hvert fram. NTNFs for-
skningsutredning i 1964 argumenterte for at myndighetene burde medvirke
til å bygge opp FoU-kompetanse i industrien. Utredningen foreslo tre nye ord-
ninger for offentlig støtte til industriens forskningsvirksomhet:
– Et fond for å finansiere risikolån til FoU-prosjekter i industrien.
– Tilskudd fra NTNF til industriens egne forskningsprosjekter.
– Forsknings- og utviklingskontrakter i forbindelse med offentlige anskaf-

felser.

Forslagene ble satt ut i livet i løpet av relativt få år, om enn med mindre buds-
jetter enn det NTNF hadde tenkt seg. Fond til fremme av forsknings- og
utviklingsarbeider i industrien (Utviklingsfondet) ble opprettet i 1965, og lagt
under Industridepartementet med et eget styre. 1 Tilskudd fra NTNF til
prosjekter i industriell regi kom i gang for fullt fra 1967. 2 NTNFs tilskudd
skulle i prinsippet gå til forskningsprosjekter i bedriftene av kompetansehev-
ende karakter, mens Utviklingsfondets lån skulle gå til mer direkte produktut-
vikling. Statlige FoU-kontrakter ble innført i 1969, sammen med en til-
skuddsordning fra Industridepartementet som skulle gjøre det mer attraktivt
for etatene å inngå slike kontrakter. 3

Forskningsutredningen tok også til orde for offentlig støtte til bransjefor-
skningsinstituttene. Det ble imidlertid opprettet et eget uavhengig fond for
støtte til bransjeforskning i 1968, Fondet til fremme av bransjeforskning
(Bransjefondet), i stedet for å la støtten kanaliseres gjennom NTNF slik det
var foreslått i utredningen. Etter hvert ble det etablert en arbeidsdeling der
Bransjefondet bevilget grunnbevilgninger til bransjeforskningsinstituttene,
mens NTNF fortsatt bidro med prosjektmidler.

1. I 1980 ble Utviklingsfondet overført til Industrifondet, som fra 1993 er videreført innenfor 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

2. Prosjekter i industriell regi (PIR) ble formelt innført i 1967. NTNF-arkivet viser at AUDA-
komiteen (automatisering og data) i liten skala startet PIR allerede i 1966, men i større 
omfang fra året etter.

3. Den første statlige FoU-kontrakten ble inngått i mai 1969 mellom Forsvaret og Nera.
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Samtidig som det ble utviklet nye virkemidler, skjedde det en reorganiser-
ing av komitéstrukturen i NTNF, også med sikte på å øke anvendelsen av for-
skningen. Komiteene skulle ikke være organer som bare behandlet innkomne
søknader, men skulle opptre aktivt koordinerende og initiativtakende. Gjen-
nom komiteene ble det etablert et system for prioritering av forskningsopp-
gaver som skulle sikre at brukernes vurderinger ble lagt til grunn for de opp-
gaver en tok opp.

1970-årene er på mange måter preget av stillstand i utviklingen av institus-
joner og virkemidler for næringsrettet FoU. Det må ses i lys av at de to
foregående tiårene hadde vært en omfattende etableringsfase, samt at
oljekrisen i 1973 og tilbakeslaget i industrilandenes økonomier kom til å prege
den politiske dagsorden. Forskning var ikke det en grep til først når bedrift-
snedleggelser og økende arbeidsledighet krevde tiltak som virket raskt. Erfar-
ingene fra motkonkjunkturpolitikken kom imidlertid til å prege den økono-
miske diskusjonen og kan forklare at det ble mulig å legge om politikken i
1980-årene. Det ble en økende forståelse for at makroøkonomisk styring alene
ikke var tilstrekkelig for å oppnå fortsatt økonomisk vekst, men at det var
behov for omfattende strukturpolitiske reformer, bl.a. av skattesystemet og
deregulering i en rekke markeder.

I 1978 ble den såkalte Nyskapingsplan lagt fram, jf. St.prp. nr. 133 (1977–
78) Om visse industritiltak. Regjeringen så her en økt industriell FoU-innsats
i bedriftenes regi som et virkemiddel til å økt industriens konkurranseevne på
lengre sikt. Over perioden 1978–1982 ble det bevilget i alt 230 mill. kroner til
konkurranseutsatt industri, til dels som tilskudd gjennom NTNF og til dels
som FoU-lån gjennom Industrifondet. 4 Det nye ved Nyskapingsplanen i for-
hold til NTNFs ordinære støtteordning var at bedriftene fikk anledning til å
beholde prosjektresultatene selv, uten krav til offentliggjøring. Nytt var det
også at NTNF under Nyskapingsplanen ikke opererte med søknadsfrister,
men hadde en kontinuerlig prosjektvurdering. Disse ordningene er videreført
for brukerstyrte forskningsprogrammer.

Olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel medførte nye forskn-
ingsbehov, men etter hvert også muligheter til teknologioverføring og forskn-
ingssamarbeid med utenlandske oljeselskaper. NTNF startet arbeid med kon-
tinentalsokkelundersøkelser allerede i 1967 etter en henvendelse fra
Industridepartementet. Mot slutten av 1970-årene var likevel omfanget av den
petroleumsrelaterte forskningen begrenset, og de utenlandske oljeselskapene
la liten vekt på samarbeid med norske FoU-miljøer. Den nasjonale FoU-aktiv-
iteten syntes utilstrekkelig i forhold til de oppgaver som en stod overfor med
den videre utvikling av sokkelen. Dette er bakgrunnen for at det fra 1979 ble
etablert teknologiavtaler i forbindelse med konsesjonstildelingene, som påla
selskapene å gjennomføre minst 50 prosent av FoU i tilknytning til feltutviklin-
gen i Norge og en viljeserklæring om å utføre så mye petroleumsrelatert FoU
i Norge som mulig («goodwill»-avtalene). Dessuten ble selskapene oppfordret
til å samarbeide med industrien om FoU-prosjekter (industrisamarbeidet).
Gjennom teknologiavtalene ble det norske forskningssystemet mot slutten av
1980-årene tilført årlige oppdrag for om lag 400 millioner kroner, og gjennom

4. St.meld. nr. 54 (1982-83)
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industrisamarbeidet fikk norsk industri og forskningsmiljøer om lag 150 mil-
lioner kroner hvert år. 5 Finansiering av denne størrelsesorden tilsvarte til
sammen om lag 5 prosent av totale FoU-utgifter i Norge.

2.3 Utredning om offentlig støtte til teknisk-industriell forskning og ut-
vikling i Norge (Thulin-utvalget)

Det økonomiske tilbakeslaget i 1970-årene førte til fornyet interesse i de
vestlige industrilandene for betydningen av forskning og innovasjon for økon-
omisk vekst, og det ble gjennomført en rekke analyser med sikte på å
kartlegge sammenhenger mellom forskning og industriutvikling. Det ble
erkjent av sammenhengen mellom industriell innovasjon og forskning er langt
fra enkel, og lar seg ikke beskrive i enkle kunnskapskjeder fra grunnforskning
via anvendt forskning og utviklingsarbeid til innovasjon som sluttprodukt.
Denne innsikten førte til at en ble opptatt av sammenhenger mellom virke-
midler som fremmer teknisk forskning og innovasjon og den økonomiske poli-
tikken, og mellom forskjellige typer virkemidler. En sentral og typisk analyse
av denne typen var OECD-rapporten «Policies for the Stimulation of Industrial
Innovation» fra 1978.

Industridepartementet nedsatte våren 1980 et utvalg under ledelse av
banksjef Lars Uno Thulin, som skulle vurdere omfang, organisering og effek-
tivitet av den offentlige støtte til teknisk-industriell forskning og utvikling i
Norge, jf. NOU 1981:30 Forskning, teknisk utvikling og industriell innovasjon.
For øvrig var medlemmene fra universiteter og høgskoler, Norges Industrifor-
bund og Landsorganisasjonen. I mandatet er ønsket om et slikt utvalg begrun-
net med bakgrunn i behovet for nærmere analyser som grunnlag for den frem-
tidige bruk av statlige stimuleringstiltak for forskning og utvikling som en del
av industripolitikken. Blant annet var det eksplisitt nevnt i mandatet at skatte-
lovgivningen påvirker industriens finansiering av forsknings- og utviklings-
virksomheten. Således er det en stor grad av sammenfall mellom de spørsmål
som Thulin-utvalget utredet og mandatet for dette utvalget.

Den nye forståelsen av innovasjonspolitikk preger analysen i NOU
1981:30. I tråd med internasjonale anbefalinger mente utvalget at det måtte
legges økende vekt på de generelle og indirekte virkemidler for å stimulere
industriell FoU. Staten rolle bør være å etablere en infrastruktur og å stimul-
ere bedrifter til økt egeninnsats innen FoU. Vurdering av de enkelte prosjek-
ter bør imidlertid stort sett ligge i bedrifter som står nær markedet. Et avsnitt
fra sammendraget uttrykker disse tankene nærmest som en programfor-
mulering:

«I utviklingen av det nasjonale forsknings- og utviklings (FoU)-system
er det viktig hele tiden å ha for øye sammenhengen med de generelle
rammebetingelser som virker bestemmende for en industribedrifts
virksomhet. Den industrielle forskning må ha utgangspunkt i bedrift-
ens vilje og evne til å satse egne midler på virksomheten. Industriell
FoU må fortsatt i alt vesentlig finansieres av bedriftene selv mens of-
fentlige tiltak må være rettet mot å stimulere og initiere. En helt nødv-
endig forutsetning for nyskapende virksomhet er en velkvalifisert

5. St.meld. nr. 53 (1988-89)
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arbeidskraft. En sterk innsats fra det offentliges side i teknologisk og
annen utdanning er en grunnlagsinvestering for fremtidig nyskapende
virksomhet.»

Disse synspunktene stemte godt overens med anbefalingene fra Lied-utvalget
(Industrivekstutvalget), som året før hadde lagt fram sin utredning om struk-
turproblemene og spesielt vekstmulighetene i norsk industri. En grunn-
leggende anbefaling fra Lied-utvalget var å forlate selektive tiltak for å støtte
bedrifter eller enkeltbransjer, mens en i større utstrekning burde legge vekt
på bruk av generelle virkemidler.

Analysen i NOU 1981:30 pekte i retning av en samlet omlegging av indus-
tripolitikk og forskningspolitikk, i hvert fall på det prinsipielle planet. På den
annen side erkjente Thulin-utvalget at en i Norge hadde bygget opp et system
for å støtte industriell forskning og utvikling som også inneholdt en rekke
selektive direkte tiltak. Disse virkemidlene hadde stort sett fungert bra, og
utvalget foreslo derfor i først rekke å tilpasse bruken av disse til de endringer
i industrien og industripolitikken som hadde funnet sted.

Sammenligninger med teknisk-industriell FoU-innsats i andre land viste at
Norge internasjonalt lå relativt lavt. Thulin-utvalget mente en økt innsats for
en vesentlig del burde komme i bedriftenes egen FoU-innsats, noe som
begrunnet økt satsing særlig på de indirekte og generelle virkemidlene. Utval-
get foreslo en utvidelse av rammene for skattefrie avsetninger til konsolider-
ingsfond fra 10 til 25 prosent av skattbar inntekt. Denne avsetningsordningen
var blitt vedtatt parallelt med utvalgets arbeid. Det var ikke knyttet noen inves-
teringsforpliktelse til eller tidsramme for avsetningene i konsolideringsfond.
Utvalgets hovedforslag innebar dermed en skattemessig likebehandling av
FoU-utgifter med andre investeringer.

Som et spesielt nytt tiltak for å øke bedriftenes egen FoU-innsats foreslo
utvalget en offentlig finansiering av lønnstilskudd til FoU-personell i små og
mellomstore bedrifter, og viste i den forbindelse til en tilsvarende ordning i
Tyskland. Utvalget foreslo videre at det gis offentlig støtte til samordning-
stiltak om FoU mellom flere små og mellomstore bedrifter i en region, admin-
istrert av fylkeskommunale tiltaksmyndigheter. I den forbindelse forslo utval-
get en forsøksordning i noen fylker med regionale teknisk-merkantile kompet-
ansesentra. Utvalget så også felles bransjeforskning som et generelt tiltak, og
mente at Bransjefondet fylte en funksjon slik at det burde videreføres.

For å redusere den enkelte bedrifts risiko ved FoU-prosjekter forslo utval-
get å bygge videre på de eksisterende ordningene i Industrifondet/Utviklings-
fondet, bl.a. fordi en kartlegging hadde funnet at bedriftene generelt var
meget godt fornøyde med disse ordningene. I tillegg til de eksisterende
utlånsformer anbefalte utvalget at det skulle opprettes en garantiordning for
lån til nyetableringer. Formålet med denne skulle være å redusere den person-
lige risiko som kan oppstå når en person med en god idé, men liten egenkap-
ital, søker å etablere seg.

De generelle virkemidlene er langsiktige. For å få en tilstrekkelig økning
i den industrielle FoU-innsatsen på kort sikt så Thulin-utvalget det nødvendig
med en kraftig opptrapping av støtten også gjennom selektive tiltak. Behovet
for en direkte og mer styrt støtte var begrunnet i en industristruktur med
mange små og mellomstore bedrifter. Videre stod næringslivet overfor store
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utfordringer, f.eks. innen virksomheten på kontinentalsokkelen, ener-
gispørsmål, miljøspørsmål, ny teknologi m.v., som var så store og langsiktige
at en ikke kunne forvente at enkeltbedrifter selv skulle bære risikoen. I slike
tilfeller mente Thulin-utvalget at det burde etableres målrettede programmer,
og at ressursene ikke burde splittes i altfor mange småprogrammer. Med
andre ord så utvalget for seg at direkte og selektive virkemidler, i hovedsak
forvaltet gjennom NTNF, fortsatt ville ha en sentral rolle i den industrirettede
FoU-politikken.

Thulin-utvalget foreslo en effektivisering av det eksisterende system for
offentlig finansiert teknisk-industriell forskning ved bedre koordinering og
samordning, først og fremst mellom NTNF, Industrifondet, Bransjefondet og
Statens teknologiske institutt 6 . Spesielt tok utvalget opp det forhold at NTNF
både finansierte forskning og administrerte egne institutter, noe som ofte
medførte en dobbeltrolle og kunne gi grunnlag for interessekonflikter. Utval-
get forslo derfor at instituttene ble fristilt fra NTNF og gjort til selvstendige
enheter med ansvarlige styrer. En slik omorganisering var også ment å styrke
NTNFs strategiske funksjon, og utvalget ønsket å definere en klarere rådgivn-
ingsfunksjon for NTNF i spørsmål som vedrører utformingen av den teknisk-
industrielle forskning i Norge. I tråd med en endret rolle for NTNF foreslo
utvalget at de eksisterende fagkomiteene, som var bransje- eller disiplinorien-
terte, ble erstattet av formålsorienterte bevilgningsmekanismer: grunnbev-
ilgninger, forskningsprogrammer og prosjektbevilgninger.

Industridepartementet la fram en stortingsmelding våren 1983 som i
hovedsak var en oppfølging av Thulin-utvalget, jf. St.meld. nr. 54 (1982–83)
Om teknisk-industriell forskning og utvikling. De prinsipielle betraktningene
fra Thulin-utvalget er her ført videre, om enn med en enda klarere omlegging
i retning av indirekte og generelle virkemidler for å oppnå økt forskn-
ingsinnsats i bedriftene. Avsetningsmuligheter til konsolideringsfond var
allerede økt fra 10 til 16 prosent i statsbudsjettet for 1983. Videre skulle
offentlig støtte til industriens FoU-prosjekter i økende grad komme i form av
risikolån og ikke gjennom tilskudd. Meldingen varslet en opptrapping av
Industrifondets risikolån, mens nivået bare skulle opprettholdes for tilskudd
til prosjekter i industriell regi. Industridepartementet sluttet seg til forslaget
om en forsøksordning med regionale kompetansesentra, men mente det
måtte komme etter initiativ fra lokale miljø og primært skje ved omprioriter-
inger innenfor bevilgningsrammene til de berørte offentlige institusjoner.

Når det gjaldt nye virkemidler som Thulin-utvalget hadde foreslått, vur-
derte Industridepartementet det slik at flere av disse var dekket innenfor
eksisterende ordninger. For eksempel mente departementet at en egen garan-
tiordning for nyetableringer ikke var nødvendig fordi det allerede eksisterte
garantiordninger for driftskreditt under Håndverks- og småindustrifondet.
Samarbeidsprosjekter mellom små og mellomstore bedrifter burde kunne
støttes gjennom Industrifondets og NTNFs ordinære virksomhet. Lønnstil-

6. Statens teknologiske institutt (STI) var opprettet allerede i 1916 for å drive undervisning 
om teknologi, stort sett ved kursvirksomhet. Instituttet var underlagt Kirke- og undervis-
ningsdepartementet til 1960, da det ble overført Industridepartementet. Etter ny instruks 
fra 1964 skulle STI også drive konsulent- og rådgivningsvirksomhet, hovedsakelig for 
små og mellomstore bedrifter.
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skudd til FoU-personale ble ikke drøftet, og denne typen tiltak synes ikke å ha
vært fremme i senere offentlige utredninger eller stortingsmeldinger.

Thulin-utvalgets forslag om å fristille instituttene og gi NTNF en klarere
forskningsstrategisk rolle fikk bred tilslutning. Fristillingen av NTNF-institut-
tene ble gjennomført i løpet av 1980-årene, og utvalgets anbefalinger synes å
ha veid tungt i denne prosessen.

2.4 Utredning om innovasjons- aktiviteten i næringslivet (Aakvaag-utval-
get)

Det gikk 15 år fra Thulin-utvalget ble oppnevnt til det igjen ble nedsatt et
offentlig utvalg for å utrede næringsrettet FoU og innovasjon. Den mellom-
liggende perioden var først preget av kraftig vekst i FoU-investeringene, både
i næringslivet og i offentlig sektor. Forskningsmeldingen i 1985 betegnet
utviklingen i norsk forskning som i hovedsak positiv, jf. St.meld. nr. 60 (1984–
85) Om forskningen i Norge. Rundt midten av 1980-årene avtok imidlertid vek-
sten i næringslivets FoU-investeringer, og ble snudd til en tilbakegang over
perioden 1987–1991. Perspektivmeldingen i 1987 og forskningsmeldingen i
1989 ga en langt mer pessimistisk beskrivelse av den norske forskningsinnsat-
sen, jf. St.meld. nr. 4 (1987–88) Perspektiver og reformer i den økonomiske
politikken og St.meld. nr. 28 (1988–89) Om forskning.

Det ble i disse meldingene konstatert at Norge brukte mindre enn mange
andre OECD-land på forskning, og at det var få norske bedrifter som drev
egen forskningsvirksomhet. Naturgitte fortrinn kunne tidligere ha gitt et min-
dre behov i norsk økonomi for å satse på FoU, men etter hvert som disse for-
trinnene fikk mindre betydning måtte innsatsen i forskning og utvikling økes.
Denne begrunnelsen for økt FoU-innsats har klare paralleller til utredninger i
1960-årene fra forskningssektoren. Når forskningen igjen ble sett på som en
faktor for å utvikle nye vekstområder, spesielt kunnskapsbaserte næringer,
har det åpenbart sammenheng med at oljeprisfallet i 1986 viste hvor avhengig
norsk økonomi var blitt av oljeinntektene.

I først omgang førte tilbakeslaget i økonomien i slutten av 1980-årene til at
de inntekts- og stabiliseringspolitiske problemene kom i fokus, noe som kom
til uttrykk med oppnevningen av Sysselsettingsutvalget, jf. NOU 1992:26 En
nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene. Teknologi, forskning og
utvikling er omtalt med kun to tekstsider i den ellers fyldige utredningen. Det
framstår nærmest som en digresjon at Sysselsettingsutvalget var svært positiv
til de offentlige forsknings- og utviklingskontraktene, og anbefalte at myn-
dighetene i tillegg stimulerte til private FoU-kontraktsordninger for å bidra til
FoU-samarbeid mellom bedrifter. Tilskudd til industrielle forsknings- og
utviklingskontrakter ble innført med budsjettet for 1994, men ordningen har
hatt et relativt beskjedent omfang.

Det er først etter at økonomien var kommet ut av tilbakeslaget at utredn-
ingsbehov knyttet til de mer langsiktige vekstutfordringene synes å ha fått
oppmerksomhet. For øvrig kan nok det omfattende arbeidet med omorganis-
ering av forskningsrådene og de næringsrettede statsbankene for en tid ha
skjøvet andre sider av spørsmålene i bakgrunnen. I 1993 ble de fem forskning-
srådene slått sammen i Norges forskningsråd, og Statens nærings- og distrikt-
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sutviklingsfond ble etablert på grunnlag av de fire statsbankene for generell
næringsfinansiering og distriktsutvikling. 7

Et utvalg for å utrede innovasjonsaktiviteten i næringslivet ble nedsatt av
Nærings- og energidepartementet våren 1995 under ledelse av Torvild
Aakvaag, tidligere generaldirektør i Norsk Hydro. De andre medlemmene var
fra industrien, forskningsinstitusjoner og Landsorganisasjonen. Utvalget
skulle kartlegge den forsknings- og innovasjonsaktiviteten som skjer i
næringslivet, sammenligne denne med forholdene internasjonalt, vurdere for-
hold som påvirker bedriftenes innovasjonsevne og ulike offentlige tiltak, og
foreslå et sett med tiltak som kan bidra til å øke FoU-innsatsen og innovasjon-
saktiviteten i næringslivet. Utvalget brukte et knapt år på sitt arbeide.

Aakvaag-utvalgets analyse har interessante paralleller til Thulin-utvalget,
men også forskjeller. Utredningene er sammenfallende når det gjelder å vek-
tlegge et langsiktig behov for næringsrettet forskning. Begge utvalgene var
bekymret over lavere FoU-innsats i Norge enn i andre land, og formulerte mål
om en kraftig vekst basert på sammenligninger av nivået. Men mens Thulin-
utvalget begrunnet forskningsbehovet særlig med utfordringene norsk indus-
tri stod overfor på kontinentalsokkelen, var Aakvaag-utvalget opptatt av
utfordringene knyttet til reduserte inntekter fra petroleumsaktivitetene.

Et syn på innovasjoner som en komplisert prosess med mange ulike
aktører og vekselvirkninger eller samspill som kan arte seg svært forskjellig,
går igjen i begge utredningene. Konklusjonene de trekker fra en slik system-
forståelse av innovasjoner, er imidlertid noe forskjellig. Thulin-utvalget så den
nye forståelsen av innovasjonsprosesser i sammenheng med en mer omfat-
tende omlegging av den økonomiske politikken i retning av generelle og
indirekte virkemidler. Utredningen fra 1996 er derimot ikke opptatt av å
trekke prinsipielle skiller mellom ulike virkemidler. Men Aakvaag-utvalget
anbefalte at selektiv støtte til næringslivet, som ikke bidrar til omstilling og
nyskaping, bør bygges ned så raskt og så langt som sosialt og politisk mulig.

Begrenset tilgang på risikokapital, spesielt at venturekapital er lite utbredt
i Norge, så Aakvaag-utvalget som et problem i forhold til nyetableringer. For
å få mer privat venturekapital ut i markedet foreslo utvalget at det ble etablert
en ordning med ansvarlige lån til private ventureselskaper. Småbedriftsutval-
get, som fulgte rett etter, videreførte og konkretiserte forslaget. I statsbuds-
jettet for 1997 ble det innvilget 200 mill kroner i ansvarlige lån til såkornkapi-
talfond og 50 mill kroner i tilhørende tapsfond.

Aakvaag-utvalget foreslo i tillegg et skattemessig tiltak i form av 150
prosent overutgiftsføring knyttet til økningen i bedriftenes FoU-utgifter, som
en prøveordning over fem år. Videre foreslo utvalget at investeringsavgiften
avskaffes for forskningsutstyr og -bygg. Disse konkrete skatteforslagene er til
nå ikke fulgt opp. Mer generelt ønsket utvalget at staten burde oppmuntre til
privat sparing f.eks. ved å gi skatteincentiver til privat pensjonssparing og opp-
muntre til investeringer i næringsliv.

Utvalget var opptatt av hvordan en kunne stimulere FoU-innsatsen i
næringslivet uten at det krevde økte bevilgninger over statsbudsjettet. SNDs

7. Statens Fiskerbank ble 1. januar 1997 integrert i SND. Forvaltningen av økonomiske 
virkemidler for finansiering av landbruk og nye tilknyttede næringer, ble overført til SND 
ved nedlegging av Statens Landbruksbank fra 1. januar 2000.
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egenkapitaldivisjon burde arbeide som et ventureselskap og gå inn med kapi-
tal i nye selskaper som trenger hjelp i startfasen, men selge sine andeler i
markedet etter hvert som selskapene er blitt levedyktige. Utvalget foreslo
også at generelle tilskuddsordninger ble lagt om slik at staten kan få inntekter
fra sine investeringer i næringsvirksomhet. Det mente utvalget kunne gjøres
bl.a. ved å konvertere tilskudd til egenkapital eller ved å benytte royalty eller
andre tilbakebetalingsordninger.

Det kan nevnes at Industridepartementet allerede i 1959 var inne på tan-
ken om lignende finansieringsordninger med forslaget om et utviklingssel-
skap. I perioden 1984–1991 bidro SPISSTEK, som var et heleiet selskap under
NTNF, med risikokapital til nyetablerte høyteknologi-prosjekter og
knoppskytinger i allerede etablerte bedrifter. Prosjektfinansieringen fra SPIS-
STEK var basert på en avtalt tilbakebetaling i form av royalty knyttet til inntjen-
ing/salg (inntil 150 prosent av tilskuddet). Denne typen finansiering er senere
forbeholdt virkemidler som forvaltes av SND.

Organiseringen av den næringsrettede forskningen i Forskningsrådet ble
også drøftet av Aakvaag-utvalget. Det var ifølge utvalget uheldig at strategisk
og anvendt næringsrettet forskning er delt på to områdestyrer: Naturviten-
skap og teknologi (NT) og Industri og energi (IE). Ansvaret for strategisk og
anvendt næringsrettet forskning burde samles i området for Industri og
energi. Dessuten mente utvalget at det burde vurderes å overføre ansvaret
også for næringsmiddelindustrien og fiskeforedlingindustrien til IE, fra områ-
det Bioproduksjon og foredling. Forskningsrådet har ikke vurdert forslagene
nærmere. En ny gjennomgang av organiseringen har vært lite aktuelt så vidt
kort tid etter forskningsrådsreformen og før en evaluering er gjennomført.
Arbeidet med evaluering av Forskningsrådet er nå under forberedelse, og
ifølge St.meld. nr. 39 (1998–99) bør en ta sikte på å ferdigstille evalueringen i
løpet av 2001.

2.5 Mål i forskningspolitikken

Dette avsnittet beskriver utviklingen av mål i forskningspolitikken og tidligere
drøfting av målformuleringer. Grunnlaget for å kunne etablere mål i forskn-
ingspolitikken ble lagt i 1970-årene gjennom utviklingen av FoU-statistikk og
forskningsindikatorer, der OECD spilte en sentral rolle. Dette materialet fikk
raskt anvendelse i forsknings- og næringspolitiske dokumenter også i Norge.
Et tidlig eksempel er industrimeldingen fra våren 1981. Her sies det at FoU-
investeringene bør komme opp på et vesentlig høyere nivå, og Sverige og Ned-
erland nevnes i den forbindelse, jf. St.meld. nr. 54 (1980–81) Industripolitiske
retningslinjer for de nærmeste år fremover.

Thulin-utvalget var mer presis i sine formuleringer, og la til grunn at
«målet må være å oppnå en fordobling av norsk teknisk-industriell FoU-
innsats. Dette vil bringe oss opp på nivå med f.eks. Sverige.» I oppfølgingen av
utvalget tok imidlertid daværende regjering ikke i bruk noen lignende målfor-
mulering. Det kan ha sammenheng med at utviklingen i norsk forskning ble
beskrevet som i hovedsak positiv.

Størrelsen av forskningsinnsatsen ble nedfelt som et overordnet forskn-
ingspolitisk mål med Perspektivmeldingen i 1987. Her ble det konstatert at
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Norge bruker mindre enn mange andre OECD-land på FoU, noe som ledet
fram til følgende formulering:

«Det er Regjeringens mål at FoU-innsatsen øker slik at Norge kommer
mer på linje med de OECD-landene som satser mest.»

Det synes imidlertid å ha vært noe tvil om dette var et egnet mål, for i etterføl-
gende setning varslet daværende regjering at neste stortingsmelding om for-
skning ville drøfte utformingen av mer presise mål for den offentlige og private
forskningsinnsatsen og hvilke mål som i tilfellet er mest hensiktsmessige.

I forskningsmeldingen fra 1989 ble det da også gitt en grundig og system-
atisk drøfting av ulike typer mål. Innledningsvis ble det vist til at når det
gjelder innsatssiden, er FoU-innsats som andel av brutto nasjonalproduktet
den vanligst brukte målestokk. Men et lands FoU-innsats kan også måles pr.
innbygger eller etter FoU-årsverk i forhold til total arbeidsstyrke. Meldingen
drøftet også ulike måter å måle avkastningen. Antall publikasjoner og siter-
inger av nasjonale forskere i internasjonale tidsskrift er en slik metode. Et
annet mål på avkastning er antall patenter. Det ble også vist til beregninger fra
OECD som forsøkte å måle overføring av teknologi og kunnskap mellom land,
men påpekt flere svakheter ved datagrunnlaget. Regjeringen konkluderte
med å beholde forannevnte målformulering knyttet til FoU-innsats og ambis-
jonsnivå relatert til de landene som satser mest.

Hva som var oppnådd i forhold til målet ble vurdert i forskningsmeldingen
i 1993, jf. St.meld. nr. 36 (1992–93) Forskning for fellesskapet. Her ble det kon-
statert at i de landene som satser mest utgjør FoU mellom 2,5 og 3 prosent av
brutto nasjonalprodukt, mens andelen i Norge hadde økt bare til 1,9 prosent 8
. Målet kunne derfor ikke sies å være nådd helt og fullt. Men som meldingen
påpekte kom Norge gunstigere ut for offentlig finansiert forskning. Denne
utgjorde ca. 1 prosent av brutto nasjonalproduktet, og dette var på nivå med
de OECD-land som satser mest. Likevel valgte daværende regjering å gå bort
fra en landsammenligning i det forskningspolitiske målet – nå het det bare at
«Regjeringen vil fortsatt gi høy prioritet til forskning og utvikling».

Aakvaag-utvalget la igjen vekt på sammenligning av FoU-innsats med
andre land: «Med de utfordringer vi nå står overfor, bør vårt ambisjonsnivå
legges høyere enn OECDs gjennomsnitt. Dersom vi legger til grunn en samlet
FoU-innsats på 3 prosent av BNP i Norge, vil dette i dag tilsvare en økning på
i størrelsesorden 8 milliarder kroner.»

Bruk av innsatsrelaterte mål fikk et nytt gjennomslag med forsknings-
meldingen i 1999, jf. St.meld. nr. 39 (1998–99) Forskning ved et veiskille:

«Regjeringen går inn for å styrke forskningsinnsatsen i Norge, slik at
Norge i løpet av den neste femårs-perioden kommer mer på linje med
gjennomsnittet i OECD-landene, målt som andel av BNP.»

Det kan være grunn til å merke seg at den siste bisetningen presiserer målet
til en sammenligning av FoU-utgifter som andel av BNP. Vekstmålet fra 1987
var mer åpent for å bruke alternative og flere indikatorer, f.eks. også sammen-
ligning pr. innbygger eller av årsverk i FoU. Derimot sikter en nå bare mot
gjennomsnittet, mens daværende regjering mente at Norge fra 1987 burde

8. 1,65 prosent i 1991 med nye nasjonalregnskapstall.
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komme mer på linje med de landene som satser mest. Hvilket av målene som
er mest ambisiøst i sin formulering er derfor ikke åpenbart.

Det er vanskelig å avgjøre hvor stor betydning slike mål kan ha hatt for de
faktiske prioriteringene av forskningsbevilgninger og innretning av virke-
midlene. Offentlig finansiering av FoU hadde en betydelig realvekst i 1980-
årene, også før det ble etablert et innsatsbasert vekstmål, jf. punkt 4.3.2. Målet
fra 1987 ble etablert i en vekstperiode for statlige FoU-bevilgninger som hadde
begynt flere år tidligere, men lagt til side da bevilgningene stagnerte fra 1993.
For så vidt kan det sies å ha vært en rimelig grad av konsistens mellom over-
ordnede forskningspolitiske mål og faktiske virkemidler.

Konkrete behov for personell, utstyr og bygninger i de offentlige forskn-
ingsinstitusjonene, ved siden av statsbudsjettenes makroøkonomiske ram-
mer, har trolig hatt større betydning for bevilgningene enn overordnede vek-
stmål. Noe annerledes kan det ha forholdt seg for støtte til næringslivets for-
skning, siden behovene ikke på samme måte kan meldes inn i budsjettproses-
sen. Etter bevilgningenes hovedformål hadde industri, oljeutvinning og tjenes-
teytende næringer (unntatt samferdsel) til sammen en årlig realvekst på knapt
11 prosent i fireårsperioden 1983–1987, jf. figur 4.5. Med et innsatsbasert mål
i perioden 1987–1993 ble realveksten atskillig lavere, knapt 6 prosent, men
fortsatt høyere enn for andre FoU-formål. I perioden 1993–1999, hvor den
totale FoU-bevilgningen var om lag uendret, var det en reell svekkelse av
industri, olje og tjenesteyting til sammen med vel 5 prosent årlig. Med fravær
av et vekstmål synes næringsrettet FoU å ha blitt nedprioritert innenfor
stramme budsjettopplegg.

2.6 Prioriteringer i forskningspolitikken

Et sentralt spørsmål i forskningspolitikken er hvordan innsatsen skal fordeles
mellom ulike områder – som kan være avgrenset etter f.eks. fag, teknologi
eller næring. Fram til midten av 1980-årene var svaret at forskningsrådene pri-
oriterte innsatsen på sine respektive områder. Det gjaldt i hovedsak også
NTNF og den teknisk-industrielle forskningen. Et viktig unntak var
Industridepartementets øremerkede midler til atomenergiforskning. Som et
resultat av diskusjonen om bransjeforskningsinstituttene gikk Industridepar-
tementet i 1969 til det skritt å øremerke NTNFs midler til bransjeforskningen.
I 1970-årene kom det til nye øremerkede midler, særlig for forskning om kon-
tinentalsokkelen og miljøvern. Men i det store og hele var det, når en ser bort
fra primærnæringenes egne forskningsråd, NTNF som prioriterte innsatsen
innenfor den næringsrettede forskningen.

I den første etterkrigstiden behandlet Stortinget forskningsspørsmål bare
i forbindelse med de årlige budsjetter og konkrete enkeltsaker. Det gikk rela-
tivt lang tid før strategiske valg i forskningen ble et politisk tema. I langtidspro-
grammet 1974–77 uttalte daværende regjeringen at den ville stimulere til mer
kunnskapsbasert industriutvikling i Norge:

«Det vil være en viktig oppgave å komme fram til en klar prioritering
innenfor industriforskningen med sikte på å identifisere de områder
hvor Norge har forutsetninger for å være i fremste linje, så vel som de
områder hvor innsatsen bør være begrenset til kompetanseoppbyg-
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ging med sikte på å følge med i utviklingen og endelig de områder som
en bevisst avstår fra å dekke.»

Thulin-utvalget påpekte behovet for å utvikle en forskningsstrategisk planleg-
ging som setter forskningsvirksomheten inn i en mest mulig helhetlig sam-
funnsmessig og politisk sammenheng. For å bidra i utviklingen av norsk
industri må teknisk-industriell forskning sees i sammenheng med utviklingen
i en rekke samfunnsområder, bl.a. industri-, utdannings-, distrikts- og økono-
misk politikk. Samtidig mente utvalget at Norge som et lite land må konsentr-
ere sin FoU-virksomhet om utvalgte områder, og sikre at innsatsen blir stor
nok til å få effekt.

Vurderingene i NOU 1981:30 ga støtet til en prosess som ledet fram til poli-
tiske vedtak om en forskningsstrategi med overordnede satsingsområder. Det
fremkommer allerede i St.meld. nr. 54 (1982–83), der det sies at de direkte tilt-
akene bør konsentreres om få utvalgte satsningsområder og at offentlige myn-
digheter bør kunne initiere forskningsområder. I Stortinget var det bred
enighet om å konsentrere den nasjonale teknisk-industrielle forskningen til
utvalgte områder. Blant annet på dette grunnlaget fremla daværende regjer-
ing den såkalte Vekstpakken i 1984. Det ble valgt ut fire områder hvor det
gjennom en flerårig innsats skulle legges grunnlag for en fornyet økonomisk
vekst. De fire utpekte områdene var informasjonsteknologi, materialforskn-
ing, havbruk og offshoreteknologi.

«Innsatsområder» som begrep ble introdusert med forskningsmeldingen
i 1985. Formålet var ikke bare å konsentrere innsatsen om utvalgte områder,
men også å få til en bedre koordinering mellom offentlige myndigheter og
næringslivet, samt en bedre koordinering mellom ulike myndighetsorgan og
institusjoner. En bedre fokusering av innsatsen både tematisk og finansielt ble
sett på som et ledd i effektiviseringen av forskningssystemet. Med forsknings-
meldingen og Stortingets behandling ble humanistiske og samfunnsvitenska-
plige tema inkludert.

Innsatsområdene framkom som følge av et beslutningsforløp der både
regjeringer, Storting, næringsliv og andre kom med sine innspill. Derfor opp-
stod ikke områdene fra én kilde eller til samme tid. Miljøteknologi kom til som
det siste området under Stortingets behandling av næringsmeldingen i 1989.
De ni innsatsområdene som ble etablert var følgende:
– Informasjonsteknologi (IT).
– Bioteknologi.
– Materialteknologi.
– Havbruk.
– Olje og gass.
– Ledelse, organisasjon og styring (LOS).
– Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT).
– Helse, miljø og levekår (HEMIL).
– Miljøteknologi.

Seks av innsatsområdene var teknologisk innrettet, og næringsøkonomisk for-
skning stod sentralt i LOS-programmet. Det kan være naturlig å se opptrappin-
gen av bevilgningene til næringsrettet FoU fram til 1993 i sammenheng med
innsatsområdene, men det er vanskelig å si hvor mye av ressursene som ville
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ha blitt utløst også med en mindre fokusert satsing. For noen av områdene var
det i hovedsak snakk om å oppgradere statusen på forskningsprogrammer
som allerede pågikk under forskningsrådene.

Innsatsområdene ble evaluert i 1990–1992, med unntak av miljøteknologi.
Evalueringene viste at innsatsområdene ikke hadde betydd en dramatisk
omlegging av norsk forskningsprofil, men snarere forsterket en eksisterende
utvikling. Et positivt resultat var at en langt på vei hadde oppnådd en forskn-
ingspolitisk prioritering, så vel områdemessig som finansielt. Innsatsom-
rådene syntes imidlertid å ha vært for brede og for dårlig avgrensede. På noen
områder ble det kartlagt behov og satt inn en innsats som kan knyttes direkte
til den oppmerksomhet og status innsatsområdene hadde. Utdanningsplanen
for informasjonsteknologi ble framhevet som vellykket.

En annet resultat var at innsatsområdene avdekket en rekke problemer
knyttet til samordning av forskningen, både når det gjaldt organisering, plan-
legging og informasjon. Områdene samlet et strategisk ansvar i én sentral –
ofte kalt nasjonal – komité, men virkemidlene var fortsatt styrt av en rekke for-
skningsråd, offentlige finansieringsinstitusjoner mv. Forskningen forble langt
på vei fragmentert i tråd med situasjonen før innsatsområdene ble lansert.
Erfaringen fra innsatsområdene spilte imidlertid en viktig rolle i forhold til
prosessene som førte fram til etableringene av Forskningsrådet og SND. For-
skningsmeldingen i 1993 overlot det strategiske ansvaret for områdene til For-
skningsrådet, noe som reelt sett innebar at satsingsområder ble avskaffet som
et overordnet forskningspolitisk virkemiddel.

2.7 Nærmere om skatteforslag

Særregler for FoU-utgifter i skattesystemet har ikke vært et sentralt virkemid-
del i forskningspolitikken i Norge. Bruk av skattesystemet for å stimulere pri-
vate FoU-investeringer synes heller ikke å ha vært mye drøftet før Thulin-
utvalget. Dette utvalget la grunnlaget for en analyse der stimulering av FoU i
næringslivet ses i sammenheng med den generelle bedrifts- og kaptialbeskat-
ningen framfor at det utvikles særregler for den skattemessige behandling av
FoU-utgifter. En slik tilnærming har ligget til grunn for den senere utvikling
både av næringsbeskatningen og virkemidlene i FoU-politikken. Fra den
tidlige etterkrigstiden er det likevel noen eksempler på at det ble innført sær-
skilte skattetiltak for FoU som var av et mer begrenset omfang.

Fra 1948 fikk bedriftene adgang til å kreve fradrag ved inntektsansettelsen
for «tilskott til institutt som under medvirkning fra staten driver vitenskapelig
forskning eller yrkesopplæring som kan ha betydning for den skattepliktige i
hans ervervsvirksomhet». Hvis tilskuddet utgjorde mer enn 10 000 kroner,
kunne fradraget ikke overstige 10 prosent av skatteyters inntekt før fradrag
for tilskudd. Opprinnelig var bestemmelsen ment å sikre tilskudd til NTNF,
men også bransjeforskningsinstituttene og SINTEF kom til å nyte godt av ord-
ningen. Det var mulig fordi kravet om statlig medvirkning ble tolket som opp-
fylt når ett av styremedlemmene var oppnevnt av staten. I 1970 ble kravet om
tilknytning til bedriftens ervervsvirksomhet fjernet når det gjelder tilskudd til
forskning. Fra 1982 er det heller ikke et krav at instituttet selv driver virksom-
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heten, men tilstrekkelig at det «forestår» forskningen eller yrkesopplæringen.
I denne form gjelder bestemmelsen fortsatt.

Fram til etableringen av en ordning med avsetninger til konsoliderings-
fond i 1982 og etterfølgende utvidelser, forelå det en ordning med øremerkede
avsetninger fra 1962. Næringsdrivende fikk anledning til å avsette inntil 20
prosent av nettoinntekten (etter fratrekk for DU-avsetninger) til fond for
markedsbearbeiding i utlandet og/eller forskning og produktutvikling. Hele
avsetningsbeløpet ble tatt til beskatning fra investeringstidspunktet, senest
etter fem år. Ordningen innebar en skattekreditt (utsatt beskatning) og en viss
fordel av at renteinntektene fra konto i Norges Bank var skattefrie. Fond-
savsetning til markedsbearbeiding og FoU ble i liten grad benyttet av nærings-
drivende, trolig fordi skattefordelen var relativt beskjeden. For eksempel ga
avsetninger etter distriktsskatteloven en langt større skattefordel.

Thulin-utvalget mente at FoU i bedriftene burde stimuleres gjennom en
økt bruk av indirekte og generelle virkemidler, og forslo i tråd med dette en
utvidelse av rammene for skattefrie avsetninger til konsolideringsfond fra 10
til 25 prosent av skattbar inntekt. Ordningen tilsvarte i det store og hele en
generelt lavere beskatning av næringsinntekt og medførte, i motsetning til
andre fondsavsetningsordninger, i liten grad at kapital ble bundet i selskapet
eller til bestemte investeringsformål. I så måte pekte ordningen med avset-
ninger til konsolideringsfond i retning av prinsippene for skattereformen i
1992. Forslaget fra Thulin-utvalget ble fulgt opp gjennom økte satser for avset-
ninger til konsolideringsfond og utvidelse av ordningen for personlig nærings-
drivende gjennom 1980-årene.

Et hovedtrekk ved skattereformen i 1992 var at skattegrunnlagene ble
utvidet samtidig som satsene ble betydelig redusert. Skattesatsen på over-
skudd i næringsvirksomhet er 28 prosent. Skattereformen innebar at mulige
skattetiltak, f.eks. skattefrie avsetninger, overutgiftsføring mv., ble av ves-
entlig mindre økonomisk betydning for bedriftene enn hva de ville ha vært før
skattereformen. Dette kan forklare at Norge, i motsetning til en del andre
land, ikke har særskilte skatteincentiver for ulike investeringsformål.

Fra industrihold har særskilte skatteordninger for FoU vært etterspurt
flere ganger. Våren 1989 la Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) fram et
forslag om overavskrivning av investeringer i FoU, sammen med lønnstil-
skudd for FoU-personell i bedriftene. Dette initiativet førte til at NTNF ble
bedt om å utrede erfaringene med tilsvarende ordninger i andre land. NTNF
konkluderte med at det var få holdepunkter for å anta at en ordning med
ekstra skattefradrag for næringslivets FoU-utgifter ville være særlig hensikts-
messig ut fra et effektivitetssynspunkt. Etter skattereformen er det først og
fremst fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) det er tatt til orde for inn-
føring av særskilte skattetiltak for FoU.

Utvalget som vurderte næringspolitikken (Henriksen-utvalget) mente at
en ordning med skattemessig stimulering av FoU-innsats i dag ikke synes å
være den rette måten å stimulere bedriftenes forskningsinnsats, jf. NOU
1996:23 Konkurranse, kompetanse og miljø. Henriksen-utvalget anbefalt
likevel at erfaringene fra de land som har innført slike ordninger følges opp
sammen med det internasjonale arbeidet på dette området. Aakvaag-utvalget
foreslo derimot at det prøves ut en ordning med 150 prosent overutgiftsføring
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knyttet til økningen i bedriftenes FoU-utgifter. En tilsvarende ordning, sam-
men med andre modeller for skatteincentiver, ble omtalt i St. meld. nr. 39
(1998–99). Blant annet omtalen av skatteincentiver i forskningsmeldingen lig-
ger til grunn for nedsettelsen av dette utvalget.

Ved innføring av merverdiavgift i 1970 var omsetning av en rekke tjenester
ikke omfattet, herunder forskningstjenester. Storvik-utvalget, som i 1990
foreslo generell merverdiavgift på tjenester, mente det ikke forelå sterke grun-
ner for å unnta omsetning av forskningstjenester fra avgiftsplikt, jf. NOU
1990:11 Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Blant annet påpe-
kte utvalget at forskningsvirksomhet utenfor avgiftsområdet ikke vil ha
fradragsrett for anskaffelser. Ved internasjonale prosjekter medfører det en
konkurranseulempe for fagmiljøer i norske virksomheter. Det har så langt
ikke skjedd endringer i avgiftsreglene på dette området.

2.8 Innovasjonspolitikk og FoU i nye næringer

Thulin-utvalget introduserte en ny forståelsen av innovasjonspolitikk, der for-
skningen ble satt inn i en bredere sammenheng av mange faktorer som
påvirker innovasjoner og næringsutvikling. I noen grad er et slikt perspektiv
trukket fram i St.meld. nr. 54 (1982–83), men innovasjonsteorien framkommer
i liten grad i næringsmeldingen og forskningsmeldinger senere i 1980-årene.
Likevel ligger det særlig i næringsmeldingen fra 1989 en implisitt forståelse av
virkemidlene som har nær sammenheng med det som er definert som
innovasjonspolitikk. FoU ble sett på som en viktig del av næringspolitikken,
men bare en faktor av mange som må spille sammen for å få til økt verdiskap-
ing i næringslivet.

Først i forskningsmeldingen fra 1993 er det en omfattende og mer teore-
tisk drøfting av innovasjonssystemet. Den nye forståelsen ble her stilt opp mot
et tidligere «lineært» syn på gangen fra grunnforskning via anvendt forskning
og utviklingsarbeid til introduksjon av nye produkter eller produksjonsme-
toder. Dette var lenge etter at disse tankene internasjonalt var blitt framtre-
dende i forsknings- og teknologipolitikk. I norsk sammenheng må Thulin-
utvalget sies å ha vært langt forut for sin tid i forståelsen av innovasjon. Også
forslaget om samordningstiltak for små og mellomstore bedrifter, særlig
regionale kompetansesentra, kan sies å foregripe innovasjonspolitikken slik
den ble utviklet i 1990-årene.

Et spørsmål en kan stille er om den nye innsikten har ført til en omlegging
av virkemidlene. Svaret er nok at mye av den offentlige FoU-innsatsen aldri
fungerte så rettlinjet som de teoretisk modellene skisserte. Den offentlige
satsingen på næringsrettet FoU har helt fra startfasen i de første etterkrig-
sårene hatt et betydelig fokus på sammenhenger mellom forskningsverdenen
og anvendelse av resultatene i næringslivet. Det kan nok til dels skyldes at pro-
grammer rettet mot store teknologiske gjennombrudd, f.eks. innen
kjernekraft, romfart, luftfart eller forsvar, var relativt mindre omfattende i
Norge enn i mange andre land. Atomenergiforskningen er et unntak i så måte.
Men i det store og hele er utviklingen av det norske innovasjonssystemet mer
preget av kontinuitet og gradvis utvikling, enn av krappe omlegginger og
sprangvise satsinger. Heller enn som en konflikt mellom to motstridende
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modeller, kan utviklingen forklares som en erfarings- og læringsprosess. Til
tider tilsa erfaringene at en ikke hadde lykkes så godt som en burde. Det førte
til forsøk på å bedre situasjonen ut fra egen samtids forståelse av forholdet
mellom forskning og næringsutvikling, og ut fra de konkrete problemene som
bedriftene stod overfor.

Næringsrettet forskning ble fram til slutten av 1980-årene i det alt ves-
entlige forstått som forskning for anvendelse i industrien eller av indus-
triprodukter. Dette inkluderte bergverk og petroleumsvirksomhet. I tillegg
hadde primærnæringene sine egne forskningsråd. Selv om det har skjedd en
omlegging av språkbruken til «næring» er de offentlige midlene til næring-
srettet forskning fremdeles konsentrert om industri og primærnæringer, jf.
avsnitt 4.3.2. Et framtredende perspektiv har vært og er fortsatt, hvordan for-
skningen kan bidra til fornyet vekst i industriproduksjonen eller tjenesteom-
råder med en nær tilknytning til industrien. For eksempel er «FoU for det nye
næringslivet» beskrevet med informasjons- og kommunikasjonsteknologi og
bioteknologi i St.meld. nr. 39 (1998–99). Spørsmål om den økende andelen
tjenesteproduksjon i økonomien medfører nye forskningsbehov eller burde gi
grunnlag for endrede prioriteringer av den offentlige forskningsinnsatsen
synes å ha vært lite drøftet i forsknings- og næringspolitiske dokumenter.
Noen perspektiver på sammenhenger til tjenesteytende næringer har likevel
blitt etablert, først og fremst når det gjelder anvendelse av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi.

2.9 Oppsummering

Utviklingen av det norske innovasjonssystemet i etterkrigstiden er preget av
kontinuitet og gradvis utvikling. Til tider tilsa erfaringene at en ikke hadde
lykkes så godt som en burde. Det førte til forsøk på å bedre situasjonen ut fra
egen samtids forståelse av forholdet mellom forskning og næringsutvikling,
og ut fra de konkrete problemene som bedriftene stod overfor. En mer teore-
tisk analyse og forståelse av FoU synes å ha spilt en underordnet rolle slik
utformingen av politikken utviklet seg over tid. En studie av Aukrust og Bjerke
fra 1958 fikk imidlertid stor og vedvarende betydning. Fra en analyse av veks-
ten i norsk økonomi kom de fram til at en stor del av veksten måtte forklares
med teknologisk utvikling og økt utdanning.

De ti årene fram til midten av 1950-årene kan betraktes som en fase med
institusjonsbygging i et nasjonalt innovasjonssystem. Flere viktige resultater
har blitt stående. For det første en organisering av forskningen under
frittstående råd (som ble slått sammen i Norges forskningsråd fra 1993). For
det andre en omfattende instituttsektor som står for en stor del av den næring-
srettede forskningen. Instituttsektoren har spilt en viktig rolle som formidler
av forskningsresultater til næringslivet og som mottaker av brukerbehov. Et
tredje resultat som kan framheves er relativt nære forbindelser og god kontakt
mellom næringslivet og NTNF/Forskningsrådet. Det samme gjelder for
mange av forskningsinstituttene, mens forbindelsene til deler av universitets-
og høgskolesektoren ikke har vært like godt utviklet.

I 1960-årene ble det utviklet virkemidler med sikte på økt anvendelse av
forskningsresultater i næringslivet. Et parallelt siktemål var at forskningen i
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større grad skulle innrettes etter brukerinteressene. Disse virkemidlene
utgjør fortsatt en hovedel av offentlig innsats for å fremme bedriftenes egen
FoU-virksomhet:
– Tilskudd til FoU-prosjekter i næringslivet (brukerstyrte programmer).
– SNDs risikolån til utviklingsprosjekter.
– Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter.

Petroleumsrettet forskning hadde et begrenset omfang i relativt lang tid etter
at sokkelvirksomheten var kommet i gang. Først i 1980-årene fikk denne for-
skningen et betydelig omfang, noe som for en stor del skyldes samarbeid med
de utenlandske oljeselskapene gjennom teknologiavtalene. Det førte til
utvikling av FoU-miljøer og kompetanse som etter hvert bragte Norge i front
av petroleumsrettet forskning. Resultatet er at det på norsk sokkel utvikles og
anvendes ny teknologi i en rekke sammenhenger.

Siden 1980 er det to offentlige utvalg som har gitt en særskilt og inngående
vurdering av næringsrettet FoU i sin fulle bredde – Thulin-utvalget (Industri-
forskningsutvalget) i 1981 og Aakvaag-utvalget (Innovasjonsutvalget) i 1996.
Utredningene er sammenfallende når det gjelder å vektlegge et langsiktig
behov for næringsrettet forskning. Begge utvalgene var bekymret over lavere
FoU-innsats i Norge enn i andre land, og formulerte mål om en kraftig vekst
basert på sammenligninger av nivået. Thulin-utvalget så sine forslag i sam-
menheng med en mer omfattende omlegging av den økonomiske politikken i
retning av generelle og indirekte virkemidler. Hovedforslaget fra utvalget var
å øke rammene for skattefrie avsetninger til konsolideringsfond og utvide
omfanget av ordningen. Videre foreslo utvalget en fristilling av NTNF-institut-
tene. Dette er forslag som ble gjennomført i 1980-årene. Enkelte andre forslag,
som lønnstilskudd til FoU-personale i små og mellomstore bedrifter, er der-
imot ikke fulgt opp. To sentrale forslag fra Aakvaag-utvalget var statlig med-
virkning i etablering av såkornkapitalfond og en prøveordning med 150
prosent overutgiftsføring av veksten i bedriftenes FoU-utgifter. Forslaget om
såkornfond er gjennomført fra 1997.

Særregler for FoU-utgifter i skattesystemet har ikke vært et sentralt virke-
middel i forskningspolitikken i Norge. Thulin-utvalget la med sin utredning
grunnlaget for en analyse der stimulering av FoU i næringslivet ses i sammen-
heng med de generelle rammebetingelsene for investeringer i Norge. En slik
tilnærming har ligget til grunn for den senere utvikling både av nærings-
beskatningen og virkemidlene i FoU-politikken. En generell, relativt lav
beskatning av nærings- og kapitalinntekter etter skattereformen i 1992 kan
forklare at det ikke er innført særskilte skattetiltak for å stimulere bedriftene
til å satse på FoU.

Overordnede mål i forskningspolitikken og forslag til slike har gjen-
nomgående vært  innsatsrelaterte . I flere sammenhenger har slike mål vært
formulert i forhold til andre land eller gjennomsnittet i OECD, med utgang-
spunkt i en forståelse av at Norge bruker for lite ressurser på FoU i forhold til
land det er naturlig å sammenligne med. Mål relatert til resultater eller avkast-
ning (avkastningsmål) har vært drøftet ved noen anledninger, spesielt forskn-
ingsmeldingen i 1989. Data for avkastningen av FoU har så vidt alvorlige man-
gler at slike indikatorer ikke har kommet til anvendelse som politiske mål,
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men inngår i statistikk og beskrivelse av FoU. Systemrelaterte mål, f.eks.
omfanget og funksjonen av tiltaksapparatet, synes ikke å ha vært drøftet
nærmere. Dette kan synes overraskende ettersom flere utredninger og
meldinger har lagt vekt på en systemforståelse av innovasjon og FoU.

Det er vanskelig å avgjøre hvor stor betydning bruken av innsatsrelaterte
mål kan ha hatt for de faktiske prioriteringene av forskningsbevilgninger og
innretning av virkemidlene. Næringsrettede formål har kommet relativt gun-
stig ut i perioder der den totale bevilgningen til FoU over statsbudsjettet økte,
uavhengig av om det var definert et overordnet vekstmål. Fravær av et slik mål
kan imidlertid ha lagt til rette for at bevilgningen til næringsrettet FoU ble
rammet langt hardere i perioden 1993–1999, med stagnasjonen i den totale
FoU-bevilgningen over statsbudjsettet, enn andre forskningsformål.
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Kapittel 3   
FoU og økonomisk vekst

I dette kapitelet diskuteres FoU og økonomisk vekst med utgangspunkt i
økonomisk teori . Både innen den tradisjonelle vekstteorien og i nyere vekstte-
ori er teknologisk utvikling og ny kunnskap viktige kilder for økonomisk
vekst. Nyere vekstteori skiller seg likevel fra tradisjonell vekstteori ved at det
fokuseres på at investeringer i ny kunnskap og ny teknologi blir foretatt av per-
soner og bedrifter som ønsker å oppnå økt lønnsomhet, og at markedssvikt
kan lede til at det blir foretatt mindre investeringer i FoU enn samfunnsøkon-
omisk optimalt. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 3.1. Avsnittet avsluttes med
en omtale av nyere innovasjonsforskning. I avsnitt 3.2 diskuteres ulike former
for markedssvikt som i sum kan gi for lave investeringer i FoU, og derved
lavere økonomisk vekst enn ønskelig, ut fra en samfunnsøkonomisk vurder-
ing.

3.1 FoU i et makroøkonomisk perspektiv

3.1.1 Innledning

Den økonomiske veksten har i det siste århundret vært formidabel i mange
land. Samtidig ser en at det er mange land og regioner som ikke oppnår tils-
varende utvikling i økonomisk vekst og velferd. For økonomer og andre har
det vært en utfordring å finne drivkreftene bak den økonomiske veksten, og å
forklare hvorfor utviklingen har vært og er såpass forskjellig mellom ulike
land og regioner.

Selv om spesialisering og utnyttelse av stordriftsfordeler og naturgitte for-
trinn gjennom varebytte og internasjonal handel har vært viktige faktorer for
å forklare økt produksjon og høyere velferd, spesielt i mer tradisjonell økono-
misk teori, har økonomer de siste 40–50 årene fokusert på tilgang på arbeidsk-
raft og kapital og teknologisk utvikling for å forklare økonomisk vekst.

I følge tradisjonell vekstteori vil den økonomiske veksten, etter at kapital-
beholdningen pr. arbeider har nådd et visst nivå, i stor grad være bestemt av
den teknologiske utviklingen. Nye ideer, ny kunnskap og nye forskningsfelt
dukker opp uten at disse er styrt av økonomiske mekanismer, i den betydning
at det ikke er økonomiske motiver som driver den teknologiske utviklingen.
Myndighetene har derfor innen denne stiliserte rammen begrensede
muligheter til å påvirke den økonomiske veksten på lang sikt.

Nyere forskning om økonomisk vekst fokuserer på de økonomiske
drivkreftene bak den teknologisk utviklingen. Investeringer i forskning og
utvikling blir foretatt av personer og bedrifter som ønsker å kunne oppnå økt
fortjeneste ved utvikling av ny teknologi og nye prosesser. Summen av en
rekke nye produkter og prosesser øker produktiviteten og produksjonen i
økonomien og kan gi vedvarende økonomisk vekst. Ved at ny teknologi og ny
kunnskap kommer andre aktører til gode, uten at de som utvikler teknologien
fullt ut blir kompensert for dette, kan resultatet bli mindre forskning og
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utvikling enn det som samfunnsøkonomisk er mest gunstig. I den grad den
samfunnsøkonomiske avkastningen av forskning og utvikling er høyere enn
den bedriftsøkonomiske, kan myndighetene med fordel stimulere til økt for-
skning og utvikling og økt kunnskapsakkumulasjon i samfunnet, og på den
måten direkte bidra til høyere økonomisk vekst.

I denne delen av kapittelet vil vi først kort se på hvordan den økonomiske
veksten har vært i Norge sammenlignet med enkelte andre land, og peke på
enkelte utfordringer i årene framover. I det påfølgende avsnittet diskuteres
FoU i lys av ulike retninger innen vekstteori. I avsnitt 3.1.4 pekes det på
enkelte forhold som er av spesiell betydning for FoU og økonomisk vekst i en
liten åpen økonomi som den norske, mens FoU og nyere innovasjonsforskn-
ing blir diskutert i avsnitt 3.1.5. Avsnitt 3.1.6 oppsummerer denne delen.

3.1.2 Økonomisk vekst i Norge

Norge har i løpet av det siste århundret gått fra å være et av de fattigste lan-
dene i Europa til å bli et av de rikeste, jf. figur 3.1. Mens verdien av produk-
sjonen målt pr. innbygger bare var på 60 pst. av snittet av landene Sverige, Fin-
land, Danmark, England, Frankrike og Tyskland ved inngangen til dette
århundret, er verdien av produksjonen pr. innbygger nå på nivå med, og til
dels over, gjennomsnittet til de nevnte landene. Gapet i forhold til disse lan-
dene kan se ut til å ha blitt redusert i to runder: Først ble avstanden redusert
betydelig de første 20 årene i dette århundret, deretter har forskjellen blitt vis-
ket ut i løpet at de siste 20–30 årene. Denne utviklingen er vanskelig å forklare
uten å komme inn på viktige næringer som sjøfart, fiskeri, vannkraft og utvin-
ning og foredling av mineraler, og spesielt har utviklingen de siste 20–30
årene vært preget av framveksten av petroleumssektoren. Alt på midten av 70-
tallet oversteg bruttoinvesteringene i denne sektoren 15 pst. av de samlede
bruttoinvesteringene i Norge, og i de fleste av årene på 80- og 90-tallet utgjorde
investeringene mellom 20 og 30 pst. av samlede investeringer, jf. figur 3.2.

Figur 3.1 BNP per innbygger 1900–94. Norge i forhold til gjennomsnittet av de seks landene Sverige,
Finland, Danmark, England, Frankrike og Tyskland

Kilde: OECD (1995): Monitoring the World Economy. Paris: OECD.
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Figur 3.2 Hovedtall for petroleumssektoren

Kilde: Finansdepartementet, OED, og SSB

Investeringene i petroleumssektoren har gitt betydelige inntekter for
Norge. Eksport av petroleumsprodukter har utgjort mellom 10 og 15 pst. av
BNP de fleste av årene siden begynnelsen av 1970-tallet, og den høye
lønnsomheten i sektoren har ført til betydelige inntekter for staten. Hvordan
den økonomiske utviklingen hadde blitt i Norge uten petroleumsvirksom-
heten, og hva slags næringsliv vi da ville hatt, er det ikke mulig å si noe om.
Foretatte analyser indikerer likevel at oljeaktivitetene har gitt oss en levestan-
dard som er adskillig høyere enn den ellers ville ha vært.

Utviklingen i petroleumssektoren fram i tid er svært usikker, men som
anslagene i figur 3.2 viser kan denne sektoren få mindre betydning for norsk
økonomi i årene som kommer. Oljeinvesteringene som andel av samlede
investeringer viser en fallende trend, og gitt en noenlunde stabil oljepris vil
først eksportinntektene og deretter statens inntekter fra petroleumsvirksom-
heten falle kraftig i løpet av de neste 10–20 årene, i tråd med fallende produk-
sjon. Dette er en utvikling som vil ta lang tid, og både eksportinntekter og stat-
ens inntekter fra petroleumsvirksomheten vil i alle fall delvis bli erstattet av
avkastningen fra petroleumsfondet etter hvert som dette øker i størrelse.

Erfaringer fra andre land viser likevel at bortfallet av store inntekter fra
ressursbasert virksomhet kan gi omstillingsproblemer. Den framtidige reduk-
sjonen i inntektene fra petroleumssektoren gir derfor et behov for ny ekspor-
trettet eller importkonkurrerende virksomhet dersom Norge fortsatt skal ha
en økonomisk vekst på linje med andre land. Utfordringene Norge står overfor
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er trolig større enn i mange andre land, både på grunn av at en stor og viktig
næring ikke bare vil slutte å vokse, men faktisk vil avta i størrelse, og på grunn
av at den høye lønnsomheten i petroleumssektoren kan ha ført til at avkastnin-
gen av arbeidskraften og kapitalen som benyttes i sektoren er høyere enn hva
som kan forventes i andre næringer.

Det er derfor verdt å spørre seg om myndighetene gjennom tiltak for økt
privatfinansiert FoU  kan foreta seg noe for å stimulere til økt økonomisk
vekst, og derved bidra til bl.a. økt aktivitet i konkurranseutsatt sektor. Selv om
myndighetene kan bidra til økt økonomisk vekst, er dette ikke ensbetydende
med at myndighetene faktisk  bør foreta seg noe. Dette blir nærmere diskutert
nedenfor.

3.1.3 Teorier for økonomisk vekst

Tradisjonell vekstteori
I den tradisjonelle vekstteorien er nivået på produksjonen avhengig av innsat-
sen av arbeidskraft og kapital, og det teknologiske nivået. Bakgrunnen for
denne retningen var bl.a. å vise at en økonomi kunne nå stabil økonomisk
vekst uten inngripen fra myndighetenes side. Retningen kan ses på som en
reaksjon på den økonomiske tenkningen som hadde rådet siden 30-tallet, der
myndighetene hadde en viktig rolle å spille for økonomisk utvikling og vekst
gjennom det økonomiske virkemiddelapperatet.

Slik som teorien opprinnelig var formulert, jf. f. eks. Solow (1956), er
produksjonen avhengig av innsatsen av arbeidskraft og kapital. Tar en utgang-
spunkt i en gitt teknologi, og ser på produksjonen pr. arbeider (eller pr. capita
dersom arbeidsstyrken som andel av befolkningen er konstant), kan produk-
sjonen og den økonomiske veksten økes gjennom investeringer i realkapital.
Lønnsomheten av investeringer i realkapital avtar imidlertid etter hvert som
kapitalbeholdningen øker, slik at veksten i kapitalbeholdning og produksjon
etter hvert vil flate ut. Introduseres teknologiske framskritt og produktivitets-
forbedringer i modellen, vil den økonomiske veksten likevel fortsette. Dette
skjer både ved at produktivitetsforbedringer i seg selv gir økt økonomisk
vekst, og ved at økt produktivitet øker lønnsomheten av investeringer og der-
ved gir grunnlag for ytterligere økninger i kapitalbeholdningen.

Denne modellen har i ulike versjoner blitt gjenstand for omfattende empir-
isk testing. Med utgangspunkt i utviklingen i produksjon i forhold til tilgangen
på arbeidskraft, undersøkes gjerne hvor stor del av økningen i produksjonen
som kan tilskrives økt kapitaltilgang. Den delen av økningen i produksjonen
som ikke kan tilskrives økt tilgang på innsatsfaktorer, i dette tilfellet arbeidsk-
raft eller kapital, omtales gjerne som bedring i total faktorproduktivitet. Total
faktorproduktivitet omfatter en rekke produktivitetsforbedrende forhold som
bl.a. teknologiske fremskritt, bedre kvalitet på arbeidskraft, bedre organiser-
ing av produksjonen og forbedringer i kapitalutstyret. Resultatet av de empir-
iske undersøkelsene varierer, men hovedtyngden av undersøkelsene viser at
om lag halvparten av veksten i produksjonen kan tilskrives økt tilgang på
arbeidskraft og kapital, mens resten må tilskrives vekst i total faktorproduktiv-
itet.

Utvides modellen til også å ta hensyn til effekten av investeringer i utdan-
ning, finner en gjerne at utdanningsnivået bidrar til å gi modellen større
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forklaringskraft, på en slik måte at modellen forklarer en større del av forskjel-
lene i produktivitet og økonomisk vekst mellom land, jf. bl.a. Mankiw, Romer
og Weil (1992). Det er likevel mulig at sammenhengen mellom utdanning og
økonomisk vekst skyldes at rike land investerer mer i utdanning, snarere enn
at økt satsing på utdanning gjør land rikere. Dette synet blir understøttet av at
det er utdanningsnivåene som bidrar til å forklare forskjeller mellom land,
mens veksten i andelen høyt utdannet arbeidskraft i mindre grad bidrar til å
forklare økonomisk vekst.

Myndighetenes muligheter til å øke den økonomiske veksten på lang sikt
er i denne analyserammen er begrenset. Økonomien vil selv bevege seg mot
den likevekten og kapitalbeholdningen hvor den økonomiske veksten (i
hovedsak) er bestemt av den teknologiske utviklingen, en likevekt som ikke
lar seg forbedre av inngripen fra myndighetenes side så lenge sparebeslut-
ninger er tatt av framadskuende aktører som i sine sparebeslutninger også tar
hensyn til sine etterkommere. På kort sikt kan en likevel se for seg at myn-
dighetene kan påvirke spareraten og veksttakten, og derved den tiden det tar
å nå en likevekt. På lang sikt vil den økonomiske veksten i første rekke være
bestemt av den teknologiske utviklingen, og selv om myndighetene kan
påvirke økonomien på kort sikt, er ikke dette ensbetydende med at en slik
inngripen vil være velferdsforbedrende. Teoriretningen bygger på strenge
forutsetninger som perfekt konkurranse og perfekt informasjon. I praksis vil
en i en økonomi ha både skattekiler og ulike andre imperfeksjoner. Det er
likevel uklart om, og i så fall hvordan, myndighetene bør intervenere for å øke
den økonomiske veksten innen denne rammen for økonomisk analyse.

Den tradisjonelle vekstteorien er blitt kritisert av flere grunner. Den vik-
tigste i denne sammenheng er kanskje at den teknologiske utviklingen inngår
i modellene med en forhåndsbestemt vekstrate, slik at selve drivkreftene bak
den økonomiske veksten ikke blir forklart. Den teknologiske utviklingen
avhenger i de tradisjonelle vekstmodellene ikke av lønnsomheten ved å
utvikle ny teknologi, og så lenge teknologiutviklingen ikke er modellert, vil en
heller ikke ut fra denne teorien kunne vurdere hvorvidt det fra myndighetenes
side er behov for markedskorrigerende tiltak for å øke den økonomiske veks-
ten og velferden i økonomien. Kritikere av den tradisjonelle vekstteorien
peker på at i mange tilfeller er ikke antagelsen om perfekt frikonkurranse en
god beskrivelse av hvordan markedet i praksis fungerer, og de peker på at
kunnskap og ideer ofte kan gi grunnlag for monopolistisk konkurranse og
monopolprofitt. Tilhengere av den tradisjonelle vekstteorien argumenterer for
at en stor del av den teknologiske utviklingen skjer uten at det ligger økono-
miske motiver bak utviklingen av teknologien. Forskning og nye oppdagelser
er etter deres oppfatning ikke bare et spørsmål om å sette tilstrekkelig store
ressurser inn i en produksjonsprosess. Nye forskningsområder dukker opp
mer eller mindre tilfeldig, og forskning på ett område kan resultere i at en gjør
oppdagelser i helt andre retninger enn det som i utgangspunktet var planen.
Tilhengerne av tradisjonell vekstteori avviser med andre ord ikke at ny
kunnskap og teknologisk utvikling er av stor betydning for økonomisk vekst,
men er noe tvilende til om det er meningsfullt å forsøke å gjenskape de pros-
essene som driver den teknologiske utviklingen i en formell makroøkonomisk
modell. For et lite land som Norge vil uansett mye av den teknologiske
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utviklingen komme utenfra siden den forskning og utvikling som skjer i
Norge vil være svært liten sammenlignet med den som skjer i andre land, jf.
avsnitt 3.1.4.

Empiriske undersøkelser basert på denne teorien viser, som nevnt oven-
for, at en stor del av den økonomiske veksten ikke kan forklares ved økt til-
gang av arbeidskraft og kapital. Dette har blitt tolket slik at teknologisk
utvikling og kunnskapsakkumulasjon er svært viktig for den økonomiske vek-
sten. Denne konklusjonen, som i dette tilfellet har et svakt empirisk grunnlag
i og med at en tolker det som er  uforklart i modellen til å ha sammenheng med
bl.a. utdanning og kunnskap, har ledet myndighetene i en rekke land til å trap-
pet opp innsatsen knyttet til bl.a. utdanning, teknologiutvikling og kunnskap-
sakkumulasjon. Dette har også vært tilfellet i Norge, der tilsvarende under-
søkelser utført på 1950- og -60-tallet førte til en betydelig opptrapping av innsat-
sen innenfor bl.a. skole- og utdanningssektoren.

Nyere vekstteori
Svakhetene ved den tradisjonelle vekstmodellen har ledet en rekke økonomer
til å arbeide videre med å utvikle makroøkonomiske modeller hvor
teknologiutvikling og kunnskapsakkumulasjon ikke inngår ved en forhånds-
bestemt rate, men blir forklart i modellene. Formålet med dette arbeidet har
vært å utvikle makroøkonomiske modeller hvor teknologisk utvikling og
kunnskapsutvikling blir modellert på en slik måte at de øker vår forståelse for
disse faktorenes betydning for økonomisk vekst, og for myndighetenes
muligheter for å påvirke utviklingen av disse teknologiene og den økonomiske
veksten. Sentralt i denne retningen er at investeringer i teknologi- og produk-
tutvikling blir foretatt av økonomiske aktører som ønsker å oppnå økt
lønnsomhet.

I disse modellene gir ny kunnskap og nye ideer opphav til eksternaliteter
og koordineringsproblemer som kan gi grunnlag for velferdsforbedrende
intervensjoner fra myndighetenes side. Introduksjonen av kunnskapsbaserte
eksternaliteter blir ofte gjort samtidig som en løsner på antagelsen om perfekt
konkurranse. Dette skyldes at selv om kunnskap er ikke-rivaliserende, vil det
i praksis være en viss grad av ekskluderbarhet knyttet til ny kunnskap, i alle
fall i en viss periode. Dette gir bedrifter og økonomiske aktører insentiver til å
investere i FoU og ny kunnskap, samtidig som bedrifter og personer kan
oppnå meravkastning gjennom vellykket nyutvikling siden det tar tid, eller er
kostbart, for konkurrenter å kopiere ideen eller produktet. Eksternaliteter
knyttet til utviklingen og ervervelsen av FoU og ny kunnskap fører likevel til
at det blir generert for lite FoU og kunnskap, slik at den økonomiske veksten
kan bli lavere enn det som kunne vært ønskelig fra et samfunnsøkonomisk
eller velferdsmessig synspunkt. Dette kan skyldes at en del av fordelene ved
utvikling av ny teknologi og ny kunnskap tilfaller andre aktører enn de som
står for nyutviklingen. Eksternalitetsproblemene kan også ta form som et
koordineringsproblem, hvor de involverte partene kunne forbedret sin situas-
jon gjenom samarbeid, men hvor hver part på egenhånd ikke er tjent med å
endre sin tilpasning. Eksternaliteter og andre former for markedssvikt i sam-
menheng med innovasjoner og FoU er nærmere omtalt i avsnitt 3.2.
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Kunnskapsoverføringer og problemene knyttet til at en del av fordelene
ved utvikling av ny teknologi og ny kunnskap tilfaller andre enn de som står
for nyutviklingen, gjør at det kan bli foretatt mindre FoU og innovasjon enn det
som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. Dette skyldes at den sam-
funnsøkonomiske avkastningen av FoU-investeringer kan være høyere enn
den bedriftsøkonomiske avkastningen. Det har vært foretatt en rekke empir-
iske undersøkelser for å forsøke å kartlegge størrelsen på den samfunnsøkon-
omiske meravkastningen, og Griliches (1993) oppsummerer mange av disse
undersøkelsene. Den empiriske tallfestingen er svært usikker, både på grunn
av metodemessig usikkerhet og på grunn av usikkerhet knyttet til tallmateri-
alet, men undersøkelsene tyder på at den samfunnsøkonomiske meravkast-
ningen ofte er betydelig.

Hovedtanken bak nyere vekstteori er at innovasjoner er kumulative og
komplementære, slik at de økonomiske motivene for å igangsette invester-
inger i en teknologi kan bli for svake. I sum kan veksten i økonomien bli påvir-
ket på en ugunstig måte ved at investeringer på flere områder, eller kjeder av
investeringer, blir stoppet eller forsinket. De kumulative og komplementære
aspektene til innovasjoner har dannet grunnlag for ulike modeller for innova-
tiv økonomisk vekst. Den kumulative retningen fokuserer på at ny kunnskap
og nye innovasjoner bygger på, og, gjennom introduksjonen av nye produkter,
i en viss forstand erstatter den eksisterende massen av kunnskap og ideer.
Innen den komplementære retningen fokuseres det på at en innovasjon innen
ett felt eller område har konsekvenser for utviklingen i andre deler av økon-
omien, uten at dette blir hensyntatt av de som står for innovasjonene. Det siste
kan for eksempel skje ved at en innovasjon på et felt kan påvirke den samlede
produktiviteten i økonomien, eller ved at innovasjonen danner grunnlag for
innovasjoner i andre deler av økonomien.

Den retningen som fokuserer på de  kumulative aspektene av ny kunnskap
og innovasjoner bygger på en tankegang som har lange røtter innen økonomi-
faget, nemlig at prosessen som skaper økonomisk vekst og utvikling også
inneholder et element av det som kan betegnes som kreativ destruksjon, jf.
Aghion og Howitt (1992). En ny innovasjon bygger altså på gammel kunnskap.
For å rendyrke dette aspektet ved innovasjoner kan vi tenke oss at hver bedrift
i økonomien produserer ett produkt. Økonomisk vekst foregår ved at det
investeres i nyutvikling og innovasjon. Disse investeringene generer nye og
forbedrede produkter, som blir introdusert i markedet av nye bedrifter og
erstatter tidligere bedrifter og produkter. Den nyutvikling som dannet
grunnlaget for nye produkter og nyetableringer, vil være tilgjengelig
kunnskap for alle i økonomien, og vil på et senere tidspunkt være utgang-
spunktet for ytterligere innovasjoner og produkter. Her bygger med andre ord
innovasjoner direkte på hverandre, slik at dersom den innovative prosessen
blir bremset, så vil det også bremse en hel kjede av nyutviklinger og i sum
redusere veksttakten i økonomien.

Vellykket innovasjon og introduksjon av nye produkter kan gi både posi-
tive og negative eksterne virkninger. Når et nytt produkt blir introdusert av en
bedrift, tar ikke den nye bedriften hensyn til det tapet som oppstår i den
allerede etablerte bedriften. Dersom det ikke er knyttet store forbedringer til
det nye produktet, kan en tenke seg at de velferdsforbedringene som finner
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sted ved at kundene får tilgang til produktet, er mindre enn kostnadene ved å
utvikle det. Utvikling og introduksjon av det nye produktet er med andre ord
lønnsomt for bedriften kun på grunn av at den erstatter og overtar markedet
til den tidligere bedriften. På den annen side vil den nye bedriften heller ikke
ta hensyn til de positive effektene ved at fremtidige bedrifter drar nytte av den
nyutviklingen som har funnet sted i forbindelse med utviklingen av det nye
produktet. Dette vil isolert sett føre til at den samfunnsøkonomiske avkastnin-
gen av nyutviklingen blir høyere enn den bedriftsøkonomiske. Hvorvidt det
innen denne rammen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for myndighet-
ene å stimulere til mer FoU, og derved høyere økonomisk vekst, vil avhenge
av en totalvurdering av både positive og negative eksterne virkninger.

Den delen av den endogene vekstteorien som vektlegger  de komple-
mentære aspektene ved innovasjoner er todelt. Den ene retningen fokuserer på
at oppdagelsen av nye produkter øker effektiviteten i produksjonen på en slik
måte at verdiskapningen, og derved markedsstørrelsen, øker. Dette gir en
kontinuerlig vekstprosess med økning i antall produkter og økonomisk vekst.
Den andre retningen studerer effekten av å introdusere nye teknologier med
bredt anvendelsesområde. Disse grunnleggende teknologiene gir grunnlag
for mer effektiv produksjon og utvikling av nye anvendte produkter og pros-
esser. Begge disse retningene blir omtalt nærmere nedenfor.

For i større grad å framheve de komplementære aspektene ved innovas-
joner, kan en tenke seg at den innovative prosessen er slik at  produktspekteret
blir utvidet , jf. Romer (1990). En bedrift kan investere i FoU for å utvikle et
nytt produkt, og gjennom vellykket innovasjon vil en få både en økning i
kunnskapsnivået, og et nytt produkt som både kan nyttes direkte eller inngå
som kapitalinnsats i produksjonen. Økonomisk vekst skjer både ved at en økn-
ing i kunnskapsnivået øker produktiviteten, og ved at flere produkter gir flere
innsatsfaktorer. En økning i antall produkter gir muligheter til å innrette
produksjonen på en mer effektiv måte og derved til økt produktivitet i økon-
omien. For å sette dette siste poenget på spissen kan en si at produksjonen blir
mer effektiv med en PC og en skriver enn med to PC’er. En innovasjon erstat-
ter med andre ord ikke tidligere produkter som i eksempelet ovenfor, men
utfyller det eksisterende produktspekteret. Med denne modellformuleringen
vil en måtte ha monopolistisk konkurranse, slik at prisen på en vare er høyere
enn merkostnaden ved å produsere en ekstra enhet av varen, i alle fall i deler
av økonomien. Dette skyldes at prisen på produktet må være tilstrekkelig høy
til å dekke inn utviklingskostnaden til produktet. Det er ingenting som tyder
på at en økning i det teknologiske kunnskapsnivået reduserer avkastningen av
ytterligere FoU, og slik som modellen er formulert her vil en økning i
kunnskapsnivået føre til at lønnsomheten av FoU øker, slik at ytterligere res-
surser blir satt inn i forskning og utvikling.

Den teknologiske utviklingen og den stadige utvidelsen av produktspek-
teret og produksjonskapitalen gir økonomisk vekst på lang sikt, men myn-
dighetene har likevel mulighet til å foreta velferdsforbedrende inngripen ved
å stimulere til økt opplæring og utdannelse, og økt FoU. Dette skyldes i første
rekke to forhold. Den mest opplagte er at forskning har positive eksterne
virkninger ved at forskning øker produktspekteret og kunnskapskapitalen,
noe som både øker produktiviteten og verdiskapningen i økonomien, og
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lønnsomheten ved fremtidig innovasjon og produktutvikling. Den andre grun-
nen til at ressursinnsatsen i FoU-sektoren er for liten, er at på grunn av monop-
olistisk konkurranse i produktmarkedene blir kompensasjonen for FoU-aktiv-
itet for lav. Begge disse effektene gjør at investeringer i forskningsaktivitet blir
for lave.

Ovenfor har fokus vært på det som kan omtales som inkrementelle
innovasjoner, dvs. mindre forbedringer i en prosess eller en teknologi, eller
utviklingen av et nytt eller et forbedret produkt. Dette er ofte resultatet av den
regulære virksomheten til en bedrift eller av ordinær FoU-aktivitet. Utviklin-
gen av slike innovasjoner kan ses på som en kontinuerlig prosess, selv om
fremskritt innen et område også her kan utløse en bølge av innovasjoner innen
andre områder eller sektorer. Drastiske innovasjoner blir derimot introdusert
med ujevne mellomrom og medfører en diskontinuitet i den forstand at gamle
teknologier som var viktige i en næring, blir erstattet med ny teknologi. En
type drastiske innovasjoner som har fått spesiell oppmerksomhet i den økon-
omiske litteraturen, jf. f. eks. Bresnahan og Trajtenberg (1995), er såkalt
«General Purpose Technology», eller  teknologier med generelt anvendelsesom-
råde . Denne typen teknologi kjennetegnes ved at den har potensiale for vid
anvendelse i en rekke sektorer. De fleste teknologier med generelt anven-
delsesområde karakteriseres ved at de er «muliggjørende teknologier» i mot-
setning til mer anvendte teknologier som i større grad gir fullstendige og
endelige løsninger. Eksempler på denne typen teknologier kan være damp-
maskinen, den elektriske dynamoen og elektriske motorer, laseren og data-
maskinen.

En teknologi av denne typen er ikke klar til bruk. Hver teknologi med
generelt anvendelsesområde trenger et fullstendig nytt sett av innsatsvarer
eller mellomprodukter før den kan bli implementert. Oppdagelsen og utviklin-
gen av disse innsatsvarene kan være en ressurskrevende aktivitet, og det vil
gå en stund før en tilstrekkelig stor kritisk masse med innsatsvarer og ferdige
produkter er utviklet før det er lønnsomt for bedrifter å skifte ut teknologien
som tidligere var rådende. Denne prosessen, hvor ressurser først blir satt inn
i utviklingen av en ny teknologi før resultatene gjenspeiles i mer effektiv
produksjon og høyere verdiskapning, kan gi svingninger i økonomisk aktiv-
itet. Det kan også være verdt å nevne at det i startfasen av en slik innovativ
prosess kan være vanskelig å se konsekvensene av den nye teknologien. Dette
gjør at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen av både ny teknologi og
nye anvendelser. Det kan derfor være vanskelig for innovatøren å skaffe
risikoavlastning i forbindelse med utviklingen av ny teknologi og nye produk-
ter, og mange prosjekter og bedrifter vil mislykkes på grunn av at den teknol-
ogiske utviklingen gikk i en annen retning enn det som var antatt.

Det er i første rekke to typer eksternaliteter som har vært diskutert i forb-
indelse med denne typen innovasjoner. Den første typen har paralleller med
eksternalitetsproblemene som har vært diskutert ovenfor: En innovatør av en
teknologi med generelt anvendelsesområde har problemer med å fullt ut å
sikre seg den økte verdiskapningen som følger av innovasjonen. Dette gjør at
inntektene som følge av utvikling av teknologier med generelt anvendelse-
sområde blir for lave, og at produksjonen av denne typen teknologi blir for lav.
Den andre typen eksternalitet har sammenheng med at de sektorene som
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benytter den generelle teknologien i anvendte produkter og prosesser, må ta
utgangspunkt i den teknologien som allerede er tilgjengelig. Dersom de anv-
endte sektorene gikk sammen om å utvikle en ny eller forbedret teknologi
med generelt anvendelsesområde, kunne dette bedret lønnsomheten og gitt
sterkere insentiver til utvikling av denne teknologien, noe som ville vært
fordelaktig for alle parter. Dette fenomenet blir gjerne omtalt som «innovative
komplementariteter», dvs. at produktiviteten til forskning og utvikling i en
anvendt sektor eller nedstrømssektor øker som følge av innovasjoner i den
generelle teknologien, og kan ses på som et koordineringsproblem.

Myndighetene kan ha en rolle å spille i forbindelse med utviklingen av
denne typen teknologier både ved bruk av offentlig midler for å stimulere til
økt FoU, læring og innovasjon, og ved å bidra til å løse det koordineringsprob-
lemet som oppstår ved at flere sektorer i økonomien vil dra nytte av utviklin-
gen av teknologi. Ideelt sett kan en tenke seg at dersom alle bedriftene innen
en næring eller bedrifter som er vertikalt relaterte har noe å tjene på å samar-
beide, så burde partene kunne finne løsninger på koordineringsproblemet
gjennom samarbeid og kontrakter. I praksis er det likevel trolig at myndighet-
ene har en viktig oppgave i det å legge til rette for nærings- og sektorovergrip-
ende FoU og kunnskapsformidling.

Evolusjonær økonomisk teori
Innen økonomisk teori er det vanlig å anta at konsumenter og bedrifter mak-
simerer hhv. nytte- og profitt. Bak denne antagelsen ligger det at de økono-
miske aktørene er rasjonelle, eller oppfører seg som om de var rasjonelle. Evo-
lusjonær økonomisk teori er en forholdsvis ny og eksperimentell retning
innen økonomifaget som baserer seg på at aktørene bare er begrenset ras-
jonelle. Isteden for å anta at aktørene har full oversikt over beslutningssituas-
jonene, og er i stand til å tilpasse seg optimalt i forhold til den aktuelle beslut-
ningssituasjonen, blir aktørene i modellen utstyrt med et sett av handlingsre-
gler. Disse handlingsreglene blir erstattet av nye dersom det over tid viser seg
at reglene ikke leder til et godt utfall.

Anvendt på bedriftsadferd vil en typisk få situasjoner der det initielt er
mange bedrifter. Over tid vil bedriftene med de beste handlingsreglene ha
profitt og overleve, mens de bedrifter med mindre gode handlingsregler vil gå
konkurs og forsvinne, eller bli omstrukturert. Bedrifter som forsvinner blir
erstattet av nye bedrifter. Både nye og omstrukturerte bedrifter blir utstyrt
med et nytt sett med handlingsregler som kan, men ikke trenger, være bedre
enn de reglene som de etablerte bedriftene er utstyrt med. Dersom ramme-
betingelsene er stabile vil bedriftene på denne måten over tid få adferdsregler
som stadig blir bedre, og på lang sikt vil populasjonen av bedrifter gjennom
evolusjon og seleksjon få en adferd som ligger nært opp til profittmaksimer-
ende adferd.

Teoriretningen er ikke så utviklet at en kan foreta formell velferdsvurder-
ing av ulike tiltak for å stimulere til økonomisk vekst, men det er likevel klart
at de rammebetingelsene som nyetablerte bedrifter står ovenfor har stor
betydning for ressursallokeringen mellom nye og etablerte bedrifter, og der-
ved for økonomisk utvikling og vekst. Dette skyldes at det er gjennom
nyetableringer og omstruktureringer at nye ideer og nye metoder blir testet
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ut. Selv om de fleste nyetableringene viser seg å ikke være vellykkede, er den
samfunnsøkonomiske kostnaden ved nyetableringer lav, samtidig som
nyetableringer er viktige «laboratorier» for uttesting av nye ideer.

3.1.4 FoU og økonomisk vekst i en åpen økonomi

Ny kunnskap og ny teknologi overføres ikke bare mellom bedrifter, men også
mellom land. Alle land i moderne åpne økonomier er avhengige av handel-
spartnerne få å få tilført maskiner og utstyr, innsatsvarer og konsumvarer.
Samtidig vil et land gjennom handelspartnerne få et større marked å selge
varer og tjenester i. Produksjonsmetoder, organisasjonsformer, produktde-
sign og produktutvikling blir overført mellom land både ved handel og ved
annen internasjonal kontakt. Dette betyr at de problemene en bedrift står over-
for når det gjelder å hente inn gevinsten knyttet til utviklingen av nye ideer og
nye produkter, også vil gjelde internasjonalt i den forstand at andre land vil
kunne dra nytte av de investeringene som et land foretar i utviklingen av ny
kunnskap og nye ideer. Samtidig vil et land også kunne dra nytte av den
teknologi- og kunnskapsutvikling som skjer i andre land. Det siste er kanskje
spesielt viktig for en liten åpen økonomi som den norske.

Viktigheten av internasjonale kunnskapsoverføringer blir understøttet av
analyser som tyder på at for små land kan en økning i handelspartnernes FoU-
aktivitet være vel så viktig for landets produktivitetsutvikling som en økning i
egen FoU-aktivitet. Analysene indikerer også at produktivitetsgevinsten av et
lands investeringer i FoU er større i et stort industriland enn i et lite, mens et
lite industriland med høy importandel vil få større produktivitetsgevinster av
en økning i utenlandsk FoU enn et stort industriland med lavere importandel.

Den forskning og utvikling som skjer i Norge vil på de fleste områder være
liten i forhold til den som skjer i resten av verden. Dette kan illustreres ved at
den samlede norske FoU-innsatsen var på 15,4 mrd. 1990-kroner i 1997, sam-
menlignet med f. eks. 1 052 1990-mrd. kroner i EU og 1 652 mrd. 1990-kroner
i USA. Når vi vet at andre land i alle fall delvis kan dra nytte av norsk FoU-
innsats, og at et lite lands FoU-innsats nødvendig vis vil måtte være liten i for-
hold til den FoU-innsatsen som skjer i andre land, kan være fristende å trekke
den konklusjonen at et lite land bør basere seg på den teknologiutvikling som
skjer internasjonalt, og derfor være forsiktige med bruk av offentlige midler
for å stimulere til egen FoU-innsats. Det er minst tre grunner til at denne konk-
lusjonen kan være feil. For det første vil et land måtte ha et visst kunnskaps-
og kompetansenivå for å kunne dra nytte av den teknologiutvikling som skjer
internasjonalt. På bedriftsplan betyr dette at en bedrift som er i en bransje hvor
teknologi- og kunnskapsutvikling er et viktig element i konkurransen, ofte må
ha egen FoU-aktivitet for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. På
det nasjonale planet betyr dette at et visst kunnskapsnivå og egen forskning-
saktivitet ofte er nødvendig for å være en attraktiv samarbeidspartner i inter-
nasjonal kunnskapsutvikling og –formidling og i internasjonale forskning-
sprosjekter, noe som igjen i alle fall til en viss grad er nødvendig for å kunne
ta del i en større kunnskapsbase. For det andre er teknologiutvikling og FoU-
aktivitet ofte sektor- eller næringsspesifikk. Dette betyr at selv om et lite land
ikke kan være i front på alle områder, kan det være teknologisk ledende eller
langt framme i de næringene hvor landet har forutsetninger for å hevder seg
i internasjonal konkurranse, samtidig som det å være langt framme teknolo-
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gisk i mange næringer også vil være en forutsetning for å være med å konkur-
rere. For det tredje kan investeringer i FoU være samfunnsøkonomisk
lønnsomme selv også når andre land overtar deler av gevinsten av disse inves-
teringene. Dette skyldes i så fall at gevinsten for innenlandske bedrifter og
konsumenter er tilstrekkelig stor til å rettferdiggjøre investeringene i FoU.

Overførbarhet av teknologi og kunnskap har likevel konsekvenser for
hvordan små land bør innrette seg med tanke på å bedre teknologi-,
kunnskaps- og produktivitetsutviklingen. Økt åpenhet og færre handelsre-
striksjoner kan gi en utvidelse av både kunnskapsbasen og produktspekteret
ved at ny kunnskap og ny teknologi er innbakt i importerte varer og tjenester,
og i utenlandske direkteinvesteringer. Videre vil den utvidelsen av markedet
som økt åpenhet normalt medfører også kunne stimulere til økt egenutført
FoU, og derigjennom til økt produktivitet og høyere økonomisk vekst. Dette
skyldes at bedrifter som foretar FoU-investeringer kan dekke inn utviklings-
kostnadene i et større marked, og derved få sterkere økonomiske incentiver
til teknologi- og produktutvikling som følge av at lønnsomheten i disse aktiv-
itetene øker. Disse effektene – mer «importert» kunnskap og økt markedsstør-
relse – er blitt framhevet som viktige kilder for produktivitetsforbedringer og
økonomisk vekst, jf. bl.a. Romer (1990) og Coe og Helpman (1995).

Kunnskapsoverføring mellom land og mindre muligheter til å erverve gev-
inster av egen FoU-innsats enn det som kunne vært ønskelig ut fra en sam-
funnsøkonomisk vurdering, kan føre til at det for det enkelte land er optimalt
å utføre mindre FoU enn det som hadde vært mest gunstig om en hadde sett
alle landene under ett. Dette taler for utvikling av internasjonalt forpliktende
samarbeid om FoU og kunnskapsutvikling.

3.1.5 FoU og nyere innovasjonsforskning

Den viktigste grunnen til at FoU blir utført i næringslivet er at FoU bidrar til
innovasjonsarbeidet i bedrifter, og på denne måten styrker bedriftenes
konkurranseevne. Bedrifter utfører med andre ord FoU som ledd i en
eksplisitt eller implisitt innovasjonsstrategi. FoU utgjør likevel bare en del av
det samlede innovasjonsarbeidet, og det er derfor viktig å tenke over hvordan
FoU inngår i innovasjonsstrategien og i bedriftenes adferd. I dette avsnittet
blir det diskutert hvordan nyere forskning om innovasjon kan påvirke vårt syn
på FoU og FoU-politikk.

Innovasjon er nyskapning – det involverer å gjøre nye ting på nye måter.
Både nye produkter, nye prosesser, nye organisasjonsmetoder og nye tjenes-
ter er derved innovasjon. Hvis innovasjon er nyskapning må det involvere
læring (hvis vi på forhånd viste hvordan noe skulle gjøres ville det tross alt
ikke være en nyskapning). Hvis vi tenker på teknologi som en form for
kunnskap relatert til produktive transformasjoner, så er læring en prosess
som utvider den eksisterende kunnskapsbasen. En stor del av moderne
innovasjonsforskning har derfor fokusert på kildene for, egenskapene til, og
karakteristikkene til læring og kunnskap.

Innovasjonsforskning er et relativt nytt felt. Det var først på 80-tallet denne
forskningen fikk et visst omfang, og etter dette har det vært forsket på mange
aspekter ved kunnskapsutvikling med utgangspunkt i en rekke fagdisipliner.
Mye av forskningen har hatt empirisk karakter – ved hjelp av case-studier og
statistiske analyser har den bestått i relativ grunnleggende forskning i de
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dypereliggende kjennetegnene ved innovasjon. Denne empiriske forskningen
har vært understøttet av nye datakilder (spesielt undersøkelser om innovas-
jonsaktivitet og –resultater som omfatter hele økonomien), så vel som forbed-
rede FoU-data, forbedrede data om patentering og databaser om vitenskapelig
publisering.

Studier som bruker disse og tilsvarende datakilder har endret våre oppfat-
ninger om hva som kjennetegner innovasjon, og om sammenhengen mellom
innovasjon og økonomisk vekst. Mye av den allment vedtatte kunnskapen om
innovasjon har vært utfordret, og dette har fått implikasjoner for vår forståelse
av hvilken betydning FoU har.

Sentralt i moderne innovasjonsforskning er forkastingen av ideen om at
innovasjon følger av en tidligere oppdagelsesprosess – den såkalte «linære
innovasjonsmodellen». Det var i første rekke to kilder for dette lineære synet
på innovasjon. Den ene var ideen om at innovasjon kom fra oppdagelser i grun-
nforskning, og at grunnforskning ga en strøm av resultater som så ble
omskapt til industriell innovasjon av bedrifter. Den andre kilden for dette
synet var arbeidet til økonomen Joseph Schumpeter, som med utgangspunkt
i en bedrift tok et skrittvist syn på innovasjon. Han karakteriserte innovasjon-
sprosessen ved tre faser;  oppfinning (oppdagelsen av et nytt teknisk prinsipp
og demonstrasjonen av at det virker),  innovasjon (utviklingen av oppfinnin-
gen til dens kommersielle form), og  spredning (prosessen hvor brukerne tar
i bruk oppfinningen).

Disse «linære» innovasjonsmodellene impliserte at en form for grunnfor-
skning var nødvendig for innovasjon. Fra et perspektiv kan moderne forskn-
ing ses på som en forkastning av disse tankene om at innovasjon skjer skrit-
tvis. Moderne forskning tenderer til å se på FoU som en komponent i en
kompleks blanding av aktiviteter i bedrifter. Innovasjon i en bedrift kommer
som en følge av interaksjon mellom markedsstrategier, design-prosesser,
kompetanseutvikling, anskaffelsen av ny kapital og nye innsatsvarer (sammen
med det å lære seg å bruke disse), og så videre. I tillegg vil det normalt være
slik at den kunnskapen som en bedrift bruker i innovasjonsprosessen ikke
bare kommer fra bedriften: Bedrifter samhandler med leverandører, kunder,
konsulenter, universiteter, forskningsinstitutter og lignende. FoU er derfor
sett på som en del av en generell søke- og læreprosess, som i stor grad er
formet av en generell konkurransestrategi, og som interagerer med en bred-
ere kunnskapsskapningsprosess i andre bedrifter og organisasjoner.

Innovasjon er sett på som en gjennomgripende, kollektiv, kumulativ og
usikker prosess. Når en skal oppsummere innovasjonsforskning med fokus på
FoU-politikk, er det minst seks sentrale konklusjoner som er robuste i den for-
stand at de får sterk støtte i vidt anvendbare data, og i empirisk forskning på
tvers av land og næringer.

Innovasjon er gjennomgripende. Innovasjon er ikke noe som bare skjer i en
relativt liten gruppe høyteknologi-næringer, eller noe som blir drevet fram av
en liten gruppe av næringer eller teknologier. Nye innovasjonsdata, spesielt
fra EU, viser klart at innovasjon skjer i alle næringer i alle europeiske land.
Næringer som er sett på som «tradisjonelle» eller modne genererer ofte en
betydelig del av salget fra teknologisk sett nye produkter og prosesser. På
samme måte er tjenestesektoren svært innovativ i alle sine aktiviteter, og dette
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er særlig viktig siden tjenestesektoren er den største sektoren i alle utviklede
økonomier. Implikasjonen av dette er at en ved utformingen av en FoU-poli-
tikk må ta hensyn til behovene til et bredt sett av sektorer og næringer.

Innovasjon er basert på samarbeid og interaktiv læring . Innovasjon i bed-
rifter skjer sjeldent uten teknologisk samarbeid og samhandling. Utvikling av
kunnskap skjer i en interaktiv prosess hvor andre bedrifter, organisasjoner,
vitenskaps- og teknologiinfrastruktur o.l. deltar. Empirisk forskning i en rekke
land viser at innovative bedrifter er samarbeidende bedrifter, at samarbeidet
foregår over lang tid, og at den offentlig støttede infrastrukturen (slik som uni-
versiteter og forskningsinstitutter) er viktige samarbeidspartnere. Implikas-
jonen av dette er at FoU-politikk må ha et fokus som er bredere enn den indi-
viduelle bedriften.

Innovasjon er svært usikker. Innovasjon involverer en stor grad av usikker-
het, både i teknologiske og økonomiske termer. Det har sjeldent vært mulig å
forutse hvor innovasjon fører, selv ikke i generelle termer. Det er også svært
vanskelig å forutse de økonomiske utfallene av nye produkter og prosesser.
Bedrifter gjør ofte betydelige prediksjonsfeil, selv når bedriftene er godt
informerte og ledet av godt kompetente og kunnskapsrike mennesker. Dette
fører til betydelige problemer for bedrifter når de skal foreta investerings-
beslutninger hvor innovasjonsaktivitet inngår. Politikkimplikasjonen er enkel:
En FoU-politikk som involverer å velge spesifikke høy-vekst teknologier vil
med høy sannsynlighet slå feil.

Klynger er viktige og reflekterer nasjonale og regionale mønstre for industriell
og teknologisk spesialisering. Et resultat som viser seg i en rekke studier er at
klynger synes å være sentrale i forhold til komparative fortrinn. «Horisontale»
klynger – i betydningen en gruppe bedrifter i samme næring – er svært vanlig,
og synes å være sammenfallende med bedre økonomiske resultater for bed-
rifter i klyngen. «Vertikale» klynger – i betydningen langvarige relasjoner mel-
lom bedrifter som utfører ulike aktiviteter – reflekterer nasjonale spesialiser-
inger som ofte varier svært mye. Det er visse indikasjoner på at klynger som
går over landegrensene kan bli mer viktige. Disse spesialiserings-mønsterene
er kumulative, bygges opp over en lang periode, og er vanskelige å endre.
Implikasjonen av dette er at de som utformer politikken alltid må være opp-
merksomme på de spesifikke spesialiseringene i et land eller en region; FoU
må reflektere disse mønstrene, og det må også den overordnede sammenset-
ningen av politikkinstrumenter.

Innovasjon er systemavhengig. Et av de mest gjennomgående temaene i
moderne innovasjonsstudier er ideen at innovasjon utført av bedrifter ikke kan
forstås kun i lys av uavhengig beslutningstakning på bedriftsnivå. Bortsett fra
samarbeid, som er diskutert ovenfor, er det bredere faktorer som former bed-
riftsatferd: Den sosiale og kulturelle sammenhengen, institusjonelle og organ-
isatoriske forhold, regulatoriske systemer, infrastruktur, prosessen som
skaper og sprer vitenskapelig kunnskap og lignende. Til sammen utgjør disse
faktorene et system, og systembetingelser kan ha en betydelig innflytelse på i
hvilken grad bedrifter kan ta innovasjonsbeslutninger og på hvilken måte
disse blir tatt. For FoU-politikk betyr dette at en må vurdere de spesifikke kar-
akteristikkene til systemet, dets struktur og dynamikk.
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Det er en sterk vitenskap- og teknologiinteraksjon. Vitenskapssystemet er
viktig for innovasjon, og det er en sterk interaksjon mellom teknologi og viten-
skap. Mange oppfinninger trekker på vitenskap – analyser av patenter viser for
eksempel at det har vært en dramatisk økning i siteringer i patenter fra viten-
skapelig arbeid, og at en svært stor andel av de siterte artiklene er produsert
innen offentlige vitenskapelige forskningsorganisasjoner. Andre studier har
vist sterke men indirekte interaksjoner, hvor næringer ofte påvirker retningen
på vitenskapelig forskning samtidig som de også bruker resultatene. Ut fra
dette perspektivet trekker mange tradisjonelle næringer intensivt på viten-
skapelige resultater i næringsvise kunnskapsbaser. Selv om vitenskap ikke
frambringer råmaterialet for innovasjoner på en enkel måte, forblir vitenskap
et sentralt element i de næringsvise kunnskapsbaser på tvers av økonomien.
En politikkimplikasjon av dette er at vi trenger en god forståelse av hvordan
forskningsresultater brukes i alle næringer. En annen implikasjon er at vi ikke
kan isolere en politikk for industriell FoU fra en mer generell støtte til det
vitenskapelige systemet.

3.1.6 Oppsummering

Tradisjonell vekstteori behandler ikke utviklingen av ny teknologi og ny
kunnskap som resultatet av en bevist innsats foretatt av økonomiske aktører
for å oppnå høyere lønnsomhet. Empiriske undersøkelser basert på denne
teoriretningen viser likevel at teknologisk utvikling også innen denne retnin-
gen er en svært viktig faktor når en skal forklare økonomisk vekst. Til-
hengerne av tradisjonell vekstteori argumenterer for at nye ideer, ny
kunnskap og nye forskningsfelt ofte dukker opp uten at disse er styrt av økon-
omiske mekanismer, i den betydning at det ikke er økonomiske motiver som
driver den teknologiske utviklingen. Selv om tilhengerene av tradisjonell vek-
stteori er enig i at en del av FoU- og innovasjonsaktiviteten skjer i næringslivet,
mener de at prosessen som skaper innovasjoner, ny kunnskap og nye ideer
ikke kan modelleres som en økonomisk motivert forretningsaktivitet. Myn-
dighetene har innen denne stiliserte rammen begrensede muligheter til å
påvirke den økonomiske veksten på lang sikt, men et godt skole- utdannings-
system, gode forskningsmiljøer, effektive systemer for spredning av
kunnskap og kunnskapsoverføring fra utlandet kan likevel bidra til å legge for-
holdene til rette for økt produktivitet og økonomisk vekst og utvikling.

Nyere vekstteori fokuserer på de økonomiske drivkreftene bak den
teknologisk utviklingen. Investeringer i forskning og utvikling blir foretatt av
personer og bedrifter som ønsker å oppnå høyere fortjeneste gjennom
utvikling av ny teknologi, nye prosesser og ny kunnskap. Summen av en rekke
nye produkter og prosesser øker produktiviteten og produksjonen i økon-
omien, og kan gi vedvarende økonomisk vekst. Eksterne virkninger og
koordineringsproblemer knyttet til utviklingen av ny teknologi og ny
kunnskap gjør at det kan bli foretatt mindre forskning og utvikling enn det
som samfunnsøkonomisk er mest gunstig. I den grad den samfunnsøkono-
miske avkastningen av forskning og utvikling er høyere enn den bedriftsøkon-
omiske, kan myndighetene med fordel stimulere til økt forskning og utvikling
og økt kunnskapsakkumulasjon i samfunnet, og på den måten direkte bidra til
høyere økonomisk vekst også på lang sikt.
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Den evolusjonære vekstteorien er ikke basert på profitt- og nyttemaksim-
erende adferd, men på at økonomiske aktører over tid utvikler et han-
dlingsmønster som ligner på profitt- og nyttemaksimerende adferd ved at de
aktørene med den beste adferden overlever. Teoriretningen er ikke tilstrekke-
lig utviklet at en kan foreta formell velferdsvurdering av ulike tiltak for å
stimulere til økonomisk vekst, men det er likevel klart at de rammebetin-
gelsene som nyetablerte bedrifter står overfor har stor betydning for ressur-
sallokeringen mellom nye og etablerte bedrifter, og derved for økonomisk
utvikling og vekst. Dette skyldes at det er gjennom nyetableringer og
omstruktureringer at nye ideer og nye metoder blir testet ut.

Ny kunnskap og ny teknologi overføres ikke bare mellom bedrifter og per-
soner, men også mellom land. Dette gjør at utenlandsk FoU-aktivitet kan være
vel så viktig for produktivitetsutviklingen og den økonomiske veksten i Norge
som innenlandsk FoU-aktivitet, uten at dette gjør egen FoU-aktivitet overflø-
dig. Økt åpenhet kan gi en utvidelse av kunnskapsbasen og produktspekteret,
ved at ny kunnskap og ny teknologi er innbakt i importerte varer og tjenester
og i utenlandske direkteinvesteringer, og sterkere incentiver til egen FoU-
aktivitet ved at et større marked kan øke lønnsomheten ved utviklingen av nye
og bedre produkter. Problemene knyttet til kunnskapsoverveltning mellom
land kan reduseres ved at flere land går sammen om FoU-prosjekter på
områder hvor disse overveltingseffektene er viktige.

Moderne innovasjonsforskning forkaster tanken om at innovasjon følger
av en tidligere oppdagelsesprosess – den såkalte «linære innovasjonsmod-
ellen» – men fokuserer på at utvikling av kunnskap skjer i en interaktiv pros-
ess hvor andre bedrifter, organisasjoner, vitenskaps- og teknologiinfrastruk-
turen o.l. deltar. Innovasjon er en gjennomgående i den forstand at innovasjon
er ikke noe som bare skjer i en relativt liten gruppe høyteknologi-næringer,
eller noe som blir drevet fram av en liten gruppe av næringer eller teknologier,
men er noe som skjer i et bredt sett av sektorer og næringer, også i næringer
som tradisjonelt blir sett på som «lav-teknologi» næringer. I sum er innovasjon
en kollektiv, kumulativ og usikker prosess som skjer i et samspill mellom en
rekke ulike sektorer i økonomien og i de fleste bedrifter og næringer.

3.2 Markeds- og systemsvikt knyttet til FoU

Hovedbegrunnelsen for offentlig støtte til næringslivets FoU, er at bedriftene
investerer for lite i FoU i forhold til hva som er ønskelig fra samfunnets side. I
denne delen av kapitlet drøftes markeds- eller koordineringssvikt med
utspring i FoU-investeringers særegne karakter. Det vises til kapittel 8 for en
drøfting av offentlige tiltak som svar på de ulike formene for markeds- eller
koordineringssvikt som gjennomgås i dette kapitlet.

3.2.1 Ny teknologi og ny kunnskap er særegne goder

Det kan være nyttig å dvele litt ved hva som gjør at produkter, prosesser, løs-
ninger mv. basert på ny kunnskap eller nye ideer skiller seg vesentlig fra
andre, tradisjonelle goder, som f.eks. råvarer.

Forskning og utvikling leder frem til ny kunnskap, nye løsninger og ideer,
nye eller forbedrede produkter eller mer effektiv produksjonsteknologi. Av og
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til leder FoU til radikale innovasjoner som fører til framveksten av helt nye
næringer eller påvirker hverdagen til store deler av verdens befolkning. Men
som regel leder FoU til en mindre forbedring av et eksisterende produkt eller
en liten vri på tidligere løsninger som bidrar til å øke inntjeningen for en bed-
rift. Det kan ved første øyekast være vanskelig å se fellestrekkene ved f.eks.
oppdagelsen av prinsippet for vaksinen og utviklingen av barnetannbørster
som skifter farge når man pusser tennene. Til tross for enkelte åpenbare for-
skjeller – både vaksinering og videreutvikling av tannbørster er basert på at,
svært forenklet,  noen fikk en god idé eller tenkte helt nytt .

FoU kan betraktes som en  innsatsfaktor i produksjon av ny kunnskap og
ny teknologi. FoU som innsatsfaktor forstås her som den innsatsen en bedrift
legger ned for å komme frem til ny kunnskap og nye løsninger. Den viktigste
bestanddelen i FoU-arbeidet er innsatsen til de ansatte som er involvert i FoU-
virksomheten, og den største utgiftsposten er normalt lønnskostnader. I
tillegg kommer driftskostnader og utgifter til bygning og annen realkapital
(kontormaskiner, teknologisk utstyr osv.). To andre faktorer må imidlertid
trekkes frem som innsatsfaktorer i produksjon av ny kunnskap og ny
teknologi, til tross for at grenselinjene mellom de ulike innsatsfaktorene er
uklare. Den ene er den  generelle kunnskapen bedriften har tilgang til. En viktig
egenskap ved ny kunnskap er at den bygger på tidligere kunnskap. Bedriften
har ofte en intern kunnskapsbase som følge av erfaringer og tidligere FoU-
investeringer. Videre kan den ha tilgang til en felles kunnskapsbase for bran-
sjen eller for samfunnet som helhet. Den andre faktoren som er viktig for
utviklingen av ny kunnskap, er evnene og kunnskapen enkeltpersoner involv-
ert i FoU-virksomheten besitter, som er uløselig knyttet til disse personene
(«tacit knowledge»). Hvorvidt en bedrift har mulighet til å utnytte tilgjengelig
kunnskap til å utvikle ny kunnskap og nye løsninger, er ofte avhengig av at
bedriften har arbeidskraft med evner til å forstå, fortolke og bruke denne
kunnskapen i nye sammenhenger.

Ny kunnskap er et ikke-rivaliserende og lite ekskluderbart gode
Det som er så spesielt med en ny idé eller ny løsning, er at det ikke er noen
fysiske hindringer for at et ubegrenset antall aktører kan utnytte den samtidig.
Kunnskap, ideer eller løsninger går således under det som i teorien kalles
ikke-rivaliserende goder . Dette står i motsetning til  rivaliserende goder , der én
persons bruk av godet ekskluderer en annen persons konsum av det samme
godet. Rivaliserende goder må bli produsert hver gang de skal konsumeres.
De aller fleste varer og tjenester, alt fra jordbær og CD-spillere til advokat-
tjenester og legetimer, er således rivaliserende goder.

Utviklingen av ny teknologi og kunnskap er som regel karakterisert ved
høye engangskostnader, mens kostnaden ved at én person til benytter teknol-
ogien er lav eller lik null. Microsoft investerte flere hundre millioner dollar på
å utvikle det første eksemplaret av Windows NT, mens det andre eksemplaret
kostet kun om lag 50 cents – kostnaden ved å kopiere programmet. Når Win-
dows NT i dag distribueres via Internett, er kostnaden ved en ytterligere kopi
tilnærmet lik null.

Årsaken til at man likevel kan ha positive marginalkostnader ved produk-
sjon av teknologiprodukter, er at det ikke-rivaliserende godet – kunnskapen –
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er bakt inn i et rivaliserende gode. Teknologiske produkter må således forstås
som en sammensetning av goder med ulik karakter.

Selv om det er fysisk mulig at et ikke-rivaliserende gode brukes av et ube-
grenset antall personer samtidig, betyr ikke det at godet nødvendigvis er fritt
tilgjengelig. Et gode er  ekskluderbart dersom eieren eller produsenten har
muligheten til å hindre andre i å bruke det, og på den måten kan ta betalt der-
som andre konsumerer godet. Ekskluderbarhet kan sikres ved for eksempel
fysisk besittelse, via det juridiske systemet, eller hemmelighold. Både rivalis-
erende og ikke-rivaliserende goder kan være mer eller mindre ekskluderbare.
Fast eiendom og kodede satelittoverføringer er eksempler på hhv. et rivaliser-
ende og et ikke-rivaliserende gode med høy grad av ekskluderbarhet.

Private goder er objekter som er rivaliserende og som har høy grad av
ekskluderbarhet. Goder som er gjenstand for  «almenningens tragedie» er riv-
aliserende, men har liten grad av ekskluderbarhet. Det klassiske eksempelet
på almenningens tragedie er overutnytting av felles beiteområder. Kostnaden
ved å la ei ku beite deles av alle bønder, mens eieren av kua får hele gevinsten.
Resultatet er overbeiting, og i verste fall uttæring av beiteområdet. Et annet
eksempel er overfiske i uregulerte internasjonale fiskeomårder. Ikke-rivaliser-
ende goder som ikke er ikke-ekskluderbare, kalles ofte  kollektive goder .
Resultater fra grunnforskning faller inn under denne kategorien.

Samfunnet har til dels et valg med hensyn til grad av ekskluderbarhet. For
rivaliserende goder har samfunnet sørget for klare juridiske eiendomsret-
tigheter. Patenter og copyrights er juridiske virkemidler for å øke graden av
ekskluderbarhet for ny teknologi og ny kunnskap. Patentbeskyttelse sikrer
imidlertid ikke perfekt ekskluderbarhet. Det skyldes bl.a. at patentet er tids-
begrenset, og at patenter ikke nødvendigvis kan forhindre kunnskapen eller
teknologien i å spres til andre bedrifter.

Eiendomsrett til ny kunnskap – en samfunnsmessig interessekonflikt
Samfunnet står overfor en konflikt mellom å sikre incentiver til at bedriftene
skal investere i FoU, som tilsier sterke eiendomsrettigheter – og optimal utny-
ttelse av den eksisterende kunnskapen, som tilsier at kunnskapen stilles fritt
tilgjengelig.

Dersom en ønsker å gi incentiver til verdifulle oppdagelser, bør en sikre
oppfinneren høy avkastning på oppdagelsen. Intellektuelle eiendomsret-
tigheter (patent) gir oppfinneren en monopolmakt som gjør det mulig for bed-
riften å ta en pris over de løpende produksjonskostnadene, og på den måten få
en inntjening som dekker FoU-investeringene. En kan for eksempel vanskelig
forestille seg at en bedrift ville gått inn i software-markedet og betalt de høye
kostnadene for å utvikle et nytt produkt, hvis den ikke kunne sette prisen over
marginalkostnaden og således dekke sine utviklingskostnader.

Etter at en ny ide eller løsning er fremskaffet, er det imidlertid sam-
funnsøkonomisk ønskelig at det skal koste minst mulig å utnytte den nye
ideen. Dette kan illustreres med et eksempel på en oppfinnelse med ekstremt
høy samfunnsøkonomisk verdi,  vaksinen . Det beste for samfunnet er opplagt
at kunnskap om vaksinering stilles fritt tilgjengelig slik at alle kan dra nytte av
den. En ønsker derfor at prisen på utnyttelsen av denne kunnskapen skal være
lik null etter at den er utviklet. Dersom Edward Jenner som oppdaget prinsip-
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pet bak vaksinering på 1700-tallet, hadde fått en evigvarende patent på sin opp-
dagelse, kan man bare tenke seg hvor stort tap dette hadde vært for samfun-
net. (I virkeligheten har ikke Jenner eller hans etterfølgere fått noe av gev-
insten når forskere og leger over hel verden bruker hans oppfinnelse.)

I mange tilfeller vil det derfor være mer hensiktsmessig å gi incentiver ved
at samfunnet belønner oppfinneren, for deretter å stille den nye oppdagelsen
fritt tilgjengelig for videre utnyttelse for hele samfunnet. Et slikt belønnings-
system er vanligere for grunnforskning enn for kommersielt rettet forskning
og innovasjon, der det er mer vanlig å sørge for sterke intellektuelle eiendom-
srettigheter.

En balanse mellom hensynet til utnyttelse av eksisterende kunnskap og
hensynet til sterke incentiver forsøkes oppnådd bl.a. ved å tildele ufullstendige
eller tidsbegrensede eiendomsrettigheter. Tildelingen av eiendomsret-
tigheter reflekterer også til en viss grad at den samfunnsøkonomiske betyd-
ningen av kunnskapsspredning oppfattes som ulik for ulike goder. For enkelte
ikke-rivaliserende goder, for eksempel innenfor litteratur eller musikk, tilde-
les copyright-beskyttelse med mye lenger varighet enn patentbeskyttelse.
Selv om en bedrift kan få eiendomsrett til ny teknologi og på den måten kon-
trollere markedet i en kortere eller lengre periode, kan nye bedrifter komme
inn på markedet ved å tilby tilsvarende, men litt annerledes (og bedre)
produkter.

3.2.2 Privat vs. samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nøkkelen til incentivproblemene i produksjon av ny kunnskap og ny teknologi
ligger i at kunnskapen overføres til andre bedrifter uten at bedriften som har
utviklet kunnskapen kompenseres (fullt ut) for dette. Dersom bedriften som
har utviklet ny teknologi i begrenset grad kan hindre andre bedrifter i å utny-
tte den nye teknologien kommersielt, reduseres bedriftens incentiver til å
investere i FoU, fordi den ikke er i stand til å fange opp hele avkastningen fra
sin investering. I slike tilfeller vil avkastningen for den enkelte bedrift være
lavere enn den samfunnsøkonomiske avkastningen fra en FoU-investering .
Dette avsnittet går nærmere inn på årsaker til at den privatøkonomiske
lønnsomheten på FoU-prosjekter kan avvike fra den samfunnsøkonomiske.

Kanaler for overføring av kunnskap
Når kunnskap overføres mellom aktører utenom markedet, har bedriftene
begrensede muligheter til å ta seg betalt for den gevinsten andre aktører får
fra deres FoU-investeringer. En snakker derfor ofte om kunnskaps lekkasjer .
Disse er det verken mulig eller samfunnsøkonomisk ønskelig å hindre. Den
enkelte bedrift vil imidlertid kunne ha et tosidig forhold til kunnskapsover-
føringer. På den ene siden vil bedriften kunne ha stort utbytte av å ha tilgang
til felles kunnskapsbaser, gjensidig utveksling av kunnskap, læring av andre
bedrifters mer eller mindre vellykkede FoU-prosjekter, deltakelse i forskn-
ingssamarbeid mv. På den andre siden kan bedriften ønske å beskytte seg mot
at kunnskap lekker til konkurrerende bedrifter som kan utnytte denne til å
imitere et produkt eller en prosess, eller til å utvikle nye og bedre produkter
eller prosesser. I dette avsnittet ser en på noen viktige kanaler for overføring
av kunnskap utenom markedet.
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En viktig kanal for kunnskapslekkasjer, er mobile arbeidstakere. Det kan
være vanskelig for en bedrift å hindre tidligere arbeidstakere i å spre
kunnskapen de har opparbeidet seg mens de arbeidet i bedriften. Vellykkede
FoU-prosjekter i bedriften kan også gi forskningspersonale incentiver til å
skifte jobb eller starte for seg selv, for å kapitalisere kunnskapen de sitter inne
med. Et eksempel på overføring av kunnskap via mobil arbeidskraft finner en
i historien om Norsk Data. Etter at Norsk Data som følge av en mislykket
omstillingsprosess gikk fra produksjon av datamaskiner og programvare til
salgs- og servicevirksomhet, etablerte en rekke av de tidligere ansatte mindre
selskaper, der de kunne utnytte kommersielt den kunnskapen de hadde
opparbeidet seg i Norsk Data. En kan derfor tenke seg at FoU-virksomheten i
Norsk Data har gitt stor avkastning som ikke Norsk Data har vært i stand til å
innkassere.

Kunnskapslekkasjer kan også skje via patentsystemet. For å få patent på
en oppfinnelse, må en gi detaljert informasjon om oppfinnelsen. På denne
måten blir kunnskapen i prinsippet tilgjengelig for andre for videreutvikling
og alternativ anvendelse, selv om innovatøren får en beskyttelse mot ren
kopiering. Dette kan være en av grunnene til at enkelte bedrifter velger ikke
å patentere sitt produkt eller sin idé, men i stedet velger for eksempel hemme-
lighold i den grad det er mulig. Coca Cola Company har for eksempel aldri pat-
entert oppskriften på coca cola, men har i alle år holdt oppskriften strengt
hemmelig. Mustads metode for å produsere fiskekroker er også et eksempel
på en vel bevart hemmelighet.

Graden av kunnskapslekkasjer fra et FoU-prosjekt i næringslivet vil i noen
grad kunne være avhengig av hvorvidt prosjektet er kommersielt vellykket.
Kommersialisering bidrar til å spre kunnskapen, bl.a. fordi kunnskapen byg-
ges inn i et produkt eller en prosess. Andre bedrifter kan som nevnt til en viss
grad tilegne seg ekstern kunnskap fra bl.a. patentbeskrivelser og mobil
arbeidskraft, men de vil trolig kunne tilegne seg mer av kunnskapen, og
raskere, dersom bedriftens forskningsresultater faktisk munner ut i kommer-
sielle produkter og prosesser. Ikke minst kan konkurrenter tilegne seg den
kunnskapen som ligger innbakt i selve produktet («reverse engineering»).

Via internasjonalt samkvem og handel skjer kunnskapsoverføringer ikke
minst mellom land. Spredning av kunnskap skjer over landegrensene både
ved at innenlandske bedrifter får tilgang til kunnskap generert i utlandet,
f.eks. gjennom import når kunnskapen er innbakt i produkter og kapitalutstyr,
og ved eksport ved at det kan føre til kommunikasjon mellom innenlandske
eksportører og kunnskapsrike utenlandske kunder. Kunnskapslekkasjer via
internasjonal handel fører på denne måten til at innenlandske produsenter får
tilgang til en større kunnskapsbase. Motsatsen til dette er at noe av den
kunnskapen som genereres ved innenlandske investeringer i FoU, vil lekke ut
av landet. En annen kanal for kunnskapsoverføringer mellom land er  direkte
investeringer , dvs. når utenlandske investorer går aktivt inn på eiersiden i en
bedrift.

All form for interaksjon mellom aktører vil normalt ha et element av
kunnskapsoverføring. Ulike former for nettverk vil være sentrale kanaler for
overføring av kunnskap. En skal heller ikke undervurdere betydningen av mer
uformelle møtesteder (som for eksempel på pub etter jobb) for utveksling av
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kunnskap og ideer. Dersom overføringen av kunnskap er betinget av at det er
geografisk nærhet mellom aktørene (som i sistnevnte eksempel) kan det gi
grobunn for næringsklynger. (I avsnitt 3.2.4.2 går en noe nærmere inn på
årsaker til at det kan oppstå klynger.)

Formelle eller uformelle nettverk, samt arbeidskraftmobilitet, er også vik-
tige kanaler for overføring av kunnskap mellom offentlige forskningsmiljøer
(universitets- og instituttsektor) og næringslivet.

Kunnskapsoverføring og markedskoblinger
Når bedrifter ikke kan sikre seg den fulle økonomiske gevinsten av sine nyvin-
ninger, vil avkastningen for den enkelte bedrift være lavere enn den sam-
funnsøkonomiske avkastningen fra en FoU-investering. Dette avsnittet går
nærmere inn på avviket mellom samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk
lønnsomhet på FoU-prosjekter, og forsøker å gjøre rede for ulike markeds-
messige, bedriftsspesifikke eller nasjonale forhold som kan påvirke dette
avviket.

Vi har ovenfor understreket at nye ideer og ny kunnskap produsert i en
bedrift ofte vil spres og gi nye løsninger og økonomiske gevinster også i andre
bedrifter. Dette er hva man kan kalle «rene» eksternaliteter knyttet til FoU. I
tillegg vil deler av avkastningen på FoU-investeringer kunne overføres til
andre aktører via markedet, gjennom at konsumenter eller bedrifter, som
følge av FoU-investeringene får bedre eller billigere produkter eller innsats-
varer. Positive markedskoblinger av denne typen, omtales gjerne som
pekuniære eksternaliteter 9 .

Dersom FoU-investeringen f.eks. bidrar til å redusere produksjonskost-
nadene, vil bedriften i en konkurransesituasjon ofte velge å sette ned prisene.
Innenfor økonomisk terminologi vil man si at  konsumentoverskuddet øker.
Konsumentoverskuddet utgjør differansen mellom hva konsumentene er vil-
lige til å betale for et produkt, og hva de faktisk må betale. Økt konsumen-
toverskudd kan skyldes bedre produkter eller reduserte priser. I teknologiin-
tensive bransjer med sterk konkurranse, som computermarkedet eller
telemarkedet, har en sett at store deler av avkastningen fra FoU har tatt form
av bl.a. lavere priser på teletjenester, dvs. økt konsumentoverskudd.

Den privatøkonomiske avkastningen til bedriften som utviklet den nye
ideen vil ikke inkludere kundenes gevinst eller andre bedrifters gevinst. Den
samfunnsøkonomiske avkastningen til et prosjekt innbefatter imidlertid
avkastningen til  alle bedrifter eller konsumenter, som direkte eller indirekte
får en avkastning av prosjektet. Overføring av kunnskap og markedsmessige
koblinger kan således medføre at den samfunnsmessige avkastningen fra en
FoU-investering avviker fra avkastningen for den enkelte bedrift. En del FoU-
prosjekter som bedriftene finner ulønnsomme, kan vise seg å gi en rimelig
avkastning i et helhetlig, samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er derfor almin-
nelig antatt at kunnskapsoverføringer fører til for lavt nivå på FoU-investerin-
gene i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk optimalt. Nedenfor går en

9. Se for eksempel Griliches (1993) «The search for R&D spillovers» eller Scitovsky (1954) 
«Two concepts of external economies» for en nærmere redegjørelse for forskjellen mel-
lom «rene» og pekuniære eksternaliteter.
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imidlertid inn på årsaker til at dette ikke nødvendigvis er en entydig konklus-
jon.

I hvilken grad en bedrift kan nyttiggjøre seg eksterne virkninger fra andre
bedrifters FoU-innsats, er ofte avhengig av den selv har opparbeidet seg et
visst kunnskaps- og teknologinivå gjennom egne FoU-investeringer.
Kunnskapsoverføring kan således også bidra til å  øke incentivene til å invest-
ere i FoU. Denne effekten kan motvirke de negative incentivene som følge av
manglende evne til å innkassere hele gevinsten fra egen FoU-satsing.

Andre bedrifter som drar nytte av ny kunnskap eller ny teknologi generert
fra en bedrifts FoU-innsats, er gjerne konkurrenter eller potensielle konkur-
renter til bedriften. Yttertilfellet av dette er ren imitasjon, der andre bedrifter
kopierer innovasjonen til bedriften. Mer vanlig er det at konkurrerende bed-
rifter utvikler lignende eller litt bedre produkter, til lavere kostnader pga. den
kunnskapen de har tilegnet seg som følge av den første bedriftens FoU. Dette
har to effekter på den samfunnsøkonomiske avkastningen av den opprinnelige
FoU-investeringen. På plussiden er avkastningen til de konkurrerende bedrift-
ene samt økt konsumentoverskudd som følge av at billigere eller bedre
produkter introduseres på markedet. På minussiden er tapt profitt til bedriften
som foretok den opprinnelig FoU-investeringen.

En del av overskuddet til den innoverende bedriften vil altså kunne være
en ren overflytting av overskudd fra bedrifter som er blitt mindre lønnsomme.
Den delen av overskuddet som skyldes kapret profitt fra andre bedrifter, bør
da renses ut av det bedriftsøkonomiske overskuddet ved beregningen av det
samfunnsøkonomiske overskuddet av investeringen.

Et eksempel på dette er hentet fra farmasinæringen. På 1970-tallet ble
legemiddelet Tagamet introdusert, et syrereduserende produkt med stort
kommersielt potensiale, i tillegg til høy samfunnsøkonomisk verdi. Ikke lenge
etter ble imidlertid Zantac introdusert på markedet, et legemiddel med samme
funksjon som Tagamet, men med noe færre bivirkninger. Zantac ble snart
dominerende på markedet. Samfunnsøkonomisk sett hadde introduksjonen
av Zantac tre effekter. På plussiden fikk produsenten av Zantac en profitt,
mens konsumentene nøt godt av et noe bedre produkt og lavere pris som følge
av konkurransen mellom de to produsentene. På minussiden  mistet pro-
dusenten av Tagamet en profittstrøm den ellers kunne ha fått. En kan tenke
seg at den samfunnsøkonomiske merverdien av introduksjonen av Tagamet
var relativt beskjeden, til tross for at produsenten fikk høy avkastning.

Betydningen av markedsmakt
Sammenhengen mellom konkurranseforhold og innovasjon har blitt viet mye
interesse. Markedsmakt kan trekke i ulike retninger i forhold til innovasjon.
På den ene siden vil markedsmakt redusere sannsynligheten for at deler av
avkastningen fra FoU-investeringen overføres til andre aktører, noe som øker
lønnsomheten ved å drive FoU. På den andre siden kan stabil markedsmakt
svekke bedriftens incentiver til å utvikle nye produkter og tjenester, som ofte
vil være motivert av ønsket om å beholde eller øke markedsandeler. Usikker-
het omkring fremtidig teknologiutvikling vil imidlertid kunne oppveie for
dette disincentivet. Det er en risiko for at en eksisterende markedsposisjon er
forbigående, slik at en vedvarende FoU-innsats er den sikreste strategien for
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å overleve i markedet. Usikkerheten omkring fremtidig teknologiutvikling og
konkurranseforhold kan derfor i seg selv virke fremmende for bedriftens
incentiver til FoU-investeringer.

Uten å ta stilling til hva nettoeffekten av markedsmakt vil være på bedrift-
ens incentiver, vil vi i dette avsnittet gå inn på årsaker til at en FoU-intensiv
bedrift kan oppnå markedsmakt.

En bedrift kan komme i en monopolsituasjon dersom utnyttelsen av en
oppdagelse krever spesielle kunnskaper, utstyr eller andre forhold som er
vanskelig tilgjengelig for andre bedrifter. Dette kan for eksempel være stor
produksjonskapasitet, et godt omdømme på markedet, eller ulike former for
nettverk.

En bedrift kan også komme i en monopolsituasjon dersom den har et
teknologisk forsprang. I enkelte tilfeller er det en så stor fordel å være første-
mann på markedet med ny teknologi, at bedriften kan innkassere store deler
av avkastningen fra oppfinnelsen, selv om kunnskapen som sådan er ubeskyt-
tet. Denne fordelen kan oppstå når bedriften lykkes i å skaffe seg lojalitet blant
konsumentene før andre bedrifter kommer på markedet med lignende
produkter. Videre kan det være en læringsprosess i forhold til den nye teknol-
ogien som gjør at produksjonskostnadene kan synke ettersom bedriften akku-
mulerer mer erfaring. Synkende produksjonskostnader kan gjøre at bedriften
kan opprettholde en stor markedsandel til tross for at konkurrentene kommer
på markedet med tilsvarende produkter.

En bedrift kan oppnå monopolmakt dersom den lykkes i å sette en stan-
dard for såkalte «nettverksgoder». Et nettverksgode er karakterisert ved at
verdien av godet (for konsumenten) øker desto flere som bruker godet. Et
klassisk eksempel er telefonen. Enhver innehaver av telefon får en positiv
nytte av at flere kobler seg til telefonnettet. Et nettverksgode trenger imid-
lertid ikke å være basert på en eller annen form for kommunikasjon mellom
brukere av godet. Nettverket kan like gjerne oppstå fordi det er  komplemen-
taritet mellom ulike produkter. Et produkt med stor markedsandel vil tiltrekke
seg investeringer i komplementære goder som tilpasses dette produktet.
Dette befester markedsmakten til produsenten av det første godet, og gjør det
stadig vanskeligere for konkurrenter å etablere seg på markedet, selv når de
kan tilby et bedre eller billigere produkt. Det er for eksempel en alminnelig
oppfatning at Sonys Betamax var en teknisk bedre videospiller enn VHS.
Likevel lyktes produsenten av VHS, Matsushita og JVC, i å sette en standard
på utleiemarkedet for videofilmer. I den grad Beta faktisk er en bedre vid-
eospiller en VHS, kan en være mer eller mindre låst i en situasjon der marke-
dets valg ikke representerer det beste utfallet. Hver konsument foretrekker
VHS,  gitt at alle andre brukere har VHS . Valgene til tidligere konsumenter har
en effekt på valgene til nye brukere.

Det er særlig vanskelig for nye konkurrenter å etablere seg i et nettverks-
marked, fordi det normalt innebærer en kostnad for konsumenten å skifte
produkt – til tross for at det nye produktet kan være bedre. Disse forholdene
kan gjøre monopoler i nettverksmarkeder relativt stabile. (På kredittkort-
markedet – et klassisk nettverksmarked som domineres av MasterCard og
Visa – har det kun vært ett selskap, Discovery (nå Novus), som har lykkes i å
etablere seg med rimelig grad av suksess de siste 30 årene.)
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Boks 3.1 Oppdagelsen av PCR

I enkelte tilfeller har en bedrift begrensede muligheter til å kommersialisere
ny kunnskap og ny teknologi som har blitt utviklet i bedriften. Det kan for
eksempel skyldes at videreutvikling av teknologien krever spesialisert
arbeidskraft eller utstyr som bedriften ikke har tilgang til. Dette er en særlig
relevant problemstilling for ny teknologi med svært bredt anvendelsesområde
eller ny kunnskap som representerer en revolusjonerende oppdagelse. Et
eksempel på sistnevnte er oppdagelsen av PCR («polymerase chain reaction»)
i 1983, en av de mest revolusjonerende teknologiske oppdagelsene de siste
tiårene. PCR er en teknikk som gjør det mulig å kopiere ett DNA-molekyl til
millioner eller billioner på svært kort tid. Teknikken kan bl.a. brukes til å diag-
nostisere genetiske sykdommer, til å gjennomføre «DNA fingerprinting», til å
identifisere bakterier eller virus (særlig AIDS-viruset) og til forskning på men-
neskets evolusjon. (Den har til og med blitt brukt til å klone DNA fra en egyp-
tisk mumie). Bak oppdagelsen sto en forsker, Kary Mullis, i det farmasøytiske
selskapet Cetus Corporation. Oppdagelsen var imidlertid ikke et farmasøytisk
produkt, og som et nyetablert firma hadde Cetus lite vitenskapelige eller fin-
ansielle ressurser til å satse på et område som ikke lå under hovedaktiviteten
til bedriften. Lederen for bedriften så imidlertid potensialet i oppdagelsen og
etablerte «joint ventures» med eksterne partnere for å utvikle PCR-baserte
produkter. Mullis fikk 10 000 dollar av Cetus for sin oppdagelse (og Nobel-
prisen i kjemi i 1993). Senere ble Cetus’ rettigheter solgt til Hoffman-La Roche
for 300 millioner dollar.

3.2.3 Koordineringssvikt

Bedriftenes lønnsomhet ved å drive FoU, kan være avhengig av om de er i
stand til å foreta koordinerte beslutninger eller etablere samarbeid. I dette avs-
nittet går vi inn på årsaker til at markedet ikke alltid vil generere tilstrekkelig
samarbeid og koordinering til at det samfunnsøkonomiske gevinstpotensialet
utløses.

Samarbeid
Dersom markedet på en eller annen måte  internaliserer potensielle eksterne
virkninger knyttet til FoU, reduseres avviket mellom samfunnsøkonomisk og
privatøkonomisk lønnsomhet. At virkningene internaliseres vil si at bedriften
inkluderer avkastningen som tilfaller andre aktører på nyttesiden i analysen
som ligger til grunn for bedriftens investeringsbeslutninger. Dette vil en i prin-
sippet kunne oppnå dersom aktørene som får en gevinst fra FoU-investerin-
gen, samarbeider slik at det foretas en samlet nytte-kostnadsbetrakting. Pri-
vate FoU-sammenslutninger kan således være markedets løsning på eksis-
tensen av positive eksterne virkninger.

Bedrifter kan gå inn i FoU-sammenslutninger med andre aktører for å
utnytte kunnskapsoverføringer og dele kostnadene forbundet med FoU som
er av felles interesse. Kostnadsdeling blir ofte betraktet som den viktigste
motivasjonsfaktoren for FoU-samarbeid, men undersøkelser viser at bedrift-
ene selv oftest oppgir økt tilgang til kunnskap og teknologi som den viktigste
årsaken (OECD, 1999). Videre kan FoU-samarbeid gjøre det lettere for bed-
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riftene som deltar å etablere seg på nye markeder og teknologiområder. Dette
vil særlig kunne være en kilde til gevinst for små og mellomstore bedrifter,
som ofte mangler nødvendige ressurser til å videreutvikle og kommersialisere
ny teknologi.

Private samarbeidsløsninger vil lettest kunne etableres der det er for-
holdsvis få og lett identifiserbare aktører som er involvert, og der disse har rel-
ativt sammenfallende interesser i forhold til FoU. Et aktuelt eksempel her kan
være forskning på fiskesykdommer i oppdrettsnæringen. Et slikt samarbeid
kan ha to former. En mulighet er at enkeltaktørenes FoU-virksomhet blir sub-
sidiert av alle andre berørte aktører i næringen (f.eks. via et felles forsknings-
fond), slik at lønnsomheten for bedriften som gjennomfører FoU-prosjektet
faller sammen med lønnsomheten for hele næringen. Alternativt kunne en
tenke seg at bedriftene i næringen gikk sammen om å etablere en forskning-
senhet med forskning på felles problemstillinger for næringen som
arbeidsområde.

Dersom tiltak som nevnt ovenfor ikke kommer i stand til tross for at det er
i aktørenes felles interesse, må det skyldes ulike former for organisasjons-
eller koordineringssvikt. Dette kan skyldes at gevinsten ved felles FoU-
satsing spres på mange og gevinstpotensialet for næringen som helhet såle-
des er betydelig, men verdien for den enkelte er liten. Siden det er lønnsom-
heten for den enkelte bedrift som motiverer samarbeidet, kan det privatøkon-
omiske incentivet være utilstrekkelig til at et slikt samarbeid kommer i gang.

Frivillige samarbeidsavtaler vil også kunne ha en tendens til å bryte sam-
men etter at de er blitt etablert. Det skyldes at den enkelte bedrift kan ha
incentiver til å utnytte et gjennombrudd på egen hånd, eller å bryte samarbei-
det og bli en gratispassasjer på de andre bedriftenes FoU-innsats. Siden det
normalt vil være vanskelig å ekskludere noen fra tilgang til felles kunnskap, vil
deltakelse i forskningssamarbeid som genererer kunnskap med karakter av
fellesgode, måtte være obligatorisk for alle berørte parter for å avskjære grat-
ispassasjerproblemet.

Det er grunn til å tro at etablering av FoU-samarbeid vil kunne øke eller
effektivisere nivået på FoU-investeringene, i den grad samarbeidet bidrar til å
internalisere positive eksterne virkninger og redusere ineffektiv parallell for-
skning. I den andre retningen trekker imidlertid at FoU-sammenslutninger
kan bidra til å svekke konkurransen innenfor den eller de aktuelle bransjene,
bl.a. ved at det kan bli vanskelig for nye bedrifter å etablere seg i markedet.
Svekket konkurranse kan særlig være et mulig problem ved FoU-sammenslut-
ninger av store bedrifter som til sammen oppnår betydelig markedsmakt.

Det vil i enkelte tilfeller være slik at avkastning av ny teknologi er avhen-
gig av utviklingen av tilgrensende teknologi, for eksempel ved komple-
mentære goder. Dersom denne avhengigheten er sterk, kan en tenke seg at
bedriften ikke vil satse på FoU dersom det ikke er noen form for koordinering
med komplementære prosjekter i andre bedrifter. Desto flere teknologier som
må koordineres for at utviklingen av en enkelt teknologi skal gi avkastning,
desto mer alvorlig kan koordineringsproblemet være.
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Samarbeid
Klynger kan oppstå dersom eksterne virkninger er betinget av en viss
geografisk nærhet mellom aktørene; alternativt, størrelsen på de eksterne
virkningene avhenger av den geografiske distansen til andre aktører. De
eksterne virkningene som ligger til grunn for klyngedannelse, kan ta form av
rene kunnskapslekkasjer eller positive markedskoblinger som virker via
markedet for innsatsvarer eller sluttprodukter (pekuniære eksternaliteter).
Vesentlig er at lønnsomheten for den enkelte bedrift avhenger positivt av hvor
mange andre aktører som er lokalisert på  samme sted .

Dersom FoU-investeringer gir opphav til lokalt betingede kunnskapsle-
kkasjer, innebærer dette at de, med andre ord, vil være en kilde til klyngedan-
nelser. Kunnskapslekkasjer vil typisk være lokalt betinget dersom kunnskaps-
overføringene skjer via arbeidskraften, og denne kun er mobil innenfor et beg-
renset geografisk område (på grunn av for eksempel språklige og kulturelle
barrierer).

To ulike problemer i forhold til klynger kan begrunne offentlig innbland-
ing. For det første kan det være slik at en potensielt lønnsom klynge ikke blir
etablert, av mangel på en koordinert etablering. Fordi lønnsomheten til en
bedrift i en klynge avhenger positivt av hvor mange andre bedrifter som er
etablert i klyngen, er det avgjørende å oppnå såkalt «kritisk masse» for at en
klynge skal bli etablert. Denne type argumenter har vært brukt som begrun-
nelse for sterk offentlig satsing på IT i Norge de siste årene. For det andre kan
en klynge få for lite omfang, fordi aktørene ikke tar hensyn til en evt. positiv
effekt på andre aktørers lønnsomhet når den vurderer om den skal etablere
seg i en klynge.

3.2.4 Risikomarkeder og entreprenørskap

FoU-investeringer er langsiktige og risikofylte, og bedriftene må ofte vende
seg til kapitalmarkedene for finansiering og risikoavlastning. Et problem, sær-
lig for små bedrifter som ikke har noen annen sikkerhet eller etablerte forbin-
delser på kapitalmarkedet, er at FoU ikke kan pantsettes på samme måte som
en investering i en bygning eller en maskin. Konsekvensen er at bedriften
enten må betale høye renter på lånet eller finansiere FoU-investeringene med
egne midler. Bedrifter som er finansielt beskranket, kan derfor ha manglende
muligheter til å gjennomføre lønnsomme prosjekter. Dette avsnittet går
nærmere inn på årsaker til at bedrifter kan ha særlige problemer med å skaffe
finansiering (på lønnsomme vilkår) til FoU-prosjekter.

Risiko knyttet til FoU-investeringer
Risikoen ved en investering sier noe om sannsynligheten for alternative utfall,
og skiller seg fra begrepet  usikkerhet ved at man kan vurdere den i forkant av
investeringen. En kan for eksempel nøyaktig tallfeste sannsynligheten for å
vinne eller tape i Lotto, dvs. en kjenner risikoen ved spillet.

FoU-investeringer er karakterisert ved høy risiko. Sjansen for å mislykkes
er stor, samtidig som gevinsten ved å lykkes kan være formidabel. Stor usik-
kerhet kan imidlertid gjøre det vanskelig å fastsette risikoen ved et FoU-
prosjekt. Usikkerhet knyttet til FoU-investeringer kan være av teknologisk art
(er idéen teknisk gjennomførbar?), av konkurransemessig art (kommer en
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først på markedet?) og av markedsmessig art (finnes det et marked for
produktet?).

Usikkerheten knyttet til FoU-prosjekter avtar normalt i løpet av innovas-
jonsprosessen. I startfasen av et prosjekt er den teknologiske usikkerheten
svært høy. Den avtar imidlertid jevnt fra tidspunktet der idéen unnfanges til
f.eks. et produkt skal kommersialiseres. Når produktet er utviklet, er den
markedsmessige usikkerheten dominerende – en ikke vet hvordan markedet
vil ta i mot det nye produktet. Når produktet er introdusert i markedet, overtar
den konkurransemessige usikkerheten. Bedriften står hele tiden overfor en
trussel om at konkurrentene kan slå tilbake med lavere priser eller alternative
produkter.

Usikkerheten ved prosessorientert FoU er ofte lettere å håndtere enn
usikkerheten ved produktrettet FoU. Det skyldes at usikkerheten knyttet til
prosessorientert FoU hovedsakelig er teknologisk, mens konsument-orien-
terte produktinnovasjoner i tillegg er heftet med stor markedsmessig og nor-
malt også konkurransemessig usikkerhet. Dersom det dreier seg om
videreutvikling av eksisterende produkter, er den kommersielle usikkerheten
ofte høyere enn den teknologiske usikkerheten (konkurranse- og markeds-
messig usikkerhet). Kortere levetid for produkter bidrar også til å øke den
kommersielle usikkerheten for eksisterende produkter. For nye produkter
kan det også være motsatt: Når markedet hele tiden vil ha noe nytt reduseres
usikkerheten knyttet til markedsintroduksjon. Usikkerheten knyttet til
markedsintroduksjon vil bl.a. være avhengig av hvor «konservativt» markedet
er.

En kan skille mellom systematisk og usystematisk risiko. Usystematisk
risiko knytter seg til det enkelte prosjekt og er uavhengig av om andre prosjek-
ter lykkes eller ikke. Systematisk risiko er risikofaktorer som er felles for flere
eller alle prosjekter. Risikoen for at det enkelte prosjekt ikke vil føre fram, vil
normalt ventes å være usystematisk. Selv om den usystematiske risikoen kny-
ttet til det enkelte prosjekt kan være betydelig, vil risikoen til landets samlede
portefølje av FoU-prosjekter være betydelig mindre, så lenge fiasko for noen
prosjekter faller sammen med suksess for andre prosjekter. Fra samfunnets
synspunkt er det derfor virkningen på samfunnets totale porteføljerisiko, som
bør legges til grunn ved lønnsomhetsanalysen av et enkeltstående prosjekt.

Dersom FoU-prosjektet foretas av en større bedrift som driver en omfat-
tende FoU-virksomhet, vil noe av den usystematiske risikoen utjevnes internt
i bedriften. En mindre, enkeltstående entreprenør vil ikke ha den samme
muligheten til å redusere risikoen ved å satse på flere prosjekter med stokas-
tisk uavhengig resultat.

En entreprenørs spesielle evner og kompetanse i FoU-virksomhet vil ikke
nødvendigvis være positivt korrelert med evne og vilje til å bære prosjek-
trisiko. Individuell aversjon mot, eller manglende finansiell evne til, å bære
risiko kan derfor føre til at samfunnet ikke får utnyttet eksisterende evner og
kompetanse i FoU-rettet virksomhet dersom det ikke finnes mekanismer i
økonomien som bidrar til å avlaste entreprenøren for risiko.

De relevante markedene for risiko er i denne forbindelse låne- og aksje-
markedet. Ved å selge ut aksjer i virksomheten, kan bedriften dele risikoen
med eksterne investorer. Aksjeholderne får en andel av gevinsten, men bærer
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en tilsvarende andel av evt. tap. Ved å finansiere et FoU-prosjekt med gjeld,
deler bedriften  nedsiderisikoen med låneinstitusjonen, men beholder det
meste av  oppsiderisikoen selv. Det er også verdt å merke seg at et symmetrisk
skattesystem, der tap kommer til fradrag med samme sats som overskuddet
beskattes med, innebærer at staten i prinsippet deler risikoen med skattyteren
på samme måte som en ekstern, passiv investor.

Begrenset mulighet for risikoavlastning
For å bidra med risikokapital, må eksterne investorer ha tilstrekkelig infor-
masjon til å vurdere risikoen ved investeringen. Videre vil eksterne investorer
normalt kreve at bedriften skyter egenkapital inn i prosjektet, for å disiplinere
til innsats og for å kunne avsløre bedriftens eller entreprenørens egen tro på
prosjektet. Bedrifter vil derfor sjelden oppnå full risikoavlastning i kapital-
markedene.

Kombinasjonen av risiko og  asymmetrisk informasjon kan begrense bed-
riftens muligheter til å skaffe seg risikoavlastning. Bedriften som søker
ekstern finansiering har normalt bedre informasjon om risikoen ved prosjek-
tet eller forventet lønnsomhet enn potensielle investorer. Høy markedsusik-
kerhet og teknologisk usikkerhet gjør det vanskelig for en ekstern investor å
evaluere lønnsomheten til FoU-prosjekter. De teknologiske mulighetene lar
seg til en viss grad kontrollere, ved hjelp av f.eks. innleide konsulenter. Bed-
riftene kan imidlertid være tilbakeholdende med nødvendig informasjon, i
frykt for at andre skal utnytte informasjonen kommersielt, noe som gjør det
særlig vanskelig for en potensiell investor å vurdere prosjektet. Den eksterne
investoren vil derfor typisk kreve en risikopremie for å investere i prosjektet.

En annen kilde til svikt i kapitalmarkedene, er at bedriften har privat infor-
masjon om sin egen innsats. Sjansen for å lykkes med et FoU-prosjekt er
kritisk avhengig av den enkeltes innsats, samtidig som det for en uten-
forstående er vanskelig å observere eller kostbart å kontrollere innsatsen. Den
store usikkerheten knyttet til utfallet av FoU-investeringer kan føre til at det er
vanskelig å lese innsatsen ut av resultatet i ettertid – et mislykket resultat kan
like gjerne skyldes tilfeldigheter som manglende innsats eller kompetanse.
Dette forholdet kan føre til problemer med såkalt  atferdsrisiko . Ved å dele
risikoen med eksterne investorer, får entreprenøren samtidig redusert incen-
tivene til innsats. Dersom eksterne investorer fullfinansierer prosjektet og på
den måten tar over all risiko, vil entreprenøren få minimale incentiver til
innsats. For å disiplinere entreprenøren, vil investoren derfor normalt kreve at
han binder egenkapital i prosjektet, og på den måten bærer noe av risikoen
selv.

Tilsvarende kan informasjonsasymmetrien føre til svikt på kredittmarke-
det. Manglende informasjon om risikoen ved et prosjekt, gjør at en långiver
må basere kredittvilkårene på gjennomsnittsoppfatninger. Dette kan føre til at
de beste lånsøkerne (i betydningen mest kredittverdige) finner premien for
høy og vender seg mot alternative finansieringskilder, evt. finansierer prosjek-
tet med egne midler. Det kan på denne måten oppstå problemer med  ugunstig
utvalg , ved at den gjennomsnittlige risikopremien stadig øker, etter hvert som
de beste lånsøkerne går ut av markedet og bankene sitter igjen med kunder
med høy risiko, og muligens lav forventet avkastning. For å unngå problemer
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med ugunstig utvalg kan bankene velge å rasjonere kreditten i stedet for å
heve risikopremien. I tillegg til evt. risikopremier kan långiverne kreve høye
egenandeler for å yte lån til FoU-investeringer. En høy egenandel vil tjene som
et signal om at bedriften betrakter prosjektet som lønnsomt, samtidig som det
virker disiplinerende ved at bedriften bærer en større del av risikoen.

Problemer med å stille egenandeler kan gjøre at det er vanskelig å lånefi-
nansiere FoU-investeringer. FoU-investeringer består hovedsakelig av lønns-
kostnader, og kan derfor ikke pantsettes på samme måte som en bygning eller
en maskin. Disse problemene vil særlig gjelde unge og små bedrifter som ikke
har noen annen sikkerhet eller etablerte forbindelser på kapitalmarkedet.
Veletablerte bedrifter har på sett og vis muligheten til å sette sitt renommé i
pant. En bedrift med mye goodwill i markedet, har mye å tape på å investere i
dårlige prosjekter. Desto større fallhøyden er for bedriften, desto mer trover-
dig er det at den ikke velger ut prosjekter med lav sannsynlighet for gode
utfall.

Svikt på kapitalmarkedene kan føre til at prosjekter med høy forventet
avkastning ikke blir gjennomført dersom bedriften ikke har tilstrekkelig til-
gang til interne midler. Bedriften kan være gjenstand for  rasjonering av kapi-
tal, dvs. at den ikke lykkes i å skaffe ekstern finansiering av prosjektet av ulike
årsaker. Eksterne investorer kan også kreve såpass høye risikopremier at et
prosjekt som ville vært lønnsomt ved intern finansiering, er ulønnsomt ved
ekstern finansiering. Allokeringen av investeringene samlet sett kan under
slike forhold bli ineffektiv, både mht. nivå og sammensetning. Avkastningsk-
ravet til FoU-investeringene kan være avhengig av bedriftens tilgang til intern
kapital og kostnader ved ekstern finansiering, og kan således variere mellom
bedrifter. Dette kan føre til at prosjekter med høy marginal avkastning ikke får
finansiering, mens mindre lønnsomme prosjekter kan gjennomføres av bed-
rifter med lavere avkastningskrav.

Enkelte økonomer har pekt på at informasjonsproblemene også kan føre
til at bedrifter investerer  for mye i FoU i forhold til hva som er privatøkono-
misk lønnsomt. En bedrift med et godt prosjekt har interesse av å signalisere
kvaliteten på prosjektet til låneinstitusjonen for å oppnå bedre lånebetingelser.
Et slikt signal er imidlertid kun troverdig dersom bedrifter med dårlige
prosjekter  ikke vil tjene på å gi det samme signalet. Dersom det er slik at bed-
rifter med gode prosjekter kan utnytte investeringsmidler bedre enn bedrifter
med dårlige prosjekter, kan nivået på investeringene i seg selv være et effek-
tivt signal. Det kan lønne seg for en bedrift med et godt prosjekt å legge FoU-
investeringene på et nivå der de på marginen ikke lenger er lønnsomme, fordi
de på den måten kan identifisere seg og derved oppnå bedre lånebetingelser.

FoU-prosjekter gir normalt ikke avkastning før på lang sikt. Kortere
levetid for nye produkter og press for å realisere gevinster på kort sikt, kan
derfor føre til at bedriftene investerer for lite i risikofylt og langsiktig forskn-
ing, også i forhold til hva som er privatøkonomisk lønnsomt. Likeledes kan
kapitalmarkedene være for utålmodige – investorer kan være tilbakeholdende
med å satse risikokapital på prosjekter før de nærmer seg kommersialiser-
ingsfasen. Samtidig er behovet for kapital trolig størst i de tidlige fasene av
prosjektet. Bedrifter som er mest avhengig av ekstern finansiering, som min-
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dre, nyetablerte teknologibedrifter, er trolig særlig rammet av dette prob-
lemet.

Problemene med risikospredning og finansiering kan være spesielt store
i en liten økonomi som Norge, som har mindre omfang av spesialiserte og
velinformerte finansieringsselskaper rettet mot ulike former for høyteknolo-
gisk virksomhet.

3.2.5 Oppsummering

Produksjon av ny kunnskap eller utvikling av ny teknologi krever som regel
store engangskostnader i form av langsiktige og risikofylte investeringer i
FoU. Så snart ny kunnskap eller teknologi er produsert, vil imidlertid kost-
nadene ved at en person til benytter kunnskapen være lavere enn kostnadene
ved å produsere kunnskapen første gang. Dette henger sammen med at ny
kunnskap og teknologi er  ikke-rivaliserende goder , fordi et ubegrenset antall
personer i prinsippet kan bruke kunnskapen eller teknologien samtidig.

Ny kunnskap og ny teknologi har lav grad av  ekskluderbarhet , slik at bed-
riften som har utviklet kunnskapen eller teknologien, har begrensede
muligheter til å hindre andre i å benytte den. Det juridiske systemet bidrar til
å øke graden av ekskluderbarhet for ikke-rivaliserende goder, f.eks. ved å
sikre eiendomsrettigheter i form av patentbeskyttelse eller copyrights. Sam-
funnet står imidlertid ovenfor en konflikt mellom hensynet til å sikre incen-
tiver til investeringer i FoU – som tilsier sterke eiendomsrettigheter – og hen-
synet til optimal utnyttelse av eksisterende kunnskap og teknologi – som til-
sier at kunnskapen stilles fritt tilgjengelig.

Kunnskapslekkasjer («rene» eksternaliteter) og markedsmessige
koblinger (pekuniære eksternaliteter) gjør at bedriften vanskelig kan fange
opp hele avkastningen av sine FoU-investeringer. Når bedriften foretar sine
investeringsbeslutninger, vil den fokusere på den privatøkonomiske avkast-
ningen av investeringene. Den samfunnsøkonomiske avkastningen av en
investering inkluderer imidlertid i tillegg til den private avkastningen også evt.
gevinst som tilfaller konsumenter eller andre bedrifter. Det kan derfor være et
avvik mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det vil
dermed kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-investeringer som
ikke blir gjennomført i markedet fordi de ikke gir tilstrekkelig privatøkono-
misk avkastning. Eksterne virkninger kan således lede til  underinvestering i
FoU i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk optimalt.

Bedriftenes lønnsomhet ved å drive FoU, kan være avhengig av om de er
i stand til å foreta koordinerte beslutninger eller etablere samarbeid. Ved å gå
inn i FoU-sammenslutninger med andre aktører kan bedriftene utnytte
kunnskapsoverføringer og dele kostnadene forbundet med FoU som er av
felles interesse. Gratispassasjerproblemer og koordineringsproblemer kan
imidlertid være til hinder for at denne type samarbeid blir etablert og
opprettholdt.

Dersom de eksterne virkningene fra FoU-investeringer virker sterkere
lokalt enn globalt, kan FoU-aktivitet gi opphav til næringsklynger. Næring-
sklynger kan oppstå der lønnsomheten til en bedrift avhenger av hvor mange
andre bedrifter som er lokalisert i nærheten. Hvorvidt en FoU-intensiv klynge
blir etablert, vil være avhengig av at næringsmiljøet når «kritisk masse», slik
at det blir lønnsomt for enkeltbedrifter å etablere seg.
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FoU-investeringer er som regel karakterisert ved høy risiko. Bedriftene
må ofte vende seg til kapitalmarkedene for finansiering og risikoavlastning.
For å bidra med risikokapital, må imidlertid eksterne investorer ha tilstrekke-
lig informasjon til å beregne risikoen ved investeringen. Bedriftene kan være
tilbakeholdende med nødvendig informasjon, i frykt for at andre skal utnytte
informasjonen kommersielt. Videre kan eksterne investorer kreve at bedriften
skyter egenkapital inn i prosjektet, for å disiplinere til innsats og for å kunne
avsløre bedriftens eller entreprenørens egen tro på prosjektet. Et problem,
særlig for nyetablerte bedrifter som ikke har noen annen sikkerhet eller etab-
lerte forbindelser på kapitalmarkedet, er at investeringer i FoU ikke kan pant-
settes på samme måte som en investering i en bygning eller en maskin. Kon-
sekvensen kan være at bedriften ikke kan skaffe tilstrekkelig ekstern finan-
siering og risikoavlastning til lønnsomme vilkår til sine FoU-prosjekter.
Aversjon mot risiko eller manglende tilgang til egenkapital kan føre til at pri-
vatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-prosjekter ikke blir
gjennomført.
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Kapittel 4   
Omfang og sammensetning av FoU i Norge og interna-

sjonalt

4.1 Hva menes med forskning og utvikling?

Forskning og utvikling er virksomhet knyttet til ervervelse og utnyttelse av ny
kunnskap. Slik virksomhet utføres både ved universiteter og høgskoler, for-
skningsinstitutter, en del andre institusjoner (sykehus, museer, biblioteker
m.v.) og ikke minst, i næringslivet. I næringslivet er FoU som regel arbeid
med å få fram et nytt produkt eller en ny produksjonsmetode. Det vil sjelden
dreie seg om radikale endringer i produkter eller metoder. Mye av FoU-virk-
somheten vil rette seg mot en gradvis forbedring av det eksisterende.

Det vil også skje endringer i produkter eller produksjonsopplegg uten at
dette kan betegnes som FoU, f.eks. når en bedrift kopierer produkter som
allerede er i markedet eller installerer nytt utstyr. Avgrensingen av FoU er
ikke opplagt og det vil alltid være aktiviteter som er vanskelig å definere i for-
hold til om de skal regnes med eller ikke. For å kunne etablere statistikk har
det vært nødvendig å definere innholdet i FoU nærmere. OECD har vært
førende i arbeidet med å utvikle definisjoner og metoder for innsamling av
data. Anbefalinger for FoU-statistikk har eksistert siden 1963 i den såkalte
Frascati-manualen. Her er en hovedregel for å skille FoU fra annen virksom-
het, at FoU må inneholde et element av nyskaping og reduksjon av vitenskap-
lig og/eller teknologisk usikkerhet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et
problem ikke er umiddelbart åpenbar for en person som kjenner den grunn-
leggende kunnskapsmassen og teknikkene innenfor det aktuelle området.

Med basis i Frascati-manualen foreligger det i dag lange tidsserier som gir
grunnlag for internasjonale sammenligninger av en stor mengde data om FoU-
virksomhet. Naturlig nok har definisjonene hatt stor betydning for analyser og
drøfting av FoU-investeringer opp gjennom årene. Dessuten har definisjonene
i flere land fått en skattemessig betydning, ved at Frascati-manualen er lagt til
grunn for avgrensningen av skattetiltak. I boks 4.1 har vi gjengitt OECDs
definisjon av FoU generelt og for de tre aktivitetstypene: grunnforskning, anv-
endt forskning og utviklingsarbeid.

OECDs definisjoner har i mange år dannet standard for FoU-statistikk.
Det er imidlertid ulike syn på hvor godt definisjonene treffer den aktiviteten
som en ønsker å belyse. En kritikk som har vært rettet mot definisjonene er at
de er basert på forståelse og innretning av FoU slik virksomheten ble utført
tidlig i 1960-årene. Akademisk forskning og industriell virksomhet kan være
fanget opp på en god måte, mens virksomhet i andre næringer som først
senere har fått et stort kunnskapsinnhold, kan være ufullstendig dekket.

Spesielt antas definisjonen av FoU å ha svakheter i forhold til å fange opp
nyskaping som skjer i tjenesteytende næringer, ofte med tilknytning til aktiv-
iteter utenfor markedene, f.eks. utvikling av nye rekreasjonstilbud og fritid-
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saktiviteter. En beslektet kritikk tar utgangspunkt i FoU som innsatsfaktor.
Flere studier har påvist at FoU ikke er den eneste innsatsfaktoren som bidrar
til forbedringer av produkter og produksjonsmetoder, og derfor bør en stud-
ere flere aktiviteter enn de som kommer inn under definisjonen av FoU.
«Innovasjon» er etablert som en betegnelse på de aktiviteter en søker å fange
opp gjennom en slik bredere tilnærming. Dette drøftes i neste avsnitt.

Boks 4.1 Definisjon av forskning og utvikling

Statistikk og studier av forskning og utvikling er basert på følgende definis-
joner som OECD har utarbeidet: Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er
kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap –
herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også
bruken av ny eller eksisterende kunnskap til å finne nye anvendelser.

FoU kan deles inn i følgende tre aktiviteter: grunnforskning, anvendt for-
skning og utviklingsarbeid.

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært
utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for
fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.

Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for
å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet
mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende
kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot:
– å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller

innretninger, eller
– å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer eller tjenes-

ter.

Mer utførlige drøftinger av hvilke aktiviteter de ulike begrepene inkluderer,
finnes i den såkalte «Frascati-manualen», norsk oversettelse i utdrag (NIFU,
1995).

Kilde: Norges forskningsråd, 1999

4.2 Hva menes med innovasjon?

«Innovasjon» kan forstås både som en prosess og som resultatet av denne. I
den første betydningen er innovasjon synonymt med «nyskaping», og
begrepene brukes ofte om hverandre i norsk omtale. Forstått som en prosess
er en opptatt av aktiviteter som kreativitet, markedsintroduksjon, FoU,
produktdesign og forbedringer i produksjon og distribusjon. Dette er forskjel-
lig fra lineære prosesser i den forstand at det ikke er klart definerte stadier
eller en fast rekkefølge. Innovasjon beskrives gjerne som et system med sam-
virkning og tilbakevirkning mellom ulike funksjoner og aktører. Medspillere
med forskjellig kompetanse og ståsted kan ofte fungere gjensidige forsterk-
ende og bidra til prosesser med kumulativ kunnskapsoppbygging.
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Kunnskapsprosesser kan stimuleres gjennom økt samvirkning innenfor
bedrifter, f.eks. gjennom samarbeid mellom ulike enheter og ved at medar-
beidere trekkes inn i  organisatorisk innovasjon , og gjennom utvikling av
nettverk som knytter bedrifter til andre bedrifter, forskningsmiljøer, veiledn-
ingstjenester m.v. Vel så viktig som teknologisk ekspertise er innovasjon i for-
hold til kunder, bl.a. for å komme i forkant av endringer i markedet og sam-
funnet. Forståelsen av innovasjon bør derfor ikke avgrenses til teknologisk
utvikling og anvendelse.

I den andre betydningen, som resultatet av en prosess, betegner «innovas-
jon» en vare eller tjeneste som er ny eller forbedret. Forbedringer av produk-
sjonsmetoder, distribusjon, markedsoppfølging eller organisasjon vil også
være innovasjoner. Det skilles gjerne mellom radikale innovasjoner (f.eks.
Ottomotoren) og gradvise innovasjoner (f.eks. økt ytelse eller redusert drivst-
offorbruk). Det er forskningsprogrammer i Norge som retter seg mot radikale
innovasjoner, f.eks. energiproduksjon basert på brenselsceller, men i det alt
vesentlige dreier næringsrettet FoU seg om gradvise innovasjoner.

Nye produkter og metoder kan oppstå eller komme til anvendelse i alle
sektorer og næringer. Det går ikke noe skille når det gjelder innovasjon mel-
lom såkalte høyteknologiske eller kunnskapsintensive næringer og annen
næringsvirksomhet. Innovasjon er også viktig i forhold til offentlige tjenester,
bl.a. utdanning, helsevesen og administrasjon, og fellesgoder som f.eks. miljø
og rettssikkerhet. Kulturelle og sosiale endringer er en sentral drivkraft for
innovasjon, og påvirker samtidig omfanget og innretningen av innovasjoner
som samfunnet vil akseptere eller kan være i stand til å ta i bruk.

Noen innovasjoner vil i seg selv være avansert og grensesprengende
teknologi, men svært ofte er det en endret sammensetning eller anvendelse av
kjent teknologi som frambringer en innovasjon. For eksempel endringer i
produktdesign kan utgjøre forskjellen mellom fiasko og suksess for funk-
sjonelt likeverdige varer. Det ville likevel være feil å se bort fra det teknolo-
giske elementet som nesten alltid inngår i utvikling, produksjon og distribus-
jon av varer og tjenester. Teknisk innsikt og naturvitenskaplig kunnskap er
både nødvendig for å få til teknologisk framgang, der høyteknologibedriftene
spiller en sentral rolle, og nødvendig for å kunne forstå og ta i bruk nye og
forbedrede teknologier i alle deler av samfunnet.

Det er åpenbart at innovasjon ikke kan måles absolutt eller i sin fulle
bredde, og at det er mange viktige sider som uansett må beskrives kvalitativt.
OECD har utført et omfattende arbeid med å sammenstille og trekke ut konk-
lusjoner fra ulike studier på området. Som grunnlag for kvantitative under-
søkelser av innovasjon i næringslivet har OECD så langt begrenset sine anbe-
falinger til en definisjon av  teknologisk innovasjon . Ifølge OECD innebærer
innovasjon i denne sammenheng utviklingen fra en idé som føres fram til
markedsintroduksjon av en vare eller tjeneste, eller til en ny eller forbedret
metode for produksjon eller distribusjon. Det er knyttet krav til nyhet for å
kvalifisere som innovasjon. Nyhetsverdi for den utførende enheten, som regel
en bedrift, er imidlertid tilstrekkelig. Det er til forskjell fra FoU ikke et krav
om reduksjon av vitenskapelig og/eller teknologisk usikkerhet. OECDs anbe-
falinger er sammenfattet i den såkalte Oslomanualen fra 1992, som ble rev-
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idert i 1997 med sikte på å inkludere innovasjon i tjenesteytende næringer, jf.
boks 4.2.

I litteraturen om innovasjon brukes også begrepet  innovasjonssystem . Et
innovasjonssystem betegner det systemet av aktører som medvirker i innovas-
jonsprosessen – men ikke nødvendigvis gjennom et formalisert samarbeid.
Konkurranse mellom bedrifter er en viktig del av innovasjonssystemet. Andre
deler av innovasjonssystemet omfatter universiteter og høgskoler, forsk-
ingsinstitutter, finansieringsinstitusjoner og veiledningstjenester. Aktørenes
handlinger og forbindelsene mellom dem fører til utvikling, spredning og anv-
endelse av ny kunnskap som bidrar til økonomisk vekst. I mange sammen-
henger vil det kunne identifiseres et geografisk område der forbindelsene
mellom bestemte aktører er tette og godt utviklet. Et innovasjonssystem kan
analyseres både på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Boks 4.2 Definisjon av teknologisk innovasjon og innovasjonskostnader

OECD har utarbeidet retningslinjer for definisjon av teknologisk innovasjon
og innovasjonskostnader (Oslomanualen).

Med teknologisk innovasjon menes introduksjon av et nytt eller endret
produkt, eller en ny eller endret produksjonsmetode. Produktet må være lan-
sert på markedet og produksjonsmetoden tatt i bruk før det regnes som
innovasjon. Med «teknologi» forstås kunnskap, ferdigheter, rutiner, kompet-
anse og utstyr som er nødvendige for å utvikle og/eller framstille et produkt.
Innovasjoner som ikke er «teknologiske» er eksplisitt utelatt fra Oslomanu-
alen. Det ekskluderer åpning av nye markeder, adgang til nye råvarekilder
eller halvfabrikata, samt organisasjonsmessige innovasjoner.

Innovasjonskostnader spesifiseres til følgende komponenter:
– Driftsutgifter til

– forskning og utvikling.
– produktdesign.
– kompetanseoppbygging.
– markedsintroduksjon.
– andre løpende kostnader.

– Investeringskostnader knyttet til produkt- og prosessinnovasjon.

Ved en revisjon i 1997 ble prøveproduksjon og produksjonsoppstart tatt ut
(utover det som inngår i FoU eller produktdesign), mens kompetanseoppbyg-
ging kom til som kostnadstype. Anskaffelse av annen ekstern teknologi knyt-
tet til produkt- og prosessinnovasjoner, f.eks. patenter, lisenser, varemerker
og konsulenttjeneer, er inkludert i andre løpende kostnader.
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4.3 FoU-innsats i Norge og norsk næringsliv

4.3.1 Utvikling og fordeling av FoU

Det ble utført forskning og utvikling i Norge for totalt 18,2 milliarder kroner i
1997. Av dette var 8,6 milliarder kroner utført i næringslivet, 4,8 milliarder kro-
ner i instituttsektoren og vel 4,8 milliarder kroner i universitets- og høg-
skolesektoren (UoH-sektoren).

Figur 4.1 viser hvordan FoU-utgiftene har utviklet seg fra 1970 etter sektor
for utførelse til faste 1990-priser. I 1970-årene var det jevn vekst i alle tre sek-
torene, men en utflating for UoH-sektoren fra slutten av tiåret. I 1980-årene var
det meste av veksten i instituttsektoren og fremfor alt, næringslivet. Spesielt i
perioden 1983–1985 tok FoU-innsatsen seg kraftig opp i næringslivet. Med det
økonomiske tilbakeslaget i slutten av 1980-årene reduserte næringslivet
utgiftene, men FoU-innsatsen har tatt seg opp igjen utover i 1990-årene. UoH-
sektoren har hatt en relativt jevn og solid vekst i 1990-årene, mens instituttsek-
toren har gått noe tilbake. Over perioden 1970–1997 i helhet var det
næringslivet som hadde den kraftigste veksten. Mens de tre sektorene var om
lag jevnstore rundt 1970, stod næringslivet i 1997 for 47 prosent av utførte
FoU-utgifter. En bør imidlertid merke seg at statistikkgrunnlaget i
næringslivet er utvidet flere ganger, hovedsakelig for tjenesteytende næringer
og mindre bedrifter. Det medfører at næringslivets FoU-utgifter kan være noe
undervurdert de foregående årene, slik at veksten i enkelte perioder framko-
mmer som noe sterkere enn den reelt sett har vært. Derimot gir statistikken
trolig et om lag riktig bilde av den totale veksten mellom 1970 og 1997 fordi
tjenesteyting og småbedrifter utførte lite FoU så tidlig som i 1970.

Figur 4.1 FoU-utgifter etter sektor for utførelse

*) Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget fra
næringslivet samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet.

Kilde: NIFU, Statistisk sentralbyrå/FoU-statistikk (NFR, 1999)
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Når en ser på utviklingen i totale FoU-årsverk framkommer det samme
hovedbildet over perioden 1970–1997 som for FoU-utgifter, jf. figur 4.2.
Næringslivet har om lag tredoblet antall årsverk – til 10 400 i 1997. De
offentlige sektorene har oppnådd bare rundt en dobling av årsverkene. En vik-
tig forskjell er imidlertid at næringslivet har en mindre andel av årsverkene –
42 prosent i 1997 – enn av FoU-utgiftene. Det skyldes høyere lønnskostnader
pr. FoU-årsverk i næringslivet – 462 000 kroner, mot 379 000 kroner og 342
000 kroner i henholdsvis instituttsektoren og UoH-sektoren. Lønnskost-
nadene er inklusive sosiale utgifter. I forhold til instituttsektoren kan lønnsfor-
skjellen i hovedsak forklares med en høyere andel UoH-utdannede – knapt 74
prosent i næringslivet mot om lag 64 prosent i instituttene. Derimot er det liten
forskjellen i utdanningsnivået i forhold til UoH-sektoren, som har om lag 72
prosent med UoH-utdannelse. Med andre ord er lønnsnivået for FoU-person-
ale vesentlig lavere i UoH-sektoren enn i både næringslivet og instituttsek-
toren.

Næringslivet utførte som nevnt FoU for 8,6 milliarder kroner i 1997. I peri-
oden 1995–1997 var det en realvekst på knapt 4 prosent årlig, mot vel 1 prosent
i den foregående toårsperioden. 10 Veksten skyldtes i det alt vesentlig at for-
retningsmessig tjenesteyting og databehandlingsvirksomhet utførte langt
mer FoU enn tidligere, mens utgiftene var om lag uendret i industrien totalt
og i andre tjenesteytende næringer. Spesielt kraftig var veksten i databehan-
dlingsvirksomhet, som mer enn doblet FoU-utgiftene til 1,4 milliarder kroner
i 1997. Enkelte industribransjer hadde til dels betydelig tilbakegang, særlig
kjemisk industri og nærings- og nytelsesmiddelindustri. Også oljeutvinning
reduserte FoU-utgiftene en del i forhold til 1995. Innenfor industrien var det
en positiv utvikling særlig i produksjon av medisinske instrumenter og
produksjon av motorkjøretøyer og deler.

10. FoU-undersøkelsen i 1995 var utvidet i forhold til tidligere. Grovt sett ble FoU-utgifter tils-
varende 1 milliard kroner kartlagt i nye grupper av foretak. Korrigert for denne 
utvidelsen er realveksten i FoU som næringslivet utfører beregnet til vel 1 prosent årlig i 
perioden 1993-1995.
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Figur 4.2 FoU-årsverk utført i Norge etter sektor for utførelse

*) Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget fra
næringslivet samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet.

Kilde: NIFU, Statistisk sentralbyrå/FoU-statistikk (NFR, 1999)

Med den kraftige veksten i FoU som utføres i forretningsmessig tjenest-
eyting og databehandlingsvirksomhet, kom tjenesteytende næringer opp i 39
prosent (3,3 milliarder kroner) av næringslivets totale FoU-utgifter i 1997.
Fortsatt var industrien den største FoU-utførende næringen, med 52 prosent
(4,5 milliarder kroner). Oljesektoren utførte FoU for om lag 0,6 milliarder kro-
ner i 1997. Det aller meste av FoU som utføres i tjenesteytende næringer er
knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). IKT vil registr-
eres som industri eller tjenesteyting avhengig av hva som er hovedaktiviteten
til bedriften. For eksempel programvareutvikling, som tidligere i stor utstre-
kning skjedde innenfor industribedrifter (f.eks. Norsk Data), skjer i stadig
større grad i rene IT- eller konsulentselskaper, og blir derfor registrert som
tjenesteyting.
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Figur 4.3 Driftsutgifter til FoU i 1997 etter sektor for utførelse og aktivitetstype. Mill. kroner

Kilde: NIFU, Statistisk sentralbyrå/FoU-statistikk (NFR, 1999)

FoU kan klassifiseres etter tre aktivitetstyper – grunnforskning, anvendt
forskning og utviklingsarbeid, jf. boks 4.1. Næringslivet, instituttsektoren og
UoH-sektoren utfører i svært ulik grad de forskjellige aktivitetstypene. Dette
er illustrert i figur 4.3, som viser driftsutgifter til FoU i 1997 for hver aktivitet-
stype fordelt etter sektor. Grunnforskning hadde driftsutgifter på totalt 2,7 mil-
liarder kroner, hvorav 74 prosent ble utført i UoH-sektoren. Anvendt forskning
ble tilført 5,9 milliarder kroner. En hoveddel av den anvendte forskningen ble
utført i instituttsektoren (46 prosent), med det resterende om lag likt fordelt
mellom næringslivet og UoH-sektoren. Utviklingsarbeid, med til sammen 7,9
milliarder kroner, ble utført først og fremst i næringlivet (76 prosent).
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Næringslivets driftsutgifter til FoU fordelte seg med 2 prosent grunnforskn-
ing, 21 prosent anvendt forskning og 77 prosent utviklingsarbeid. Fordelin-
gene har vært svært stabile over tid, og en må sammenligne over tiår for å
kunne avdekke tendenser. Det synes å være en svak, men langsiktig, tendens
til at næringslivet flytter sin aktivitet fra utviklingsarbeid til anvendt forskning,
og fra anvendt forskning til grunnforskning. For UoH-sektoren har det vært en
utvikling i motsatt retning. Instituttsektoren har blitt noe mer konsentrert om
anvendt forskning over tid.

Når det gjelder næringslivet kunne en kanskje vente at en større andel
tjenesteyting ville ha påvirket fordelingen over tid, men det har ikke vært til-
felle. Det er ingen systematiske forskjeller etter aktivitetstype mellom industri
og tjenesteytende næringer. Grunnforskning utgjør lite i alle enkeltnæringer
(med unntak av næringen forskning og utviklingsarbeid). Oljesektoren
utfører en særlig høy andel anvendt forskning, men også metallindustrien har
en relativt lav andel utviklingsarbeid (49 prosent). De aller fleste bransjene har
i størrelsesorden 70–90 prosent utviklingsarbeid. For eksempel i elek-
troteknisk og optisk industri, som er en av de mest forskningstunge bran-
sjene, utgjør utviklingsarbeid 91 prosent av driftsutgiftene til FoU.

Boks 4.3 Statistikkgrunnlaget

Tallmaterialet i kapittel 4 er i det alt vesentlige hentet fra publikasjonen «Det
norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer» som utgis av Norges
forskningsråd annet hvert år. Den siste utgaven er fra 1999. FoU-statistikk for
Norge utarbeides på oppdrag av Norges forskningsråd. NIFU er statistikkans-
varlig for universitets- og høgskoledelen og instituttsektoren, mens Statistisk
sentralbyrå dekker næringslivet.

Norsk FoU-statistikk utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer
gjengitt i Frascati-manualen, jf. boks 4.1. Det sendes spørreskjema til de
utførende enhetene. For UoH-sektoren og instituttsektoren suppleres disse
med andre kilder, men for næringslivet er informasjonsgrunnlaget helt og fullt
basert på bedriftenes opplysninger. I næringslivet undersøkes bransjeen-
heter, dvs. foretak eller deler av foretak innenfor samme næringsunder-
gruppe. Alle bransjeenheter med 10 sysselsatte eller mer er i utgangspunktet
med i FoU-undersøkelsen for næringslivet, men for enheter under 50 syssel-
satte trekkes et tilfeldig utvalg, og noen næringer som antas å ikke ha FoU er
holdt utenfor. I bransjeenheter med mindre enn 10 sysselsatte finnes det sann-
synligvis noen enheter som har FoU, men dette antas å ha så vidt lite omfang
at utelatelsen har liten innvirkning på totaltallene.

Innovasjonsundersøkelsen fra 1997 har et noe annet grunnlag enn FoU-
undersøkelsene i næringslivet. Her er enheten foretak. Foretak med 10 eller
flere sysselsatte er omfattet, men med en totaltelling bare av foretak med 100
eller flere sysselsatte. Den første innovasjonsundersøkelsen i 1992 omfattet
bare oljeutvinning, bergverk og industri. I den siste undersøkelsen er også
tjenesteytende næringer inkludert.

Begge undersøkelsene er delvis basert på et utvalg enheter, slik at det er
nødvendig å skalere resultatene for å si noe om hele næringer eller grupper.
Det gir en viss usikkerhet ved resultatene, som vil være størst ved innovasjon-
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sundersøkelsen som er gjennomført med det minste utvalget. Videre er det for
begge undersøkelsene betydelige problemer knyttet til avgrensningen av hva
som skal regnes med som FoU eller innovasjon. FoU-undersøkelsen har imi-
dlertid vært gjennomført over mange år, og det er derfor i stor grad etablert
rutiner hos oppgavegivere og for kontroll av skjemaene. Selv om innovasjon-
sundersøkelsen hadde en forløper i 1992, må det antas å være betydelig større
usikkerhet ved resultatene av denne enn FoU-undersøkelsene.

Kilde: NFR, 1999

4.3.2 Finansiering av FoU-utgiftene

Næringslivet finansierer det aller meste av FoU som utføres i egen sektor,
men er en viktig finansieringskilde også for FoU-institusjonene i offentlig sek-
tor. Figur 4.4 viser hvordan FoU-midler blir kanalisert til utførende sektor fra
ulike kilder. Som det framkommer er det to hovedkilder til finansiering av
FoU i Norge – næringslivet og offentlige sektor. I 1997 utgjorde næringslivets
finansiering 49 prosent av total finansiering, mens det offentlige stod for 42
prosent. Andre innenlandske kilder stod for 2 prosent og utlandet for 7 prosent
av finansieringen til FoU som utføres i Norge. Den offentlige finansieringen er
i det alt vesentlige statlig, og i hovedsak rettet mot UoH-sektoren og institutt-
sektoren. Drøyt 1,9 milliarder kroner ble kanalisert gjennom Norges Forskn-
ingsråd, hvorav 138 mill kroner til FoU som ble utført i næringslivet. Det er
instituttsektoren som mottar den største andelen av forskningsrådsmidlene,
og mye av dette er næringsrettet forskning gjennom brukerstyrte program-
mer. Næringslivet har dermed innflytelse over en vesentlig større del av de
offentlige midlene enn det som direkte finansierer FoU i bedriftene.
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Figur 4.4 Totale FoU-utgifter i 1997. Kanalisering til utførende sektorer. Milliarder kr.

Kilde: NIFU, Statistisk sentralbyrå

Næringslivet finansierte i 1997 FoU i Norge for knapt 8,9 milliarder kro-
ner. Herav ble om lag 7,5 milliarder utført i næringslivet, tilsvarende 87
prosent av sektorens FoU-utgifter. Innkjøp fra andre bedrifter utgjorde om lag
2,0 milliarder kroner. Dertil er næringslivet en betydelig finansieringskilde for
instituttsektoren med 25 prosent av sektorens utgifter, men i mindre grad for
UoH-sektoren der næringslivet bidrar med bare 6 prosent. For en stor del er
dette innkjøp av tjenester, men næringslivet bidrar også med generelle midler
i form av tilskudd, professorater, utstyrsanskaffelser m.v. Næringslivets inn-
kjøp fra forskningsinstitutter og universiteter og høgskoler i Norge utgjorde
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til sammen knapt 900 millioner kroner i 1997. FoU som utføres i næringslivet
finansieres foruten av sektoren selv, fra utlandet med 7 prosent og fra offentlig
sektor med 6 prosent. Oljeselskapene finansierte FoU for knapt 1,1 milliarder
kroner i Norge, noe som utgjorde 12 prosent av den totale finansieringen fra
næringslivet i 1997. Med en nedgang på 7 prosent i realverdi, var oljeselskap-
ene den eneste sektoren som redusere sin finansiering i forhold til i 1995.

Figur 4.5 Vedtatt statsbudsjett. Anslått FoU-bevilgninger, eksklusive oppdrag, etter hovedformål. Mill
1990-kroner

Kilde: NIFU/Statsbudjettanalysen
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Den totale FoU-bevilgningen i vedtatt statsbudsjett for 2000 er anslått til
knapt 10,1 milliarder kroner. Det er betydelig usikkerhet ved statsbudsjettda-
taene fordi budsjettposter fordeles etter hensikten med bevilgningene (dvs.
ikke etter den faktiske anvendelsen). Hensikten er ikke alltid like klart uttrykt
på forhånd, og det kan skje omdisponering av midler. Dessuten kan midler
som relativt fritt stilles til disposisjon for departementene også bli brukt til
FoU. Derfor er FoU-bevilgningene anslått eksklusive oppdrag. Statsbudsjett-
dataene gir likevel en god indikasjon på hvordan bevilgningen har utviklet seg
totalt og fordelt etter formål, og gir oppdaterte tall. I tiårsperioden 1983–1993
var det en årlig realvekst i den totale FoU-bevilgningen på over 5 prosent. Der-
etter gikk bevilgningene svakt tilbake i faste priser, og først i inneværende år
er realverdien igjen større enn i 1993, jf. figur 4.5.

Næringsrettet FoU oppnådde en markert større andel av den totale FoU-
bevilgningen mot slutten av 1980-årene. I perioden 1983–1993 var den årlige
realveksten i bevilgningen til industri, oljeutvinning (unntatt kontinental-
sokkelundersøkelser) og annen næringsvirksomhet (hovedsakelig tjenesteyt-
ing, unntatt samferdsel) på knapt 8 prosent, slik at bevilgningen ble noe over
doblet i realverdi. Deretter har det, samtidig med stagnasjon i totale bev-
ilgninger, skjedd en vridning til andre forskningsformål. Over seksårsperi-
oden 1993–1999 var det en årlig reduksjon i realverdi på vel 5 prosent. For
inneværende år er bevilgningen til industri, olje og annen næringsvirksomhet
anslått til knapt 1,2 milliarder kroner. Herav går om lag 80 prosent til industri
og noe under 15 prosent til oljeutvinning. Det er betydelig usikkerhet ved
formålsfordelingen på næring, og innslaget av tjenesteytende næringer kan
være større enn hva som framkommer av tallene.

FoU-bevilgningen til primærnæringene er også reelt redusert siden et top-
pnivå i 1992–1993, om enn i noe mindre grad. Andre næringsrelaterte formål,
som energi, transport og telekommunikasjon, romvirksomhet og forsvar har
hatt et om lag tilsvarende forløp. Næringsrettede og næringsrelaterte formål
utgjør til sammen 31 prosent av den totale FoU-bevilgningen inneværende år,
mot 40 prosent i 1993 og da andelen var på det høyeste, 45 prosent i 1987.

Det har vært en reduksjon også i den totale næringsstøtten i siste halvdel
av 1990-årene. Støtten til næringslivets FoU har relativt sett kommet ut om lag
på linje med andre formål som er definert som næringsstøtte. Næringsstøtte
kan defineres som offentlige tiltak som gir en bedrift eller en gruppe bedrifter
særskilte økonomiske fordeler. Næringsstøtten kan ha mange former. I
tillegg til rene tilskudd, vil f.eks. lån eller garantier gitt på gunstige vilkår,
tjenester som det offentlige ikke tar fullt betalt for, manglende krav til avkast-
ning på statlig aksjekapital samt lempelige skatte- og avgiftsregler regnes som
næringsstøtte. Finansdepartementet har anslått  statlig budsjettmessig
næringsstøtte i 1998 til om lag 18,5 milliarder kroner. 11 Støtte til jordbruket
utgjorde om lag 67 prosent av den statlige budsjettstøtten dette året. Også
annen bransjespesifikk støtte er fortsatt betydelig, særlig støtte til skipsbyg-
ging. I henhold til det eksisterende EØS-regelverket for skipsbyggingsindus-
trien skal all driftsstøtte avvikles for kontrakter inngått fra og med 1. januar
2001. Foruten forskning og utvikling, er generelle støtteformål bl.a. region-

11. St.meld. nr. 1 (1999-2000) Nasjonalbudsjettet 2000.
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alutvikling (1,3 milliarder kroner i 1998), små og mellomstore bedrifter (523
millioner kroner) 12 og eksport og næringssamarbeid (261 millioner kroner)
13 .

4.3.3 Utlandet – som finansieringskilde og forskningsarena

En stadig større del av FoU som utføres i Norge finansieres fra utlandet, sam-
tidig som en større del av norske FoU-midler går til institusjoner i andre land.
I 1997 finansierte utenlandske kilder FoU for drøye 0,5 milliarder kroner i
næringslivet, en økning med vel en tredel fra 1995. I 1997 brukte næringslivet
drøye 1,5 milliarder kroner på innkjøp av FoU fra utlandet, noe som er en
dobling i forhold til 1995. Det meste av veksten var fra oljeutvinning og
kjemisk industri, og i 1997 stod disse næringene for to tredeler av næringsliv-
ets totale FoU-innkjøp fra utlandet. Det kan være grunn til å merke seg at
oljeutvinning og kjemisk industri samtidig hadde en kraftig tilbakegang i FoU
innenlands, både egenutført og innkjøpt. Statistikken underbygger en tydelig
tendens til at næringslivet i økende grad vurderer FoU i forhold til et internas-
jonalt marked – både for å få tilgang til den beste forskningen og som en for-
retningsmulighet for egen virksomhet.

Etableringer av utenlandske selskaper kan bidra vesentlig til FoU-virk-
somheten i et land. OECD har begynt å samle inn statistikk om FoU i uten-
landske datterselskaper, men Norge har hittil ikke bidratt med slike data.
Andelen av FoU i industrien som utføres av datterselskaper varierer mye fra
land til land, fra mindre enn 2 prosent i Japan til 68 prosent i Irland. I Sverige
og Finland utfører utenlandske datterselskaper henholdsvis 19 og 12 prosent
av industriens FoU. 14 Forskjellene mellom land reflekterer først og fremst
omfanget av utenlandske etableringer, og i mindre grad andre faktorer som
FoU-infrastrukturen i lokaliseringslandet. (OECD, 1999b)

Norskeide selskaper i utlandet har også en omfattende FoU-virksomhet.
Det er heller ikke offisiell statistikk på dette området, men konsulentselskapet
INNOPOL har utført studier over FoU i ulike grupper av større internasjonale,
norske konserner i perioden 1995–1999. Resultatene antyder at disse selskap-
ene bruker 20–30 prosent av sine FoU-ressurser utenfor Norge, noe som
synes å være relativt lavt i internasjonal sammenheng. De store internasjonale
konsernene i Sverige og Finland disponerer 30–40 prosent av sin FoU i andre
land. (Braastad, 1999).

Internasjonaliseringen av norske selskapers FoU-virksomhet har i hoved-
sak kommet som en videreføring av aktiviteter i oppkjøpte utenlandske datter-
selskaper. Men det er også eksempler på at FoU-samarbeid innenfor allianser
med utenlandske selskaper legges utenfor Norge. Dessuten er, som nevnt,
næringslivets innkjøp av eksterne tjenester fra utenlandske forskningsmiljøer
raskt voksende. Forskningen gjennom datterselskaper skjer fremfor alt i
andre europeiske land, men for de store høyteknologiske foretakene også i
Nord-Amerika. INNOPOL anslår at 6–8 av de største norske foretakene ikke

12. Omfatter bl.a. utbetalinger fra SNDs landsdekkende utviklingstilskuddsordning fratruk-
ket utbetalinger fra den særskilte bevilgningen til næringsmiddelindustrien i 1994, veiled-
ningstjenesten, tapsavsetninger til såkornfond og ordningen med etablererstipend.

13. Omfatter støtte til eksportfremmende tiltak samt utbetalinger til næringssamarbeid med 
Øst-Europa. Av ordningene under GIEK inngår bare anbudsgarantiordningen.

14. Japan 1991, Irland 1993, Sverige 1996, Finland 1997.
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lengre har Norge som dominerende FoU-basis. Derimot er det svært få små
og mellomstore bedrifter som har FoU-virksomhet utenfor Norge. I så måte
er IKT-sektoren et viktig unntak, der selv småforetak i stadig større omfang
etablerer FoU-virksomhet i utlandet.

4.4 Internasjonale sammenligninger

Internasjonale sammenligninger tar ofte utgangspunkt i et lands FoU-utgifter
i prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Denne indikatoren betegnes som
FoU-andel , selv om også andre målestokker selvsagt kan uttrykkes med en
andel. Utviklingen i FoU-andeler for Norge, Sverige, Danmark og Finland i
perioden 1981–1997 er illustrert i figur 4.6. Som et sammenligningsgrunnlag
er også gjennomsnittene for OECD-området og EU illustrert. For å vise hvor-
dan USA påvirker OECD-gjennomsnittet er også dette landet tatt med. USA
står for 40–45 prosent av FoU-utgiftene, og veier derfor tungt i gjennomsnittet.

Figur 4.6 FoU-utgifter i prosent av BNP

Kilde: OECD – Main Science and Technology Indicators 1999–1 (NFR, 1999)
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I første halvdel av 1980-årene økte FoU-andelen i de fleste av OECD-lan-
dene, for deretter å flate ut og gå noe tilbake. I 1990-årene har FoU-andelen
fortsatt økt i de andre nordiske landene, mens andelen har stagnert i Norge.
Utenom Norden er det få land som i noen særlig grad har økt sine FoU-andeler
i 1990-årene. Markerte unntak er Korea og fra et lavt utgangspunkt, Irland.
Sverige har lenge vært blant de mest FoU-intensive landene, og siden 1985
hatt den høyeste andelen i OECD. Finland skiller seg ut med en kraftig vekst
i FoU-andelen over hele perioden. Fra 1989 til 1993 skyldtes imidlertid den
økte FoU-andelen et samlet fall i brutto nasjonalprodukt med 11 prosent. De
reelle FoU-utgiftene i Finland var om lag uendret i denne perioden. Fra 1993
har Finland hatt kraftig vekst både i FoU-utgifter og brutto nasjonalprodukt.
Faktorer som kan forklare utviklingen i andre land er nærmere beskrevet i
avsnitt 5.6.

I 1997 tilsvarte FoU-utgiftene i Norge 1,7 prosent av brutto nasjonal-
produktet. Dette var lavest av de nordiske landene, bortsett fra Island. Sverige
hadde til sammenligning knapt 3,9 prosent, Finland 2,8 og Danmark 2,0. FoU-
andelen i Norge var vesentlig under gjennomsnittet for OECD-området (2,2
prosent) og også lavere enn i EU (1,8 prosent).

FoU-andelen påvirkes ikke bare av FoU-utgiftene, men selvsagt også av
nivået på brutto nasjonalproduktet. En relativt svak utvikling i FoU-andel kan
være uttrykk for høy vekst i brutto nasjonalprodukt like mye som stagnasjon i
FoU-utgifter. Norge er et av landene med høyest brutto nasjonalprodukt pr.
innbygger og har også hatt relativt høy BNP-vekst i 1990-årene. For å få et
bilde av nivået på FoU-innsatsen kan det være interessant også å sammenligne
FoU-utgiftene pr. innbygger – som i 1997 var 3 496 kroner (1990-kroner).
Dette er om lag som gjennomsnittet for OECD (3 430 kroner ), over EU (2 812
kroner), men betydelig lavere enn gjennomsnittet for Norden (4 717 kroner).
Tallene er omregnet ved hjelp av kjøpekraftspariteter, og skulle derfor gi en
indikasjon på FoU-volumet pr. innbygger.

Kostnadsnivået for FoU vil avhenge ikke bare av det generelle prisnivået i
økonomiene, men også av lønnsnivået for FoU-personale spesielt. En enkelt
måte å korrigere for forskjeller i lønnsnivå er ved å sammenligne antall FoU-
årsverk. Etter FoU-årsverk pr. innbygger ligger Norge nærmere de andre nor-
diske landene, og alle de nordiske landene er blant de med høyest tetthet av
FoU-personale. Utviklingen i FoU-årsverk pr. innbygger over perioden 1981–
1997 for Norge, Sverige, Finland, Danmark og EU-gjennomsnittet er illustrert
i figur 4.7. I Norge ble det i 1997 utført 5,6 FoU-årsverk pr. 1000 innbygger,
mot et gjennomsnitt på 6,9 i Norden. Finland lå høyest med 8,0 FoU-årsverk,
faktisk over Sverige som anvender den største andelen av brutto nasjonal-
produktet på FoU. Gjennomsnittet for EU var 4,3 FoU-årsverk i 1995. 15 Sam-
menligningen viser at Danmark, Finland og særlig Norge får flere årsverk for
hver prosentenhet av brutto nasjonalprodukt som anvendes til FoU enn de
fleste andre land. En mulig forklaring er at lønnsnivået ligger relativt lavt for
FoU-personale i Norge. Men også andre forhold kan ligge til grunn for for-
skjellen, f.eks. at også utstyrsnivået er lavt i norske FoU-institusjoner.

15. Utenom Europa er det få OECD-land som har rapportert denne indikatoren.
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Figur 4.7 FoU-årsverk pr. 1 000 innbygger

Kilde: OECD – Main Science and Technology Indicators 1999–1 (NFR, 1999)

De offentlige ressursene som anvendes til FoU varierer relativt sett lite fra
land til land. Figur 4.8 viser hvordan FoU-utgiftene finansieres i noen land som
det kan være naturlig å sammenligne med, samt gjennomsnittene for OECD-
området og EU. Finansieringen er målt som andel av brutto nasjonalprodukt,
og totalen tilsvarer derfor FoU-andelene i figur 4.6 og 4.9. Canada har med 0,5
prosent den laveste andelen av brutto nasjonalproduktet som anvendes til
offentlig finansiering, mens Sverige er det andre ytterpunktet med knapt 1
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prosent. Med 0,7 av brutto nasjonalproduktet som går til offentlig finansiering
ligger Norge akkurat på gjennomsnittet i OECD-området og for EU.

Forskjellene i FoU-andel mellom land forklares i hovedsak av forskjeller i
næringslivets finansiering, der Norge ligger klart under gjennomsnittet både
for OECD og EU. Det er likevel en svak tendens til at land som kanaliserer en
større del av brutto nasjonalproduktet til offentlig FoU-finansiering, også har
en høy BNP-andel som næringsfinansiert FoU. Sverige og USA er de to klar-
este eksemplene. En slik sammenheng kan til dels forklares med at dette er
land hvor det offentlig finansierer mye FoU i tilknytning til en stor nasjonal
forsvarsindustri. Derimot har Japan en relativt stor andel av brutto nasjonal-
produktet som næringsfinansiert FoU, til tross for at bare 19 prosent av de
totale FoU-utgiftene er offentlig finansiert. Det bemerkes at ovennevnte sam-
menligninger kun tar hensyn til direkte offentlig finansiering. Enkelte land har
i tillegg en indirekte offentlig finansiering gjennom særskilt skattelette for
FoU-utgifter, jf. nærmere omtale i avsnitt 6.4.

Figur 4.8 Totale FoU-utgifter i prosent av brutto nasjonalprodukt for utvalgte OECD-land, fordelt etter
finansieringskilde. 1997 (noen land 1996)

1) 1996
2) Underrestimert, totalt FoU-andel er 3,85 prosent.
3) FoU finansiert av utlandet ikke tilgjengelig.

Kilde: OECD – Main Science and Technology Indicators 1999–1 (NFR, 1999)
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4.5 Næringsstruktur og FoU

Næringslivet i en rekke OECD-land har en relativt større FoU-virksomhet enn
i Norge. Disse landene har også en næringsstruktur med større innslag av
bransjer som tradisjonelt er FoU-intensive, og flere store industribedrifter.
Spesielt vil store teknologi- og teleselskaper og farmasøytisk industri gener-
ere mye FoU-virksomhet. Et godt eksempel er Nokia i Finland, som hadde et
FoU-budsjett på om lag 9 milliarder kroner i 1998 (8,6 prosent av omsetnin-
gen). Dette er mer enn total FoU som utføres av næringslivet i Norge. En del
land, særlig av de store økonomiene, har dessuten en betydelig forsvarsindus-
tri og romfartsindustri, som også bidrar til å trekke FoU-innsatsen opp. Dette
indikerer at sammenligning med andre land kun på grunnlag av BNP-andeler
har svakheter og resultatene ikke bør trekkes for langt.

Industriproduksjon har normalt et større innslag av FoU i forhold til brut-
toprodukt (verdiskaping) enn andre næringer. Figur 4.9 viser sammenhengen
mellom industriandel (andel av BNP fra industrien) og FoU-andel (andel av
BNP som anvendes til FoU) for 16 sammenlignbare OECD-land i 1995, dvs.
land med høyt brutto nasjonalprodukt pr. innbygger. 16 Det første en kan
merke seg er at selv blant land med et høyt og om lag tilsvarende økonomisk
utviklingsnivå er det store forskjeller både i industriandel og FoU-andel. Med
andre ord har det vært mulig for ulike land å oppnå et høyt brutto nasjonal-
produkt med svært forskjellig næringsstruktur og FoU-innsats.

Det framkommer også en positiv sammenheng mellom industriandel og
FoU-andel, særlig dersom en velger å se bort fra de to landene som er i hver
sin ytterkant etter FoU-andel – Sverige på 3,5 prosent og Italia med bare 1,0
prosent. Land med en stor industrisektor (over 23 prosent av BNP i Japan,
Tyskland og Finland) er klart blant de med høy FoU-andel (over 2,3 prosent).
Norge framkommer sammen med andre ressursbaserte økonomier (Island,
Canada og Australia) nede til venstre i figuren – dvs. med lav industriandel og
relativt lav FoU-andel.

16. Land med kjøpekraftskorrigert BNP over 92 prosent av OECD-gjennomsnittet, med 
unntak av Sveits og Luxembourg (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritan-
nia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Italia, USA, Canada, Australia og 
Japan).
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Figur 4.9 FoU-utgifter og industriens bruttoprodukt i 1995, som prosent av brutto nasjonalprodukt.
Sverige 1994

Kilde: OECD, Finansdepartementet

Dette bildet indikerer at selv en såpass grov strukturindikator som indus-
triandel sier en del om FoU-andelen. Det er ingen land med høy FoU-andel
som ikke også har en fra gjennomsnittlig til høy industriandel. Samtidig er det
ingen av de ressursbaserte økonomiene, med lav industriandel, som ligger
særlig høyt i FoU-andel.

Med en finere næringsinndeling er det grunn til å anta at næringsstruk-
turen kan forklare en større del av variasjonen mellom land. Statistikk fra
OECD viser at det er store forskjeller i FoU-intensitet mellom ulike industri-
bransjer, men at forskjellene mellom bransjer viser i hovedtrekk et tilsvarende
mønster i ulike land (OECD, 1999). Det er stort sett de samme industribran-
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sjene som har høy FoU-intensitet og de samme som har lav FoU-intensitet fra
land til land. Denne observasjonen har ledet til den tanken at landsammen-
ligninger burde justeres for forskjeller i industristruktur. I en fokusartikkel i
NFR, 1999 er det med et slikt utgangspunkt analysert forskjeller mellom 14
OECD-land etter  industriens FoU-intensitet, dvs. FoU-utgifter som prosent av
bruttoprodukt i industrien. Analysen har bakgrunn i et utredningsarbeid
STEP-gruppen har utført for OECD (Sandven og Smith, 1998).

Et hovedresultat av denne analysen er at forskjeller i industristruktur kan
forklare en betydelig del av variasjonen i industriens FoU-intensitet mellom
land, noe som underbygger betraktningene rundt figur 4.9 ovenfor. Det
eneste klare unntaket blant land med høy FoU-intensitet er Sverige, der inten-
siteten for industrien som helhet i hovedsak må ha andre forklaringsfaktorer.
Norge kommer etter justering for industristruktur relativt bedre ut enn i
utgangspunktet. Det skyldes at 65 prosent av bruttoproduktet i industrien i
1994 kommer fra bransjer som har en FoU-intensitet over middelverdien i res-
pektive bransje.

En slikt resultat viser at analyse av næringsstruktur gir nyttig tilleggsinfor-
masjon til mer summariske indikatorer som FoU-andel. Men heller ikke en
justering for industristruktur gir isolert sett svar på om industrien har en til-
strekkelig FoU-innsats. I den grad det er gode vekstmuligheter i de bransjene
der Norge har en relativt høy FoU-intensitet, kan det være grunn til å legge
vekt på at intensiteten allerede er relativt høy for en stor del av produksjonen.
Dette gjelder så vidt ulike industribransjer som f.eks. produksjon av telemate-
riell, ikke-jernholdige metaller, trevarer, treforedling, skipsbygging, oljeraffin-
ering og tekoindustri. Dersom en derimot mener at veksten mest sannsynlig
må komme i andre bransjer, som har en lavere FoU-intensitet enn i mange
andre land, kan det være større grunn til bekymring.

En begrensning ved denne typen analyser er at datagrunnlaget for tjenes-
teytende sektor i mange land ikke er godt nok utviklet til at det kan lages detal-
jerte, sammenlignende studier utenom industrisektoren. Den relativt kraftige
veksten i FoU i tjenesteytende sektor de siste årene kan indikere at sammen-
hengen mellom industri og FoU er i ferd med å svekkes. I så fall er det mulig
å tenke seg vekststrategier for FoU som i mindre grad henger sammen med
industriutvikling.

4.6 Innovasjon i næringslivet

Innovasjonsvirksomhet er en viktig drivkraft for økonomisk vekst og utvikling
i næringslivet. Utvikling og kommersialisering av nye produkter og prosesser
bidrar til produktivitet og omsetning i den enkelte bedrift og i næringslivet
som helhet. Innovasjoner bygger på utvikling av kompetanse og introduksjon
av utstyr som er nytt for bedriften, eller anvendes på nye måter eller i andre
sammenhenger enn tidligere. For å kunne forstå og analysere slike prosesser
er det utviklet statistikk for «teknologisk innovasjon» i næringslivet jf. boks
4.2. Statistikkområdet er relativt nytt, og har trolig ikke funnet sin endelige
form. Blant annet er det betydelige endringer i omfang og innhold mellom
innovasjonsundersøkelsene i 1992 og 1997. Det begrenser muligheten for å
trekke konklusjoner om utviklingen over tid.
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Det er en rekke innsatsfaktorer som kan bidra til en innovasjonsprosess.
Mange av disse er vanskelige eller nær umulige å måle. I utgangspunktet var
FoU den eneste innsatsfaktoren som en forsøkte å måle. Innovasjonsunder-
søkelsen fra 1997 inkluderer foruten driftskostnader til egenutført og innkjøpt
FoU, også investeringskostnader (maskiner, utstyr m.v.) samt driftskostnader
til produktdesign, kompetanseoppbygging, markedsintroduksjon og annet
(bl.a. kjøp av patenter og konsulenttjenester). Det er et krav til alle kostnad-
sarter at forbruket skal være medgått til utvikling eller introduksjon av nye
produkter eller produksjonsmetoder. Avgrensingen kan nok være mer komp-
lisert for andre kostnadsarter enn FoU, bl.a. fordi det i større grad kan være
behov for å splitte kostnadskomponenter i bedriftenes interne regnskaper.
Selv om det kan være større usikkerhet om resultatene, gir innovasjonsunder-
søkelsen informasjon som utfyller og supplerer FoU-statistikken. Mye av
denne tilleggsinformasjonen kan være relevant i utforming av virkemidler
overfor næringslivet.

Figur 4.10 viser fordelingen av næringslivets innovasjonskostnader i 1997.
FoU var den største kostnadskomponenten, men utgjorde likevel ikke mer
enn knapt 42 prosent av de totale innovasjonskostnadene. Investeringer som
var nødvendig for å introdusere nye produkter eller produksjonsmetoder stod
for en nesten like stor andel, med vel 36 prosent. Andre driftsutgifter utgjorde
til sammen 22 prosent. Herav var produktdesign, kompetanseoppbygging og
markedsintroduksjon identifisert med i størrelsesorden 5 prosent på hver av
disse kostnadskomponentene.

Figur 4.10 Totale innovasjonskostnader fordelt etter kostnadstype, 1997. Mill. kroner

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Innovasjonsundersökelsen 1997 (NFR, 1999)
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I forhold til i undersøkelsen i 1992 har industrien en høyere andel FoU og
særlig investeringer i de totale innovasjonskostnadene. Den første innovasjon-
sundersøkelsen omfattet ikke tjenesteytende næringer. Resultatene fra de to
undersøkelsene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare fordi det er bety-
delige endringer i avgrensningen av andre driftskostnader. Noe av forskjellen
i resultater kan skyldes at prøveproduksjon og produksjonsoppstarting er
trukket ut, mens kompetanseoppbygging er inkludert i den nye under-
søkelsen. Den økte investeringsandelen kan trolig forklares med en generell
oppgang i industriinvesteringene, som i stor grad er knyttet til konjunkturut-
viklingen. For øvrig er usikkerheten ved sammenligningsgrunnlaget såpass
stor at det ikke er grunnlag for å vurdere endringsforløpet nærmere.

Resultatet av 1997-undersøkelsen gir likevel et noe annet bilde av fordelin-
gen mellom de faktorene som påvirker innovasjoner enn det inntrykket som
festet seg på grunnlag av den tidligere undersøkelsen. Det har ofte blitt frem-
satt at de tre kostnadsartene investeringer, FoU og andre driftskostnader
utgjør om lag like mye av innovasjonskostnadene. På grunnlag av den nye
undersøkelsen framstår FoU og investeringer i større grad som de dominer-
ende kostnadene, mens andre driftskostnader betyr relativt mindre. Dette
resultatet avhenger ikke av at tjenesteytende næringer er kommet med, men
framkommer som nevnt også for industrien sett isolert.

Det er store forskjeller mellom næringer og bransjer i hvilke kostnad-
styper som er avgjørende for innovasjon. Figur 4.11 viser totale innovasjons-
kostnader fordelt etter kostnadstype for de enkelte bransjer eller næringer.
Totale innovasjonskostnader for hver bransje er også oppgitt, noe som viser at
en stor del av innovasjonsvirksomheten finner sted i relativt få bransjer. Om
lag 45 prosent av innovasjonskostnadene var i industrien, 38,5 prosent i tjenes-
teytende næringer og vel 15 prosent i oljeutvinning. Industriens andel er en
del lavere enn av næringslivets FoU-utgifter, pga. relativt store investeringsko-
stnader i oljeutvinning og telekommunikasjoner.
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Figur 4.11 Totale innovasjonskostnader i utvalgte næringer fordelt etter kostnadstype. 1997. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Innovasjonsundersökelsen 1997 (NFR, 1999)

Næringene fordeler seg ulikt først og fremst etter hvor tungt investeringer
eller FoU veier i innovasjonskostnadene. Innenfor industrien er det en klar
tendens til at bransjene med store innovasjonskostnader også har en høy
andel FoU i kostnadene. Dette gjelder elektronisk og optisk industri (76
prosent FoU-kostnader), kjemisk industri (60 prosent), maskinindustri (59
prosent) og i noen grad transportmiddelindustrien (45 prosent). For andre
industribransjer utgjør kapitalkostnadene den største andelen av innovasjons-
kostnadene, fra 51 prosent i metallindustrien til 90 prosent i trelast- og treva-
reindustrien.

For andre næringer er bildet noe mer blandet. Investeringene er den vik-
tigste kostnadstypen i oppdrettsnæringen (64 prosent) og telekommunikas-
joner (56 prosent). Investeringene i telekommunikasjoner veier tungt i de
totale innovasjonskostnadene i næringslivet. For øvrig er FoU den største
innovasjonskostnaden i så vidt ulike næringer som kraftforsyning, bygg- og
anleggsvirksomhet, engroshandel og forretningsmessig tjenesteyting. Det er
grunn til å merke seg at forretningsmessig tjenesteyting og databehandlings-
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virksomhet, med 2,8 milliarder kroner i totale innovasjonskostnader, har en av
de høyeste FoU-andelene (66 prosent).

Produktdesign, kompetanseoppbygging, markedsintroduksjon og andre
driftskostnader til sammen utgjør 10–20 prosent av innovasjonskostnadene i
de aller fleste industribransjene. I tjenesteytende næringer er andelen gjen-
nomgående noe høyere, 25–30 prosent, og i finansiell tjenesteyting og for-
sikring hele 44 prosent. Det at undersøkelsen i så vidt liten grad har klart å
fange opp innovasjonskostnader utover FoU og investeringer, kan skyldes at
en ikke har klart å definere disse kostnadsartene på en hensiktsmessig måte.
Bedriftene kan også ha funnet det komplisert å anslå slike kostnader på en til-
fredsstillende måte.

Innovasjonsundersøkelsen fra 1997 gir likevel et hovedbilde som er rele-
vant for politikkutformingen. For å stimulere innovasjoner i næringslivet står
myndighetene overfor to mulige hovedstrategier – enten en politikk rettet mot
å stimulere FoU eller en politikk for å øke investeringer i innovativt kapitalut-
styr. I den grad en velger å vektlegge virkemidler som ensidig bygger opp
under en av strategiene, vil det være utvalgte bransjer eller næringer som
nyter godt av tiltakene. Tiltak for å stimulere FoU vil rette seg mot næringer
som allerede er både FoU- og innovasjonsintensive, særlig høyteknologiske
industribransjer, forretningsmessig tjenesteyting og databehandlingsvirk-
somhet. Tiltak for å stimulere innovative kapitalinvesteringer vil rette seg mot
et bredere utvalg av næringer, særlig industribransjer som er lite FoU- og
innovasjonsintensive og f.eks. fiskeoppdrett. Men også f.eks. oljeutvinning og
telekommunikasjoner vil ha store fordeler av eventuelle tiltak rettet mot inves-
teringer.

4.7 Oppsummering

Forskning og utvikling er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å
oppnå økt kunnskap, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne
nye anvendelser. Innovasjon er et bredere begrep i den forstand at det omfat-
ter flere aktiviteter – hvorav FoU bare er en av mange kostnadstyper. Innovas-
joner forutsetter en nyhetsverdi, men det er til forskjell fra FoU ikke et krav
om reduksjon av vitenskapelig og/eller teknologisk usikkerhet. Under-
søkelser av innovasjon i næringslivet er basert på en definisjon av «teknolo-
gisk innovasjon», som er smalere enn FoU i den forstand at produktet eller
metoden skal være introdusert i markedet eller ha kommet til anvendelse i en
kommersiell prosess. Den FoU som utføres i næringslivet, vil i det store og
hele falle innenfor et slikt innovasjonsbegrep.

OECD har etablert definisjoner av FoU og innovasjon som ligger til grunn
for innsamlingen av statistikk i ulike land. For FoU-statistikken foreligger det
i dag lange tidsserier som gir grunnlag for internasjonale sammenligninger av
en stor mengde data. Innovasjonsundersøkelser er derimot av relativt ny dato
og gjennomført få ganger. Usikkerheten er derfor større når det gjelder data
for innovasjon.

Forskning og utvikling som ble utført i Norge, utgjorde totalt 18,2 milliar-
der kroner i 1997. Av dette ble FoU for 8,6 milliarder kroner utført i
næringslivet, 4,8 milliarder kroner i instituttsektoren og vel 4,8 milliarder kro-
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ner i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren). Over perioden 1970–
1997 i helhet var det næringslivet som hadde den kraftigste veksten i FoU-
utgiftene. Mens de tre sektorene var om lag jevnstore rundt 1970, stod
næringslivet for 47 prosent av utført FoU i 1997. Når en ser på utviklingen i
totale FoU-årsverk framkommer det samme hovedbildet, men en viktig for-
skjell er at næringslivet har en mindre andel av årsverkene (42 prosent i 1997).
De siste årene er det framfor alt forretningsmessig tjenesteyting og databe-
handlingsvirksomhet som har økt FoU-innsatsen, mens utført FoU har stag-
nert for industrien totalt. Næringslivets driftsutgifter til FoU fordelte seg i
1997 med 2 prosent grunnforskning, 21 prosent anvendt forskning og 77
prosent utviklingsarbeid. Fordelingen viser ingen systematiske forskjeller
mellom industri og tjenesteytende næringer.

Hovedkildene til finansiering av FoU i Norge er næringslivet og offentlig
sektor. I 1997 utgjorde næringslivets finansiering 49 prosent, mens det
offentlige stod for 42 prosent av total finansiering. Næringslivet finansierer det
aller meste av FoU som utføres i egen sektor, og er en viktig finansieringskilde
også for forskningsinstituttene, men bidrar lite til finansiering av universitets-
og høgskolesektoren. I tiårsperioden 1983–1993 var det en årlig realvekst i
den totale FoU-bevilgningen over statsbudsjettet på over 5 prosent. Deretter
gikk bevilgningen svakt tilbake i faste priser, og først i inneværende år er real-
verdien igjen større enn i 1993. Næringsrettet FoU oppnådde en markert
større andel av den totale FoU-bevilgningen mot slutten av 1980-årene. Deret-
ter har det, samtidig med stagnasjon i totale bevilgninger, skjedd en vridning
til andre formål. Over seksårsperioden 1993–1999 var det en årlig reduksjon i
realverdi på vel 5 prosent i bevilgningen til industri, oljeutvinning (unntatt kon-
tinentalsokkelundersøkelser) og annen næringsvirksomhet (hovedsakelig
tjenesteyting, unntatt samferdsel). Det har vært en reduksjon også i den totale
næringsstøtten i siste halvdel av 1990-årene. Støtten til næringslivets FoU har
relativt sett kommet ut om lag på linje med andre formål som er definert som
næringsstøtte.

En stadig større del av FoU som utføres i Norge, blir finansieres fra utlan-
det, samtidig som en større del av norske FoU-midler går til institusjoner og
bedrifter i utlandet. Statistikken underbygger en tydelig tendens til at
næringslivet i økende grad vurderer FoU i forhold til et internasjonalt marked
– både for å få tilgang til den beste forskningen og som en forretningsmulighet
for egen virksomhet.

Internasjonale sammenligninger tar ofte utgangspunkt i et lands FoU-
utgifter i prosent av brutto nasjonalprodukt (FoU-andel). I 1990-årene har
FoU-andelen økt i de andre nordiske landene, mens andelen har stagnert i
Norge. Utenom Norden er det få land som i noen særlig grad har økte sine
FoU-andeler i 1990-årene. Med en FoU-andel på 1,7 prosent lå Norge i 1997
lavest av de nordiske landene, bortsett fra Island. Sverige hadde til sammen-
ligning knapt 3,9 prosent, Finland 2,8 prosent og Danmark 2,0 prosent. FoU-
andelen i Norge var vesentlig under gjennomsnittet for OECD-området (2,2
prosent) og også lavere enn i EU (1,8 prosent). Etter indikatorer som viser
nivået på FoU-innsatsen – som FoU-utgifter eller FoU-årsverk pr. innbygger –
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kommer Norge relativt sett bedre ut, men ligger også her lavere enn Sverige,
Danmark og Finland.

De offentlige ressursene som anvendes til FoU varierer relativt sett lite fra
land til land – fra 0,5 prosent av brutto nasjonalproduktet i Canada til knapt 1
prosent i Sverige. Med 0,7 av brutto nasjonalproduktet som går til offentlig fin-
ansiering av FoU ligger Norge akkurat på gjennomsnittet i OECD-området og
for EU. Forskjellene i FoU-andel mellom land forklares i hovedsak av for-
skjeller i næringslivets finansiering, der Norge ligger klart under gjennom-
snittet både for OECD og EU. Dette kan for en stor del forklares med at disse
landene har en næringsstruktur med større innslag av bransjer som tradis-
jonelt er FoU-intensive, og flere store industriselskaper. Analyser av
næringsstruktur gir nyttig tilleggsinformasjon til mer summariske indikatorer
som FoU-andel. Sammenligning med andre land kun på grunnlag av BNP-
andeler har svakheter og resultatene bør ikke bør trekkes for langt. Om
næringslivet har en tilstrekkelig FoU-innsats avhenger av vekstmuligheter i
de bransjene der Norge har en relativt høy FoU-intensitet. Dersom en mener
at veksten mest sannsynlig må komme i andre bransjer, hvor Norge har en rel-
ativt lav FoU-intensitet, kan det være grunn til bekymring.

Innovasjonsundersøkelsen i 1997 viste at kostnadene i næringslivet
fordelte seg med knapt 42 prosent på FoU, investeringer med 36 prosent og
andre driftsutgifter med til sammen 22 prosent. Herav var produktdesign,
kompetanseoppbygging og markedsintroduksjon identifisert med i størrelse-
sorden 5 prosent på hver av disse kostnadskomponentene. Det er store for-
skjeller mellom næringer og bransjer i hvilke kostnadstyper som er
avgjørende for innovasjon, først og fremst i fordelingen mellom FoU og inves-
teringer. Innenfor industrien er det en klar tendens til at bransjene med store
innovasjonskostnader også har en høy andel FoU i kostnadene (elektronisk
og optisk industri, kjemisk industri, maskinindustri og i noen grad transport-
middelindustri). I andre industribransjer utgjør kapitalkostnadene den største
andelen, med 50–90 prosent av de totale innovasjonskostnadene. For andre
næringer er bildet mer blandet. Investeringene er den viktigste kostnadstypen
i oppdrettsnæringen og telekommunikasjoner. Oljeutvinning har om lag en lik
fordeling på de tre hovedkategoriene. For øvrig er FoU den største kost-
nadene i så vidt ulike næringer som kraftforsyning, bygg- og anleggsvirksom-
het, engroshandel og forretningsmessig tjenesteyting.

Ut fra resultatene kan en trekke den konklusjon at det er to mulige hoved-
strategier for å stimulere til økte innovasjoner – politikken kan rettes mot å
stimulere enten FoU eller investeringer i innovativt kapitalutstyr. Tiltak for å
stimulere FoU vil rette seg mot næringer som allerede er både FoU- og
innovasjonsintensive, særlig høyteknologiske industribransjer, forretnings-
messig tjenesteyting og databehandlingsvirksomhet. Tiltak for å stimulere
innovative kapitalinvesteringer vil derimot rette seg mot et bredere utvalg av
næringer, særlig industribransjer som er lite FoU- og innovasjonsintensive og
f.eks. fiskeoppdrett. Men også relativt forskningstunge bransjer som oljeutvin-
ning og telekommunikasjoner vil ha store fordeler av eventuelle tiltak rettet
mot investeringer.



NOU 2000: 7
Kapittel 5 Ny giv for nyskaping 102
Kapittel 5   
Virkemidler for FoU og innovasjon – i Norge og interna-

sjonalt
Det næringsrettede virkemiddelapparatet for stimulering av FoU og innovas-
jon er vokst fram over lang tid. Tradisjonelt har virkemiddelapparatet vært
rettet mot enkeltbedriftenes behov. Ulike offentlige instanser har hver for seg
administrert støtteordninger rettet inn mot atskilte faser i innovasjonsforløpet.

I forhold til bedriftene som kunder legges det nå økende vekt på å få til
'one stop shopping'. Institusjonene i systemet samarbeider seg imellom med
sikte på å levere kunden det beste samlete tilbudet. Dette gjelder spesielt de
tre største – Norges forskningsråd, Statens nærings- og distriktsutviklings-
fond (SND ) og Norges Eksportråd. Disse har inngått særlige samar-
beidsavtaler med dette for øyet. SNDs distriktskontorer er idag felles inngang-
sport for bedriftene til de tre institusjonenenes samlede tjenestetilbud. Ved
siden av Forskningsrådet, SND og Eksportrådet kommer andre enheter i
virkemiddelsystemet. Dette omfatter Patentstyret, Statens veiledningskontor
for oppfinnere (SVO), Norsk designråd, Selskapet for industrivekstanlegg (
SIVA), og såkornfondene.

De enkelte virkemiddelaktørene har ulike ansvarsfelter innenfor en bed-
rifts samlede prosjektsyklus fra forskning og utvikling fram til industrialiser-
ing og kommersialisering – og tilbake igjen. For bedriftene er det ene elemen-
tet en forutsetning for det neste – det er ingen bestemt begynnelse eller ende.
Virkemiddelinstitusjonene er pådrivere, hjelpere og partnere – hver med sin
spesielle kompetanse og tilbud – som hele tiden må dimensjoneres og koordi-
neres ut fra dynamikken i bedriftenes behov underveis.

Norges forskningsråd, SND og Norges Eksportråd legger en slik
omforent samarbeidsforståelse til grunn i sin felles innsats i forbedring av det
norske virkemiddelapparatet. Vi beskriver hver av institusjonenes virksomhet
og rolle noe nærmere nedenfor, etterfulgt av omtale av øvrige virkemiddelin-
stitusjoner av særlig betydning for næringslivets FoU og innovasjon.

5.1 Norges forskningsråd

5.1.1 Formål og virkemidler

Norges forskningsråd viderefører den anvendte FoU-støtten som tidligere ble
kanalisert gjennom Norges Teknisk Vitenskapelige Forskningsråd (NTNF) til
industrien, gjennom Norges Landbruksvitenskaplige forskningsråd (NLVF)
til landbruksnæringene og gjennom Norges Fiskeriforskningsråd (NFF) til
fiskerinæringene. Forskningsrådet favner idag også virksomheten til det
tidligere grunnforskningsrådet (NAVF) og det forvaltningsrettede rådet
(NORAS). Ett av målene er å sikre bedre sammenheng mellom grunn-
leggende, strategisk og anvendt forskning. Næringsrettet FoU er en hovedop-
pgave for Forskningsrådet. Forskningsrådet skal også sikre utviklingen av et
bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, ikke minst av betydning for
næringslivet.
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Boks 5.1 

FoU-aktiviteten i norsk næringsliv er kjennetegnet ved et betydelig FoU-
engasjement i næringer som står for en liten andel av samlet produksjon, og
et begrenset FoU-engasjementet i næringer som står for hovedtyngden av
produksjon og verdiskapning. Forskningsrådet har derfor en strategi for
næringsrettet FoU som skal muliggjøre økt verdiskapning og utløse økt FoU-
engasjement i bredden av norsk næringsliv. Flere nye FoU-bedrifter og større
FoU-engasjement blant nåværende FoU-bedrifter er viktige mål. Forbedring
av forsknings- og innovasjonssystemet – og mer samarbeid mellom bedrifter
og FoU-miljøer – er forutsetninger for slik økt verdiskapning i næringslivet.

Gjennom mesteparten av etterkrigstiden ble det satset på oppbygging av
sterke FoU-institutter for ulike nærings- eller teknologiområder, eiet av for-
skningsrådene. Fellesinnsats gjennom slike institutter kompenserte for små
ressurser til i drive egen FoU i et næringsliv karakterisert av mange små
enheter i de fleste bransjer. I andre land, slik som Sverige, utviklet
næringslivet i langt sterke grad et direkte samarbeid med universitetene og
høgskolene. Norge har i europeisk sammenheng en spesielt omfattende insti-
tuttsektor som har vært en meget vesentlig faktor i utviklingen av samspillet
mellom forskningen og næringslivet. Det samarbeidet som foregår mellom
universitetene og høyskolene på den ene siden og næringslivet på den andre
siden skjer derfor i Norge i stor grad via instituttsektoren.

Omkring 1990 ble finansieringssystemet overfor instituttsektoren lagt om,
særlig for å sikre bedre samsvar mellom næringslivets behov og instituttenes
tjenester. Instituttene ble fristilt med ansvar for egen økonomi. Offentlig støtte
gjennom Forskningsrådet ble gitt i form av grunnbevilgninger (uten spesielle
føringer) og strategiske instituttprogrammer (rettet mot oppbygging av
kompetanse på bestemte felter). En vesentlig del av midlene som tidligere
gikk direkte til instituttene, ble istedet kanalisert via instituttenes kunder –
bedriftene. Bedriftenes midler ble dermed koplet med den offentlige støtten.
Gjennom innføring av slik  brukerstyring sikres næringsrelevansen av prosjek-
tene i instituttene. De bedriftene som er kontraktspartnere i brukerstyrte pro-
grammer, kjøper om lag like mye FoU-tjenester fra forskningsmiljøene som
de mottar i tilskudd fra Forskningsrådet.

Norges forskningsråd disponerte i 1999 i alt 2,6 mrd. kroner til forsknings-
formål innenfor ulike fagområder. Av dette utgjør næringsrettet FoU i stør-
relsesorden 1,6 mrd. kroner, eller 61 pst. Av dette står brukerstyrt forskning
for 658 mill. kroner, innovasjonstiltak for 113 mill. kroner, strategisk forskning
for 604 mill. kroner og infrastruktur for 241 mill. kroner, jf. fig. 5.1.
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Figur 5.1 Norges forskningsråds totale midler etter type 1999. Prosent

Forskningsrådets midler til næringsrettet FoU er i hovedsak finansiert av
Nærings- og

handelsdepartementet (50 pst.), Landbruksdepartementet (17 pst.),
Fiskeridepartementet (11 pst.), Olje- og energidepartementet (10 pst.), Kom-
munal- og regionaldepartementet (5 pst.) og Samferdselsdepartementet
(3 pst.).

5.1.2 Næringsrettet strategisk forskning

I 1999 finansierer Forskningsrådet næringsrettet strategisk forskning for i alt
604 mill. kroner, hvorav 268 mill. kroner i form av strategiske institutt- og uni-
versitetsprogrammer. I tillegg kommer 241 mill. kroner i grunnbevilgninger
og andre infrastrukturtiltak overfor næringsrettede forskningsingsinstitutter.

Strategiske programmer er et virkemiddel for å bygge opp nasjonal
kompetanse på områder som er viktige for næringsliv og forvaltning i
fremtiden. De strategiske midlene vil normalt ha et tidsperspektiv på 5–10 år
og må ses i sammenheng med de brukerstyrte programmene.

Boks 5.2 

Strategiske universitetsprogrammer skal medvirke til å bygge opp dyktige for-
skergrupper som kan delta i internasjonalt forskningssamarbeid på høyt nivå,
og til å utvikle fagområder som er nye for universitetene, og som det er behov
for i næringslivet. Strategiske instituttprogrammer skal bidra til å bygge opp
kompetanse på områder som sikrer fremtidig oppdragsvirksomhet og inntjen-
ing for instituttene. Instituttprogrammene skal også bidra til en faglig spesia-
lisering av det enkelte institutt, en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling mel-
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lom fagmiljøer og et nærmere samarbeid mellom instituttsektoren,
næringslivet, internasjonale partnere, og universiteter og høyskoler.

Forskningsrådets  Strategi for næringsrettet FoU, som ble vedtatt i 1998, tar
til orde for at Forskningsrådets strategiske satsinger i viktige kunnskapsmil-
jøer bør bli tyngre og mer langsiktige, samtidig som det er ønskelig at univer-
sitets- og høgskolesektoren i sterkere grad engasjerer seg i næringslivets
FoU-oppgaver.

5.1.3 Næringsrettet brukerstyrt forskning

Brukerstyrte programmer og prosjekter bidrar til økt verdiskapning i
næringslivet og til å utvikle FoU-miljøer med høy internasjonal kompetanse på
områder som er viktige for næringslivet. Brukerstyrte programmer bidrar
også til å etablere og videreutvikle samarbeidsrelasjoner og allianser, både
mellom bedrifter og mellom bedrifter og andre deler av forsknings- og
innovasjonssystemet. Brukerstyrt forskning er derfor viktig for å styrke kon-
takten og samarbeidet mellom næringsliv og forsknings- og undervisningsin-
stitusjoner.

I 1999 finansierer Forskningsrådet næringsrettet brukerstyrt forskning
for i alt 658 mill. kroner, i hovedsak i form av brukerstyrte programmer med
et tidsperspektiv på 3–5 år.

Boks 5.3 

Hovedintensjonen med brukerstyring er at brukerne, i hovedsak bedrifter,
skal initiere, styre og delfinansiere forskningsaktiviteter innenfor pro-
grammene, for å sikre at forskningen er tilstrekkelig næringslivsrelevant og at
forskningsresultatene tas i bruk. Midlene brukes til å utløse og forsterke
næringslivets eget FoU-engasjement og til å sikre at samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjekter blir gjennomført. Midlene brukes også til å få flere bed-
rifter til å engasjere seg i systematisk FoU-virksomhet, særlig flere SMB-bed-
rifter.

Boks 5.4 

Innovasjonstiltak omfatter tiltak for å stimulere til og legge grunnlaget for for-
skningsbasert nyskaping. Tiltakene består av infrastruktur- , insentiv- og
nettverkstiltak som skal bidra til at mer FoU blir igangsatt, og at flere FoU-
resultater blir tatt i bruk og kommersialisert.

Tabell 5.1 viser utvalgte resultatindikatorer for næringsrettet brukerstyrt
forskning innenfor området Industri og energi. I tillegg fremgår det av tidlig-
ere evalueringer at brukerstyrt forskning har viktige funksjoner i forhold til
videreutvikling av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og at den
samfunnsøkonomiske avkastningen av investeringer i brukerstyrt forskning
er høyere enn de direkte økonomiske resultatene som bedriftene oppnår
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(Kilde: A.Hervik og S.Waagø: 'Evaluering av brukerstyrt forskning 1990–95-
På oppdrag fra NHD, 1996). Forskningsrådets strategi for næringsrettet FoU
tar for øvrig til orde for en videreutvikling av brukerstyrt forskning, med vekt
på konsentrasjon og større grad av langsiktighet og teknologiske og
kunnskapsmessige 'løft', samt forskningsbasert innovasjon.

1) Foreløpige anslag
2) Data ikke tilgjengelig for 1997 og 1998

5.1.4 Innovasjonstiltak

Forskningsrådet virksomhet omfatter også programmer som særlig er orien-
tert mot kommersialisering fra FoU-miljøer, teknologioverføring og kompet-
anseutvikling i små bedrifter og utvikling av regionale innovasjonssystemer. I
1999 beløper Forskningsrådets innsats på slike innovasjonstiltak seg til i alt
113 mill. kroner.

FORNY-programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og SND.
Målet er å bidra til forskningsbasert nyskaping gjennom kommersialisering
av ideer fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. FORNY støt-
ter utvikling av infrastruktur for å øke tilfanget av kommersialiserbare ideer
ved kunnskapsinstitusjonene, samt etterfølgende ideforedling frem til bedrift-
setablering eller lisensavtale med eksisterende bedrift. MEDKAP arbeider

Tabell 5.1: Utvalgte vitenskapelige og industrielle resultater oppnådd i innenfor området In-
dustri og energis programmer

1997 1998 1999 1)

Antall vitenskaplige artikler i tidskrifter m/refeee 167 228 235

Antall foredrag på internasjonale konferanser 434 509 555

Antall nye produkter 179 333 390

Antall nye prosesser 80 146 234

Antall nyetableringer 39 49 20

Antall dr.gradstipendiater finansiert over IEs prog. 249 247 250

herav antall kvinner 62 64 70

Antall FoU-årsverk utført av dr.gradsstipendiater 231 224 230

herav antall kvinner 57 53 55

Antall avlagte dr.grader 37 46 72

herav antall kvinner 4 13 20

Antall bedrifter som deltar i prosjekter i IEs prog  2)

som kontraktspartnere 580

som samarbeidspartnere 1 600

Antall SMB-bedrifter som deltar i IEs prosjekter 1 300

Totalrammen i IEs program (mill. kroner): 1 974 1 934 1 818

finansiert m/midler fra næringslivet/andre 1 234 1 204 1 149

finansiert m/midler fra Forskningsrådet 741 730 669

Næringslivets bidrag (prosent av totalramme) 62,5 % 62,3 % 63,2 %

Innkjøp av FoU fra norske FoU-miljøer (mill. kroner) 600 586 559



NOU 2000: 7
Kapittel 5 Ny giv for nyskaping 107
spesielt innenfor medisinsk teknologi og bioteknologi med teknisk verifiser-
ing og kommersialisering på basis av FoU-resultater.

Innenfor paraplyprogrammet BRO ('Brobygging mellom næringliv og for-
skning') har vi TEFT, som er et teknologioverføringsprogram hvor målet er å
bygge relasjoner mellom forskningsinstituttene og små og mellomstore bed-
rifter (SMB) og utvikle FoU-kompetanse i disse bedriftene. SMB-kompetanse,
SMB-Høgskole og REGINN er andre innovasjons- og utviklingstiltak under
BRO som skal bidra til lokal nettverksbygging rundt kunnskapsinstitusjoner
og kompetanseutvikling i mindre bedrifter.

5.1.5 Hva legges det vekt på når det gis støtte til brukerstyrte FoU-
prosjekter?

Støtte til brukerstyrt FoU er det mest omfattende og mest direkte offentlige
virkemidlet for å støtte næringslivets egen FoU- og innovasjonsvirksomhet.
For brukerstyrte prosjekter i Norges forskningsråd – Industri og energi, fore-
ligger det retningslinjer for prosjektbedømmelse hvor følgende aspekter gjen-
nomgås:
1. Generell prosjektkvalitet.
2. Innovasjonsgrad.
3. Forskningsinnhold.
4. Internasjonal orientering.
5. Bedriftsøkonomisk verdi.
6. Samfunnsøkonomisk nytteverdi.
7. Risiko.
8. Andre forhold.
9. Addisjonalitet. (Tilleggsverdien av Forskningsrådets medvirkning)
10. Relevans for aktuelt FoU-program.
11. Totalvurdering.

Kjennetegnene vurderes i de fleste tilfeller ut fra en tredelt skala:
– ubetydelig eller irrelevant
– påviselig
– betydelig

Saksbehandler innkaller ved behov ekstern kompetanse til å delta i det forb-
eredende prosjektvurderingsarbeidet. Prosjektideer vil over tid utvikles til
kvalitetssikrede prosjektplaner gjennom dialoger mellom Forskningsrådet og
søkerne. Først etter at det gjennom en slik prosess er blitt klarlagt at
grunnlaget for støtte er til stede, fremmes det formell søknad. På denne måten
gis bedriftene tidlig tilbakemelding på sine ideer og spares for unødvendig
søknadarbeid. Det er like fullt anledning for enhver bedrift til også å fremme
formelle søknader når den selv måtte ønske det. Industri og energi har også i
større grad enn tidligere etablert et mer konkurransebasert opplegg med
søknadsrunder med faste frister tre ganger pr. år. Beslutning om bevilgning
eller ikke fattes i de ulike  programstyrene på grunnlag av formell søknad og
innstilling fra administrasjonen. Programstyrene er sammensatt av eksterne
ressurspersoner fra forskningsinstitusjonene og næringslivet.

Prosjektvurderingssystemet er utviklet på grunnlag av kriteriene i den
omfattende evalueringen som Næringsdepartementet gjennomførte av For-
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skningsrådets samlede støtte til brukerstyrt FoU i perioden 1990–95 (Hervik
og Waagø, op.cit.). Prosjektvurderingskriteriene krever saksbehandlere med
faglig innsikt innenfor ulike teknologifelter, men samtidig forståelse av både
næringsmessige og samfunnsmessige muligheter som prosjektene vil kunne
innebære. Framover vil det bli lagt større vekt på at prosjektvurderinger blir
behandlet av sammensatte team av saksbehandlere og eksterne ressursper-
soner med tilstrekkelig både dybde- og breddekompetanse.

Prosjektvurderingene baserer seg på  forventninger til hva FoU-innsatsen
kan gi grunnlag for mht. innovasjon og næringsutvikling. Idehaver kan ha ure-
alistisk høye forventninger og undervurdere risiko. Et vesentlig moment i
dialogen rundt prosjektutviklingen er å komme fram til omforente og (mer)
realistiske forventninger. Forskningsrådets saksbehandlers vurdering av
prosjektets utsikter vil kunne avvike fra det bedriften selv hevder. Saksbehan-
dler og programstyrer må innestå for de beslutningene som fattes, men må
selv bedømmes ut fra resultatene i den samlede porteføljen de forvalter, ikke
ut fra hvorvidt enkeltprosjekter lykkes eller ikke. Virkemidlet brukerstyrt for-
skning må også vurderes ut fra hva som samlet sett kommer ut av program-
virksomheten som helhet, ikke ut fra om enkelte programmer er mislykkede
eller ikke.

5.1.6 Hva består den samfunnøkonomiske verdien av Forskningsrådets 
støtte til brukerstyrte FoU-prosjekter av?

Evalueringen i 1996 og senere årlige resultatmålinger etter samme metodiske
opplegg, har gitt indikasjoner på verdien av den brukerstyrte porteføljen i
Norges forskningsråd. Det er i denne sammenheng grunn til å skille mellom
ulike komponenter i det samlede samfunnsøkonomiske regnestykket. En
mulig inndeling er:
1. Prosjektenes  direkte bunnlinjebidrag for deltakerbedriftene, dvs. anslag

på virkningen fra økt omsetning og/eller kostnadsreduksjoner i produk-
sjonen ved at FoU-resultatene kommer til kommersiell utnyttelse.

2. Prosjektenes bidrag  kompetanseoppbygging med betydning for deltaker-
bedriftene på lengre sikt, uten at bunnlinjevirkningen av dette på noen
enkel måte kan anslås nå

3. Prosjektenes bidrag til  nettverksbygging med betydning for deltakerbed-
riftene på lengre sikt, uten at bunnlinjevirkningen av dette på noen enkel
måte kan anslås nå

4. Prosjektenes bidrag til  kunnskapsallmenningen og oppbygging av kompet-
anse i forskningsinstituttene som disse vil kunne dra nytte av i andre
prosjekter for andre klienter eller i egen forskningsvirksomhet.

5. Konsumentoverskuddet fra nye produkter utviklet gjennom prosjektene
(nytteverdien av produktene for kundene overstiger den prisen de må
betale).

6. Prosjektenes påvirkning av  verdien av naturressurser og miljø .

Møreforskings resultatmålinger innebærer en anslått  netto nåverdi på et sted
mellom 3 og 6 mrd. kroner for den første av disse seks verdikomponentene for
den løpende porteføljen av brukerstyrte prosjekter i Forskningsrådet i 1998.
Ut fra ulike spørsmål til de involverte bedriftene er det mulig at hver av kompo-
nentene 2 og 3 kan være av en liknende størrelsesorden. Komponent 4 ble
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undersøkt i evalueringen i 1996 og ble ansett å være  vesentlig , uten at noen
størrelse kan angis nærmere. Komponent nr 5 – konsumentoverskuddet – er
ikke forsøkt bedømt fram til nå. Komponent nr.6 – betydningen av naturres-
surser og miljø – kan for enkelte prosjekter, spesielt innen petroleumssek-
toren være store. Samlet sett innebærer dette at den samfunnsøkonomiske
verdien av den brukerstyrte forskningen trolig er stor. Det er likevel betydelig
usikkerhet knyttet til resultatene.

De årlige resultatanalysene knytter seg til den igangværende porteføljen i
Forskningsrådet. Det er således forventningene til avkastning som her måles.
Anslagene er justert av Møreforsking ut fra risiko og addisjonalitet i porteføl-
jen. Erfaringene fra gjentatte målinger, med flere års mellomrom, av samme
prosjektårganger viser at en må påregne nedjusteringer av anslagene. Det er
likevel neppe grunn til å anta at forventningsfallet over tid for den ene tallfest-
ede komponenten innebærer en større reduksjon i anslagene enn den øknin-
gen som kan ligge i de ikke-tallfestede fem andre komponentene.

5.2 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

5.2.1 Formål, visjon og strategier

SND har følgende formålsparagraf (§1 i lov om Statens nærings- og distrikt-
sutviklingsfond av 3. juli 1992):

«Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har til formål å fremme en
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling både i dis-
triktene og i landet for øvrig ved å:
a) medvirke til utbygging, modernisering og omstilling av, samt

produktutvikling og nyetablering i norsk næringsliv i hele landet
og

b) fremme tiltak som vil gi varig og lønnsom sysselsetting i distrikter
med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygd nærings-
grunnlag.»

SNDs oppgave er bl.a. å sikre at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter
også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme etter at SNDs virkemidler er tatt i
bruk. Hensikten er å styrke næringsutvikling og verdiskaping utover det som
ville vært mulig om investeringsbeslutningene skulle overlates til markedet
alene. Utfordringen er å prioritere prosjekter etter samfunnsøkonomisk
lønnsomhet og ikke gå lenger i risikoavlastning enn hva som strengt tatt er
nødvendig for å realisere lønnsomme prosjekter. SNDs virkemidler er mao.
innrettet for å møte imperfeksjoner i kapital- og kompetansemarkedene, med
sikte på å bidra til økt konkurransekraft, fornyelse og verdiskaping i norsk
næringsliv.

Sentralt i SNDs strategi står nyskaping, omstilling og etableringer. En stor
del av SNDs innsats er derfor knyttet til prosjekter og bedrifter i en tidlig fase.
Markedssvikten er ofte størst i relasjon til disse prosjektene. Ofte er
avstanden fra prototyp til marked undervurdert. Kommersialiserings-proses-
sen er krevende og SND legger vekt på å bringe forskningsprosjektene
videre. Samarbeidet med Forskningsrådet er bl.a. et viktig bidrag for å unngå
at prosjekter faller mellom to stoler. En stor andel av de midlene SND dispo-
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nerer, kan derfor karakteriseres som såkorn-kapital. Det er gjerne slik at SND
går inn i prosjektene før privat venturekapital. Manglende kompetanse på
evaluering og oppfølging av investeringer i SMB er trolig en hemsko for økt
ekstern egenkapitaltilførsel, og er bakgrunnen for at SND Invest AS er etab-
lert.

Norsk næringsliv har fortsatt en betydelig lavere egenkapitalandel enn
næringslivet i andre OECD land, til tross for at det har vært en jevn bedring i
Norge etter skattereformen i 1992. Samtidig har det vokst fram private ven-
turemiljøer på nittitallet. Tilgangen på venturekapital, særlig i det unoterte
markedet, er likevel beskjeden i Norge, noe som best illustreres ved at SND
Invest AS er Norges største aktive investor for SMB.

I SND omfattes også næringsrettet FoU-virksomhet av begrepet nyskap-
ing. Statistikken viser at SND i 1998 brukte NOK 0,8 mrd. kroner på formålet
nyskaping i nyetablerte og etablerte virksomheter. Dette omfattet om lag én
firedel av SNDs samlede virksomhet, eksklusive egenkapitalinvesteringene.
Én tredel av nyskapingsaktiviteten skjedde i regi av programsatsingene. Pro-
grammene er som regel tiltak skreddersydd for å kompensere for en bestemt
form for markedssvikt i kompetansemarkedene. Men også bruk av generelle
finansielle virkemidler knyttet til immaterielle investeringer møter slik
markedssvikt. Også de materielle investeringene har ofte karakter av kompet-
anseheving, særlig for SMB. Det er bare kundene og de ansatte som har
større betydning som informasjonskilde for innovasjon enn
utstyrsleverandørene.

I tillegg til nyskapingsprosjekter i etablerte og nyetablerte virksomheter,
finansierte SND andre nyetableringer av mer tradisjonell karakter for 0,3 mrd
kroner. Dette er nyetableringer hvor anvendelse av ny teknologi eller nye
produkter og FoU-resultater ikke står så sentralt i prosjektet.

Gitt en bredere definisjon av innovasjon, mer likt den engelske forståelsen
av ordet «innovation» hvor formålene tradisjonell nyetablering, omstilling og
videreutvikling også kan inngå, utgjør SNDs innovasjonsaktiviteter nær NOK
1,9 mrd. kroner, eller opp i mot 60 pst. av SNDs virksomhet i 1998. I tillegg til
dette kommer nyskaping i bedrifter SND investerer egenkapital i. Den øvrige
virksomheten i SND knytter seg hovedsakelig til formål som kapasitet-
sutvidelser, rasjonalisering, strukturtilpasning, kapitalstyrking, miljøforbed-
ring og flytting.

SND skal bidra til økt verdiskaping og økt konkurranseevne i norsk
næringsliv i nesten alle fastlandsnæringer i alle deler av landet. SND kan der-
for i prinsippet betjene mer enn 90 pst. av det private næringsliv på fastlands-
Norge (målt etter verdiskaping) og skal i prinsippet operere næringsnøytralt.
SND skal imidlertid ikke engasjere seg i olje- og gassutvinning, bank- og fin-
anssektoren, rederinæringen unntatt fiskeflåten, samt bedrifter som mottar
løpende driftsstøtte over offentlige budsjetter. Det offentliges kjøp av varer og
tjenester på forretningsmessig grunnlag anses ikke som offentlig støtte. Men
i tillegg til de absolutte avgrensningene i fondets virkeområde, faller også det
næringslivet som ikke er konkurranseutsatt i praksis ut av SNDs kjernevirk-
somhet. Dette medfører at SND står igjen med et næringsliv som samlet står
for om lag én tredel av verdiskapingen i Norge. Det er imidlertid slik at stadig
større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse. Dette bidrar både



NOU 2000: 7
Kapittel 5 Ny giv for nyskaping 111
til at relevant etterspørsel og næringslivets forventninger til SND øker. Også
SNDs potensial for å utløse nødvendige endringsprosesser i samfunns- og
næringsliv øker. Med stramme rammer øker samtidig forventningsgapet hos
kundene.

I april 1999 åpnet SND sitt 18. distriktskontor. Dermed er SND represen-
tert over hele landet og tilbyr en lokal inngangsdør til alle sine økonomiske
virkemidler og bredt sammensatte kompetanse. SNDs desentrale struktur og
markedsapparat benyttes også av samarbeidspartnerne. Denne lokale
samordningen er kommet i stand som et resultat av tett samarbeid med
fylkeskommunene og andre samarbeidspartnere.

5.2.2 Virkemidler

Finansieringsordningene i SND omfatter grovt sett lån og garantier, tilskudd
og egenkapital, samt mellomformer mellom lån og tilskudd, såkalte betingede
lån og tilskudd. En del av tilskuddsforvaltningen skjer gjennom programvirk-
somhet øremerket for å møte bestemte kompetansebehov og svikt i kompet-
ansemarkedene.

SNDs rammer har variert mye siden etableringen i 1993. Det er særlig
omleggingen av grunnfinansieringslåneordningen til lavrisikolån fra 1997 som
utgjør det største skiftet i rammer, men de seneste årene har også de øvrige
landsdekkende låne- og tilskuddsordningene variert betydelig. Det har vært
år med betydelig underdekning i forhold til relevant etterspørsel på de lands-
dekkende ordningene.

1. Nyskaping, omstilling og etableringer
Verdiskaping krever nyskaping og entreprenørskap. SND har en rekke virke-
midler som både styrker bedriftenes innovasjonsevne og finansierer nyskap-
ingsprosjekter hos bedrifter og enkeltpersoner.

FORNY er et samarbeidsprogram med Norges forskningsråd som skal
stimulere til kommersialisering av ideer som unnfanges ved norske univer-
siteter og høgskoler. Forskningsparkene brukes som fødselshjelpere.

ENT-programmet støtter potensielle etablerere med rådgiving. Program-
met har bygget opp en gruppe på om lag 50 tidligere gründere og rådgivere
som stiller opp for å hjelpe idehavere med å utvikle et forretningskonsept for
ideene sine.

SND forvalter  i tillegg   Etablererstipendet på vegne av de fleste fylkesko-
mmunene.

Lån og tilskudd til nyetablering med nyskaping   tilbys bedrifter som
etableres med bakgrunn i en ny teknologi eller tjeneste som tidligere ikke har
vært tilbudt markedet. Denne type bedriftsetablering vil ha stor risiko, men
også et stort potensial for verdiskaping. På grunn av risikoen i prosjektet fin-
ansieres det ofte fram til en milepæl med beslutningspunkt for bedriftens/
prosjektets videre skjebne. Utfordringen er å finne en finansieringspakke hvor
det er en balanse mellom privat kapital og SNDs virkemidler.

Nyskapings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge – NT-programmet – er
SNDs hovedsatsing for teknologibasert nyskaping i nordnorske teknologibed-
rifter. Arbeidet er organisert som en frittstående organisasjon lokalisert ved
Forskningsparken i Tromsø. Målgruppen er de 150 mest innovative bedrift-
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ene i Nord-Norge med sikte på å skape ny virksomhet i nordnorske
teknologibedrifter med evne og vilje til nyskaping. I programmet har man
langt større ressurser til administrasjon og oppfølging av enkeltprosjekter enn
SND normalt har. Arbeidsmetodene er preget av aktiv oppfølging og en hel-
hetlig støtte til innovasjonsprosessen, og skal være godt tilpasset situasjonen
i nordnorsk næringsliv.

Såkornfondene er 100 pst. privateide selskaper etablert i et samarbeid mel-
lom private investorer, Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og SND,
hvor det offentlige yter en risikoavlastning med et ansvarlig lån på 50 prosent
av kapitalgrunnlaget i selskapene. Kapitalgrunnlaget er i dag på 400 millioner
kroner (privat og offentlig), og forvaltes av såkornselskapene Startfondet ASA
Oslo, Såkorninvest Sør AS Grimstad, Såkorninvest Midt-Norge AS Ålesund,
Såkorninvest Nord AS Bodø, og SåkorninVest AS Stavanger. I tillegg har
Stortinget vedtatt at det skal etableres ytterligere et såkornselskap for «Innlan-
det» i løpet av år 2000.

Det er etablert et nært samarbeid mellom fondene og SND om finansier-
ing av enkeltprosjekter. Samarbeidet er under utvikling, og SND vil i tiden fre-
mover legge vekt på å øke tilfanget av saker. Dette er saker fra alle typer
utviklingsmiljøer, ikke minst fra FORNY-programmet og forskningsparkene,
men også fra nyskapingsprosjekter som er under arbeid på distriktskontorene
i SND.

Innenfor ordningene for  Offentlige og industrielle forskning- og utvikling-
skontrakter (OFU/IFU), har SND spesielt konsentrert seg om satsinger mot
helsesektoren og internasjonale utviklingskontrakter i 1999. En forsknings-
og utviklingskontrakt baserer seg på et forpliktende samarbeid om produktut-
vikling mellom en leverandør og en offentlig etat (OFU), eller en privat «loko-
motivbedrift» (IFU). SNDs kunder orienterer seg i økende grad internasjon-
alt. Som et svar på dette har SND de siste årene satset systematisk mot å
utvikle langsiktig, strategisk utviklingssamarbeid mellom norske SMB og
utenlandske konsern. Dette arbeidet blir nå viderført i samarbeid med Norges
Eksportråd.

SND skal være en pådriver og samarbeidspartner for  fiskeri- og havbruk-
snæringen. Derfor har SND videreført sitt samarbeid på flåtesiden, i
foredlingsindustrien og i fiskeoppdrett. Marine næringer er et satsingsom-
råde i Forskningsmeldingen.

Oppdrett av marine arter vil bli et vekstområde i framtiden, og disse artene
har vært gjenstand for en spesiell satsing. NUMARIO-programmet er et
samarbeid mellom SND og Norges forskningsråd innenfor oppdrett av kveite,
skjell og steinbit. Dette samarbeidet har bidratt til å skaffe nødvendig
kunnskap for kommersiell oppdrett. De store utviklingskostnadene fører til at
bedriftene sliter tungt økonomisk, og det er nødvendig med en risikodeling i
form av risikolån, garanti eller tilskudd.

Den  statlige omstillingsbevilgningen som SND har oppfølgingsansvaret
for, brukes til tiltak i kommuner og regioner som står overfor store omstilling-
soppgaver. Gjennomføringen av disse prosjektene kvalitetssikres gjennom en
prosjektlederprosess (PLP). I 1999 hadde 18 norske kommuner og regioner
status som omstillingsområder. SND har ansvar for rådgiving og
kvalitetssikring av omstillingsarbeidet i disse områdene. Dette er et omfat-
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tende arbeid som strekker seg over lang tid, og som krever aktiv deltakelse og
vilje til omstilling både fra det lokale næringsliv og den offentlige forvaltning.

Statens miljøfond , som ble opprettet i 1998, er en låneordning som forval-
tes av SND på vegne av Miljøverndepartementet. Fondet skal bidra til å syn-
liggjøre hvordan nye miljøløsninger kan tas i bruk. Lånene har gunstig rente
og skal stimulere bedrifter til å ta i bruk og videreutvikle mer miljøeffektiv
teknologi. Ordningen omfatter prosjekter som direkte eller indirekte bidrar til
å redusere klimagassutslipp og andre miljøskadelige utslipp. Tiltak som
bidrar til reduserte utslipp av klimagasser prioriteres. Miljølånene skal sikre
finansieringen av prosjekter som ellers ikke ville bli finansiert i det ordinære
kapitalmarkedet.

2. Kompetanseutvikling i små- og mellomstore bedrifter
Kompetanse legger grunnlaget for overskudd, kreativitet og konkurran-
seevne. Bedriftenes kompetansegrunnlag har stor betydning for deres evne til
omstilling og innovasjon – og dermed for konkurranseevnen. Det er derfor en
sentral oppgave for SND å stimulere små og mellomstore bedrifter til å utvikle
og forvalte sine kompetanseressurser. SND bidrar i finansieringen av et bredt
spekter av kompetansetiltak. Tiltakene må være strategisk forankret i bed-
riften og bidra til å styrke kompetansegrunnlaget på områder som er kritiske
for bedriftens konkurranseevne.

SNDs engasjement kanaliseres gjennom finansiering av kompetansepro-
sjekter i enkeltbedrifter, finansiering av bransjeprosjekter og gjennom SNDs
programmer og særskilte satsinger på området.

FRAM er et ledelses- og strategiutviklingsprogram for små og mellom-
store bedrifter. Programmet kombinerer individuelt arbeid med utvikling-
sprosjekter. En viktig del av programmet er felles samlinger der en belyser
sentrale temaer. Målet er å øke bedriftens konkurranseevne og lønnsomhet,
og både evalueringen av FRAM fra 1997 og programmets egne analyser, viser
at over 80 prosent av bedriftene når de oppsatte lønnsomhetsmålene. I 1999
deltok rundt 500 bedrifter i programmet.

I tillegg til det etablerte tilbudet til små og mellomstore bedrifter, ble det i
1999 også satt i gang et særskilt FRAM-opplegg for bedrifter med 1–7 ansatte.
Det ble også iverksatt et eget oppfølgingsprogram for tidligere FRAM-deltak-
ere. I samarbeid med Statens Landbruksbank er det utviklet en programvari-
ant for landbruksnæringen, Agro-FRAM. Alle aktivitetene blir videreført i år
2000.

FRAM har i 1999 fokusert sterkere på bedriftenes kompetansebaserte res-
surser og utvikling av intellektuell kapital, og bl. a. sett på hvordan internett
påvirker ulike virksomheter. Det er også lagt stor vekt på å videreutvikle råd-
giverressursene i programmet.

BIT-programmet (Bransjerettede IT-prosjekter for effektiv forretnings-
drift) bidrar til å utvikle og implementere felles integrerte IT-løsninger for
enkeltbransjer. Utviklingen skjer i et samarbeid mellom bransjeforening,
pilotbedrifter og programvareleverandører. Målet er å bidra til å effektivisere
bedriftens forretningsprosesser og skape bedre grunnlag for kommunikasjon
i markedet. I 1999 har BIT deltatt i hovedprosjekter i åtte bransjer, og i start-
og forprosjekter i ti andre bransjer. Det er utviklet en arbeidsmodell for valg,
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anskaffelse og effektiv anvendelse av IT-løsninger, noe som bidrar til å utvikle
høyere bevissthet og kompetanse i bedriftene når det gjelder anskaffelse av
IT-systemer.

Det er også iverksatt pilotprosjekter innenfor elektronisk handel. Bran-
sjeløsningene gir et godt fundament for påbygging av e-handelsmoduler, og
SND vil forsterke innsatsen på dette området i år 2000. I 1999 har programmet
iverksatt flere prosjekter rettet inn mot IT-behovet i små bedrifter.

SND startet i 1999 en pilotsatsing kalt  Effektiv kompetanseutvikling .
Satsingen skal stimulere utviklingen av nye medier og modeller som kan
sørge for kompetanseutvikling og -forvaltning i små og mellomstore bedrifter.
Det er spesielt tre områder som er i fokus: De nye IT-baserte mediene for
opplæring («e-læring»), IT-baserte kompetansenettverk og forvaltning av
kompetansekapitalen/intellektuell kapital. I 1999 engasjerte SND seg i utval-
gte pilotprosjekter innen disse områdene, utviklet nettverk mot næringsliv og
samarbeidspartnere, og etablerte et rammeverk for mer systematisk innsats i
det videre arbeidet.

SND har i samarbeid med Eksportutvalget for fisk (EFF), etablert en ord-
ning med  eksportstipendiater . Sammen med EFF og fiskerinæringen har SND
tatt initiativ til en analyse for å avdekke kompetansegapet i hele verdikjeden.

SND deltok med finansiering av Leonardo da Vinci-program rettet mot
utplassering av ungdom fra fiskeindustrien. SND har også engasjert seg i et
fire-årig prosjekt rettet mot heving av markedskompetansen for unge ansatte
i fiskeindustrien med noe høyere utdannelse. Dette er et samarbeidsprosjekt
med Eksportutvalget for fisk (EFF). Kandidatene rekrutteres i fiskeribedrift-
ene og skal tilbake til bedrift etter gjennomført program.

For ytterligere satsing på kompetanseutvikling i fiskerinæringen tok SND
initiativet til en videreutvikling basert på erfaringer fra Leonardo da Vinci-pro-
grammet og trainee-programmet. Naturlige samarbeidspartnere er Apriori,
Fiskeridata AS, FNL og EFF. Målet er å etablere et system for kompetanseut-
vikling og kompetansedeling i hele verdikjeden fra fartøy til marked med
fokus på markedstilpasning.

Kvinner bør ha en langt større innflytelse på og deltakelse i norsk bedrifts-
og næringsutvikling enn de har i dag. SND har satt seg som mål å doble antall
kvinner i styrene i de selskap der SND Invest AS er medeier over en treårspe-
riode. Det er også etablert en styrepool med 150 kvinnelige kandidater som
skal brukes aktivt i ledelse og styrer. Kompetanseutvikling er et sentralt tema
i  kvinnesatsingen , og i løpet av 1999 ble det igangsatt flere prosjekter med
dette som mål.

5.2.3 Vurderingskriterier i SND

SNDs prosjekt- og bedriftsvurderinger skal dokumentere at SNDs beslut-
ninger bidrar til at SNDs formål nås. Kundeansvarlig må i den enkelte sak vur-
dere hva som er relevant å ta med av informasjon, ut fra hvilken betydning
informasjonen har for den beslutning som skal fattes. SND har utviklet en
standard saksmal som skal være felles for alle kreditt- og tilskuddssaker.

Faktadel
1. Søker.
2. Prosjektbeskrivelse og finansieringsplan.
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Analyse og vurdering
1. Basisforutsetninger og lønnsomhet.
2. Eksterne risikoforhold.
3. Interne risikoforhold.
4. Historiske resultater og finansiell stilling.
5. Vurdering av prosjektets bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske

lønnsomhet.
6. Sikkerhet.
7. Risikoeksponering.

Samlet vurdering og anbefaling
Samlet vurdering og anbefaling
Risikoen  beskrives i forhold til de eksterne og interne forhold og bedrift-

ens historiske resultater og finansielle stilling  som det er relevant å vurdere
for prosjektet og bedriften. Analysen avsluttes med en vurdering av den kon-
sekvens/innvirkning avdekket risiko har for prosjektets lønnsomhet og en
konklusjon om prosjektet er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk
lønnsomt.

Etter at prosjektets lønnsomhet er vurdert, vurderes den sikkerhet som til-
bys for å avlaste SNDs risiko for tap i tilfelle prosjektet ikke lykkes.

For en nyetablering vil ikke alle vurderingskriteriene være like sentrale
som i en eksisterende bedrift. Et viktig element i arbeidet med nyskaping og
nyetablering er at SND er «partner» i et utviklingsforløp, med fokus på uforløst
potensial og fremtidig inntjening.

5.2.4 Håndtering av FoU- og innovasjonsprosjekter

Prosjektvurderingene baserer seg på  forventninger til hva FoU-innsatsen kan
gi grunnlag for mht. innovasjon og næringsutvikling. Idehaver kan ha urealis-
tisk høye forventninger og systematisk undervurdere risiko. Et vesentlig
moment i dialogen rundt prosjektutviklingen er å komme fram til omforente
og (mer) realistiske forventninger. Det sier seg selv at SNDs kundebehandler
må gjøre sin uavhengige vurdering av prosjektets utsikter som vil kunne
avvike fra det bedriften selv hevder.

SND har, som en betydelig aktør på risikofinansiering og kompetansehev-
ing i norsk næringsliv, anledning til å diversifisere bort risiko i et stort antall
prosjekter. Dette gjør SND bedre i stand til å ta risiko enn de fleste andre
risikokapitaltilbydere i Norge, enten det gjelder egen- eller fremmedkapital. I
mange saker vil SNDs medvirkning i tidlige faser være den eneste tilgjenge-
lige kapitalkilde og mulighet prosjektet har for å bli realisert.

Med økende bedriftsstørrelse øker bedriftenes strategi- og teknologiko-
mpetanse. SND har en markant SMB-profil (80 pst. av 1997-kundene hadde
færre enn 50 ansatte). SNDs tiltak på området innovasjon og nyskaping vil der-
for ofte være knyttet til finansiering av tiltak rettet mot å styrke nødvendige
bedriftsfunksjoner i SMB, både av teknologisk og strategisk karakter, med
sikte på å styrke bedriftenes evne både til å dra nytte av forskningsresultater
og styrke egen- utvikling/innovasjon. SND skal også bidra til nettverksbyg-
ging i tilknytning til FoU-arbeid, både på internasjonalt, nasjonalt og regionalt
nivå, og gjør et betydelig arbeid på dette feltet bl.a. gjennom de offentlige og
industrielle forsknings- og utviklingskontraktene. I tillegg veileder SND kun-
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dene og kobler bedrift og FoU-miljø i saker der dette er relevant. Samarbeidet
med Norges forskningsråd, Norges Eksportråd og Norsk Designråd står også
helt sentralt i dette nettverksarbeidet.

Begrensede rammer gjør at det er en kø av prosjekter inn til behandling i
SND. Av hensyn til markedenes dynamikk og bedriftenes behov for raske
svar, er det imidlertid umulig for SND å samle opp prosjekter å gjøre vur-
deringer av en mengde prosjekter samtidig opp mot hverandre. Det er derfor
svært viktig at vurderingskriteriene er treffsikre både mht. til løpende å kunne
«plukke de beste» prosjektene og med sikte på å redusere omfanget av skjønn
så mye som mulig. Den siste kundeundersøkelsen i SND drøfter bl.a. SNDs
treffsikkerhet (se under).

5.2.5 Resultater av virksomheten – evalueringer

I SND er det utviklet et system for resultatmåling for virkemidlene. Dette gjen-
nomføres i to trinn. Først undersøkes bedriftene og deres forventninger til
prosjektet året etter at SND har gitt tilsagn om finansiering. Her legges det
vekt på SNDs utløsende virkning for prosjektets realisering, bedriftenes for-
ventning til resultater i prosjektet (økonomi, kompetanse mv.) og SNDs
innvirkning på prosjektet. Senere, 3–4 år etter at tilsagn ble gitt, undersøkes
de samme prosjekter/bedrifter på nytt for å klarlegge faktisk oppnådde resul-
tater av prosjektet.

Dette systemet ble igangsatt i 1995 og det er bygget opp tidsserier for
effektiv måloppnåelse av virkemidlene. I førundersøkelsene intervjues årlig
vel 500 bedriftskunder i SND. Dette er representative utvalg av prosjekter der
SND er inne med sine «ordinære» virkemidler (min. 100 KNOK), men en del
prosjekter har også fått s.k. programmidler. I etterundersøkelsene oppnås
svar fra ca 300 av disse bedriftskundene. Dette er et rullerende system som
dermed gir god oversikt over ulike effekter av SNDs medvirkning, herunder
prosjektenes betydning for bedriftenes faktiske økonomiske utvikling, syssel-
settingsutvikling, kompetanseutvikling mv.

Vel 10 % av SND-prosjektene er en videreføring av pågående FoU-arbeid i
bedriftene, mens FoU-institusjoner har tatt initiativ til ca 5 % av prosjektene.
Her er prosjekter med FoU-relaterte programmidler som OFU, IFU, ENT mv.
holdt utenfor.Undersøkelsene er rapportert samlet for alle typer prosjekter, og
det er foreløpig ikke undersøkt spesielt hvilke effekter som kan knyttes til
nyskapingsprosjekter, dvs. prosjekter basert på FoU-virksomhet.

Ca 1/3 av bedriftene i den siste undersøkelsen var i stand til å relatere økte
inntekter/kostnadsreduksjoner til SND-prosjektene og har anslått dette til ca
1,3 milliarder kroner over fire år (økende til 2,2 mrd. over seks år). SNDs fin-
ansieringsandel utgjorde 130 millioner kroner, hvorav halvparten var lån og
halvparten tilskudd

Evalueringen av SND i 1997, i regi av Senter for samfunns- og næringslivs-
forskning – SNF, omfattet en gjennomgang av SNDs organisasjon og fusjons-
gevinster og var i tillegg en solid gjennomgang av det teoretiske grunnlaget
for hele bredden av SNDs virksomhet.

I den sammenfattende vurderingen ga evaluator «en god karakter» til
SND. Evaluator slo videre fast at de fleste av dagens virkemidler har et velbe-
grunnet rasjonale, men at det gjenstår fortsatt mye arbeid for å fastslå om
effektene av tiltakene er tilfredsstillende. SNFs hovedkonklusjon var at sam-
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menslåingen i 1993 langt på vei hadde innfridd de forventningene som ble stilt
ved opprettelsen, gjennom forenkling for kundene og økt effektivitet i virke-
middelapparatet. Evalueringen kom både for tidlig etter fusjonen i 1993, og
måtte gjennomføres på for kort tid til å kunne studere resultater av virksom-
heten. Nyskaping og kommersialisering fremheves som de kritiske fasene i
en bedrifts utvikling, og at det derfor er et særlig behov for tilskudd og kapital
i disse fasene. SNDs kapitaltilførsel i tidlige faser lokker frem privat kapital i
senere faser når usikkerheten og risikoen avtar. Alle SNDs virkemidler kan i
prinsippet brukes på denne måten, men som SND har sett er enkelte virke-
midler mer skreddersydd dette formålet enn andre. Evaluator forventet for
øvrig at kompetansebaserte virkemidler vil øke i relativ betydning innenfor
SNDs samlede virkemiddelportefølje. Evalueringen ga ikke grunnlag for å
foreslå noen omfattende reformer eller reorganisering av SND. En ny evaluer-
ing av SND pågår i 2000, og resultatene vil foreligge på høsten.

5.3 Norges Eksportråd (NE)

Norges Eksportråd ble etablert som en del av det offentlige virkemiddelappa-
rat i 1945. Etter at det ble klart at EØS-avtalen krevde en annen finansiering
enn den lovpålagte avgift på 0,75 promille av all vareeksport, ble NE fra 1996
omgjort til en stiftelse med med Staten ved UD (senere NHD) og NHO som
stiftere. De reduserte statlige bevilgningene til NE gjennom NHD, som er
redusert fra 192 mill. kroner i 1996 til 168 mill. kroner i 1998, har gjort at NEs
virksomhet er vridd mer mot betalte oppdrag.

Fra 1999 er internasjonalt teknologisamarbeid også en del av NEs ansvar.
NE har nå fokus på markedskunnskap/-informasjon, teknologisamarbeid,
fellesarrangementer og konsulentbistand fra kontorene i utlandet.

5.3.1 Bedriftenes behov og NEs tilbud

Det er derfor stort behov for offentlig medvirkning i denne prosessen.
NEs virksomhet i forbindelse med norsk eksport omfattet i 1998:

– 1450 konsulentoppdrag (hvorav 75 pst. SMB).
– 160 bedrifter ble tatt opp i SMB-programmet.
– 30 fagmesser i utlandet for 400 bedrifter (hvorav 270 SMB).
– 100.000 henvendelser om eksportinformasjon hvorav 76 pst. besvart via

utekontorer.
– 53 næringslivsdelegasjoner til og fra Norge.
– Norges Eksportskole arrangerte 72 kurs med i alt 1400 deltakere)

I den omstilling NE har vært igjennom, med sterk fokus på å øke egne inntek-
ter, er det naturlig at kundefokus og utvikling av konsulenttjenester mot
enkeltbedrifter spesielt fra kontorene i utlandet har stått sentralt.

Eksportrådets 42 kontorer i utlandet yter markedsnære tjenester til norsk
næringsliv. Hensikten er at norske bedrifter, i de mest aktuelle markeder, skal
ha et «norsk» tilbud i bunn. Her har en som mål å tilby profesjonell konsulent-
bistand til enkeltbedrifter. NE har også lagt vekt på å utvikle tjenestetilbudet,
slik at den enkelte bedrift tilbys bistand som går lengre og har et mer varig
perspektiv i forbindelse med bedriftens eksport og internasjonaliseringspros-
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ess. Bedriftenes betalingsvillighet er også størst for eksklusive tjenester. NE
priser disse tjenestene på linje med normale «norske» markedspriser. Støtteel-
ementet ligger her i at dette ikke fullt ut betaler den infrastruktur som ligger i
å drive kontorene i utlandet og sende ut norske medarbeidere.

Bedriftene kan eventuelt også søke støtte fra SND eller andre, som forval-
ter finansielle virkemidler rettet mot enkeltbedrifter.

Etter at NE overtok teknologisamarbeidet, er fem kontorer omgjort etter
et nytt konsept, til handels- og teknologikontor. Teknologisamarbeidet er
også forankret i et nytt fagstyre hjemme, som utvikler strategi og følger opp
denne aktiviteten.

I tillegg til konsulenttjenester til enkeltbedrifter, på områder der det ikke
er et tilfredsstillende alternativt tilbud til norsk næringsliv i utlandet, er det
også behov for en lang rekke andre tjenester som myndighetene i større eller
mindre grad tar ansvaret for, og der NE er den naturlige aktør. Dette gjelder
formidling av markedsinformasjon og kunnskap inkludert handelstekniske
forhold. Det gjelder nå også forhold knyttet til teknologioverføring og teknol-
ogisamarbeid. Det gjelder organisering av fellesstands på messer i utlandet,
tilrettelegging av delegasjonsreiser, mottak av utenlandske delegasjoner i
Norge og organisering av andre aktuelle fellesprosjekter innen eksport og
internasjonalisering.

Den teknologiske utvikling går stadig raskere. Det å følge med og nyttig-
gjøre seg den forskning og kunnskapsutvikling som skjer utenfor Norge er
viktig for norske bedrifter. I denne sammenheng representerer NEs teknolo-
gisamarbeid et viktig element. De nå integrerte handels- og teknologikon-
torene er nettopp lokalisert til områder som teknologisk sett er blant de frem-
ste og mest dynamiske i verden. Det er viktig for norsk næringsliv å utvikle
samarbeid med disse områdene. Informasjonssamfunnet åpner nye
muligheter, og NE går nå aktivt inn for å bruke Internett for å gjøre markedsin-
formasjon tilgjengelig. Dette representerer betydelige muligheter for effek-
tivisering og bedre tilgjengeliggjøring av informasjon.

NE er også aktivt med i Team Norway samarbeidet, der de norske ambas-
sadene og organisasjoner med tilsvarende oppgaver på nærliggende eller
beslektede områder danner et samarbeidsnettverk for erfaringsutveksling og
bedre samordning av ressursene.

5.4 Andre virkemiddelaktører

5.4.1 Selskapet for industrivekst (SIVA)

Selskapet for industrivekst (SIVA) er et statsforetak, lokalisert i Trondheim,
som spesielt arbeider med å fremme verdiskaping og sysselsetting i distrik-
tene. Målet er å utvikle sterke lokale verdiskapingsmiljøer, ved å tilføre små
og mellomstore bedrifter kapital, kompetanse og nettverk. Investering i og til-
rettelegging av eiendom og fysisk infrastruktur er en viktig del av arbeidet.

SIVA er organisert som en nettverksorganisasjon og opererer innen de tre
arbeidsområdene eiendom, utvikling og investering/finans. Inntektene kom-
mer for det meste fra utleievirksomhet og noe offentlige tilskudd (om lag 30
mill. kroner pr. år).
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Selskapet eies av Kommunal- og regionaldepartementet og ble etablert i
1968. SIVA eier og driver i dag 40 næringsparker, med til sammen 252 virk-
somheter. I tillegg er selskapet medier i alle de åtte forskningsparkene i
Norge og har eierandel i mer enn 60 aksjeselskap.

Av spesielle prosjekter knyttet til utvikling av innovasjons- og verdiskap-
ingsmiljøer i Norge, kan nevnes: Næringshageprosjektet, Inkubatorprogram-
met, investering i venturefond (bla. SIKON Øst ASA) og investering i småbed-
riftsbørsen «Innovasjonsmarkedet».

Næringshageprosjektet innebærer etablering av om lag 10 næringshager.
Dette er små næringsparker spesielt innrettet mot småbedrifter i mindre
lokalsamfunn. Inkubatorprogrammet, skal støtte utvikling og etablering av
inkubatorer (Veksthus for nyetablerte bedrifter) i tilknytning til regionale
kunnskapsmiljøer og i de eksisterende forskningsparkene, men programmet
er i utgangspunktet innrettet mot distriktene. Det er nå etablert et formelt
samarbeid melom SIVA og SND.

5.4.2 Statens veiledningstjeneste for oppfinnere (SVO)

Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) er en landsdekkende veiled-
ningstjenesete, som har som hovedmål å stimulere og medvirke til industriell
nyskaping i Norge. Kontoret er lokalisert i Bærum og har ni årsverk. SVOs
virkemidler er veiledning og støtte til utvikling av tekniske ideer og
oppfinnelser og forretningsmessige tiltak basert på disse. Det gis noe økono-
misk støtte til prosjekter og til stipend. SVO har spesialkompetanse på å drive
fram prosjekter med basis i en teknisk ide og å hjelpe til i prosessen fram til
kommersialisering. Tjenesten bistår frittstående oppfinnere og mindre bed-
rifter med vurdering av ideer, råd om videre produktutvikling, hjelp til
markedsvurderinger og industriell beskyttelse, og hjelp til å skaffe samar-
beidspartnere, finne fram i virkemiddelapparatet og videre råd om finansier-
ing, etablering, lisensiering og annen økonomisk hjelp. Det kan også gis økon-
omisk støtte til oppfinnere for at de kan ta permisjon fra ordinært arbeid og gis
støtte til deltakelse på messer og lignende. I 1998 ble det gitt tilskudd til 124
oppfinnelser og 57 stipend. SVO samarbeider nært med SND. SVO får
offentlig tilskudd over Nærings- og handelsdepartementets budsjett (om lag
15 mill. kroner pr. år).

5.4.3 Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret)

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) er lokalisert i Oslo (med 199
årsverk). Enhetens primærfunksjon er å motta og avgjøre søknader om
patent-, varemerke- og mønsterbeskyttelse. I tillegg er Patentstyret
leverandør av informasjonstjenester og driver veiledning og opplæring rettet
mot næringslivet og offentlige etater. Patentstyret har også en klageinstans.
Brukere er bedrifter, oppfinnere, virkemiddelapparatet og forsknings- og
utdanningsinstitusjoner. Patentstyret arbeider samtidig for å øke kunnskapen
om og interessen for industrielle rettigheter hos målgruppen. Det tar vanligvis
ett år å få avgjort patentsøknader som først leveres i Norge, og tre år å få avg-
jort søknader som er internasjonale. Tjenestene skjer mot betaling. (Pat-
entsøknadsavgift er for tiden på 800 kroner og en særskilt granskingsavgift er
på 2.500 kroner). Antall behandlede patentsøknader pr. år ligger på om lag
6000. Antall restanser er i størrelsesorden 20 000 og er økende. Inntektene er
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(1998) bl.a. 84 mill. kroner i patentavgifter, 34 mill. kroner fra vare-
merkeavgifter og 4,5 mill. kroner fra informasjonstjenester. Patentstyret får
offentlig bevilgning over Nærings- og handelsdepartementets budsjett med
ca. 140 mill. kroner pr. år.

5.5 Utviklingstendenser i virkemiddelapparatet

Dagens situasjon kjennetegnes ved at 'bedrifter sjelden eller aldri innoverer
alene'. Innovasjon foregår i samarbeid med private bedrifter og med offentlige
institusjoner og etater. De ulike fasene i innovasjonsforløpet er ikke lenger
like klart atskilte. Samarbeid i bedriftenes FoU- og innovasjonsvirksomhet
reiser tilsvarende behov for samarbeid mellom de ulike aktørene innen virke-
middelapparatet. Virkemiddelapparatets utfordring blir å iverksette de ulike
offentlige ordningene på måter som sikrer sammenheng, helhet og enkelthet
sett fra bedriftenes og deres samarbeidspartneres side.

Kompleksiteten i innovasjonsprosesser kan gjøre det vanskelig å karakter-
isere prosjekter etter klare kriterier for arbeidsdeling mellom Norges forskn-
ingsråd og SND. FoU-aktiviteter er ofte ikke avsluttet selv om man har startet
kommersialiseringsprosessen, fordi tilpassing til markedet ofte avdekker
behov for nye forskningsoppgaver. Behovet for å redusere tidsspennet i
innovasjonsprosessen gjør det dessuten i økende grad nødvendig å gjennom-
føre ulike innovasjonsaktiviteter raskt og ofte samtidig og overlappende. En
veksling mellom markedsnære aktiviteter og rene FoU-aktiviteter øker
behovet for at Forskningsrådet, SND og Eksportrådet bør delta i et samspill i
disse prosjektene.

5.6 Offentlige tiltak internasjonalt

Utformingen av offentlige tiltak for å stimulere næringsrettet FoU varierer
svært mye fra land til land. Ved siden av næringsstuktur, markedsforhold og
geografi, har også historiske og politiske tradisjoner spilt inn. Sammenliknet
med mange andre land har Norge f.eks. et lite innslag av indirekte virkemidler
– vår tradisjon har lagt vekt på ulike former for direkte støtte.

Internasjonalt har det vært lagt ned betydelig innsats i forsøk på å sam-
menlikne ulike lands støtte til næringsrettet FoU. Særlig gjelder dette nivået
på skatteinsentivene. Det er ikke nok bare å sammenlikne de ulike ratene
f.eks. for overprisavskrivninger – betydningen av ratene vil avhenge av hvor-
dan bedriftskattesystemet ellers er utformet. Den såkalte B-indeksen sam-
menlikner ulike lands skattestimulanser ved å korrigere for selskapsskat-
tenivået. Men ytterligere komplikasjoner kommer til fordi det kan være sær-
skilte skatteregler for små og store bedrifter, regionale skatteordninger og
avgrensninger i skattesystemet slik som øvre og nedre kostnadsgrenser for
ordningers gyldighetsområder osv. Disse problemene med internasjonale
sammenlikninger blir ytterligere vanskeligere når det gjelder direkte støtte.
Særlig en del av de store landene, samt bl.a. Sverige, har store militære FoU-
programmer hvor næringslivet deltar. Andre land kan ha større innslag av siv-
ile, konkurransebaserte FoU-støtteordninger, slik som f.eks. ordningen med
'brukerstyrt FoU-støtte' i Norge. Det foreligger felles EØS-regler for støtte-
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graden i slike ordninger, men innenfor disse vil de enkelte land kunne utforme
sine programmer og tiltak på ulike måter. Det er derfor ikke mulig med noen
fulstendig sammenlikning av støttesystemene i ulike land. Istedet pekes det
nedenfor på en kortfattet måte på enkelte særtrekk og løsninger når det
gjelder direkte støtteordninger i noen utvalgte land som kan ha særlig inter-
esse med sikte på å skape forbedringer i det norske systemet.

5.6.1 Danmark

Den næringsrettede FoU-politikken i Danmark kjennetegnes ved fokusering
på utvikling av infrastruktur og rammevilkår. Forskningsministeriet er opptatt
av ’forskningens konkurransevne’ med vekt på å skape rammer for et generas-
jonskifte blant forskerne gjennom post-doc og rekrutteringsstillinger. Erh-
vervsministeriet har en lang rekke virkemidler som særlig retter seg inn mot
å utbedre svake punkter i innovasjonsystemet og utvikle selve systemet. Dan-
mark legger opp til å utvikle sin sosiale kapital til et internasjonalt konkur-
ransefortrinn.

På lovsiden vedtok Danmark i 1999 en ny lov om oppfinnnelser ved
offentlige forskningsinstitusjoner. Lovens formål er ’å sikre at forskningsre-
sultater frambrakt ved hjelp av offentlige midler nyttiggjøres for det danske
samfunn ved erhvervsmessig utnyttelse’. Loven omfatter universitetene, sek-
torforskningsinstitusjoner, sykehusforskningsenheter mv. Hovedbestem-
melsen er at institusjoner hvor en arbeidstaker som ledd i arbeidet har gjort
en oppfinnelse, har krav på å få rettighetene til oppfinnelsen overdratt til seg.
Institusjonene har plikt til å fremme ervervsmessig nyttiggjørelse av
oppfinnelser. Dersom prosjekter gjennomføres i samarbeide med andre (fin-
ansieres), kan institusjonen på egne og arbeidstakerens vegne ved forut-
gående avtale helt eller delvis avstå rettighetene til den tredje part. Arbeidstak-
eren har rett til å få ’rimelig vederlag’ for oppfinnelser som utnyttes ervervs-
messig. Til å fremme implementeringen av loven er det bevilget 58 mill. DKK
over fire år under formålet ’Innovative Universiteter’. Som en del av dette sat-
ses det på utvikling av ’tverrinstitusjonelle patentkonsortier’ og medfinansier-
ing av patenterings- og lisensieringsutgifter. Patentkonsortiene skal bygge
opp patent-faglig og markedsmessig kompetanse i tilknytning til de fagom-
råder hvor det gjøres oppfinnelser på danske forskningsinstitusjoner.

Erhvervsfremmestyrelsen administrerer en rekke ordninger innenfor
feltet innovasjon og kompetanse. Strategisk FoU-samarbeide mellom bed-
rifter og næringsliv stimuleres i form av såkalte  ’Center-kontrakter’ . Partene i
en slik ’Center-kontrakt’ er én eller flere bedrifter, én eller flere teknologiske
serviceinstitusjoner og én eller flere forskningsinstitusjoner. Formålet er at
bedriftene skal sikres direkte adgang til de nyeste resultatene innen forskning
og teknologisk utvikling, samtidig som institusjonene får styrket sin kompet-
anseoppbygging. Kontraktene skal resultere i at det blir etablert en teknolo-
gisk servicefunksjon på det aktuelle teknologiområdet. Det kreves at bedrifter
alltid deltar i kontrakten, og at kontrakten løser et konkret utviklingsbehov
hos disse. Bedriftene finansierer sin egen aktivitet under kontrakten og bed-
riftenes andel skal alltid være minst 50 pst. Erhvervsfremmestyrelsen admin-
istrerer også en ordning med  Utviklingskontrakter . Det er to typer utvikling-
skontrakter – ’kommersielle’, som brukes når en offentlig institusjon ønsker å
få levert et produkt eller en tjeneste som skal utvikles eller videreutvikles, og
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– ’allmennnyttige’, hvor det ikke er en offentlig etterspørrer, men hvor en
offentlig institusjon vurderer at prosjektet kan få betydning for dansk
næringsliv.

Den danske regjeringen har igangsatt et eget prosjekt  LOK – ledelse,
organsisasjon, kompetanse for å gi danske virksomheter bedre vilkår med
hensyn til å tilpasse sine organsasjoner til internasjonale konkurransekrav.
Målet er å kvalifisere danske konsulenter, undervisere og forskere til å bli ver-
dens beste til å understøtte ledelses- og organisasjonsutvikling i næringslivet.
I sammenheng med dette gjøres det en omfattende innsats for å utvikle
såkalte ’ vitenregnskaper ’- et systematisk instrument for å sette tall på og syn-
liggjøre omfanget av bedriftenes usynlige verdier og til å utvikle måter å styre
kunnskapskapital i næringslivet. Et annet virkemiddel er ’regionale foran-
dringskontrakter’ mellom minst to offentlige og et antall private virksomheter
i en region. Kontraktene skal først og fremst medvirke til å styrke de offentlige
institusjonenes evne til – innenfor sine kjerneområder – å understøtte bedrift-
enes evne til omstilling i retning av mer fleksible organisasjonsformer. Erh-
vervsfremmestyrelsen har i 1998 og 1999 støttet 11 slike kontrakter med ialt
60 offentlige virksomheter og 237 bedrifter.  Erhvervsforskerutdannelsen gir
bedriftene tilskudd til å ansette en dr.gradsstudent på full tid i 3 år som forde-
les 50/50 mellom bedriften og universitetet.  Mobilitetspakken gir en under-
viser eller forsker ved en offentlig utdanningsinstitusjon mulighet til å bli
ansatt en periode i en bedrift for å bidra til å løse konkrete problemstillinger
knyttet til ledelses- og organsisasjonsutvikling. Det finnes også flere andre
virkemidler, bl.a. en ordning med hjelp til å få etablert  profesjonelle styrer i vok-
sende småbedrifter.

I Danmark danner de såkalte  GTS-instituttene (Godkjente Teknologiske
Serviceinstitutter) en bro mellom universiteter og forskningsinstitutter. Det er
ialt 14 slike institutter som ’innsamler, oppbygger, utbygger og formidler til
praktisk og kommersiell anvendelse’ teknologisk og tilhørende kunnskap om
bedriftsøkonomi, organsisasjon og ledelse. GTS-instituttene er selveiende
institusjoner som drives som private virksomheter. Mindre bedrifter kan få
rabatt på tjenestene i GTS-nettet. Ut over GTS-instituttene tilbys gratis rådgiv-
ing for bedrifter gjennom det såkalte  TIC-nettet – et landsdekkende nett av
rådgivere finansiert av ervervsministeriet, fylkene og kommunene.

VækstFonden ble opprettet i 1993 med et statlig innskudd på 2 mrd. DKK.
Tilsagnsrammen er omlag 300 mill. DKK per år. Fondets formål er ’å styrke
næringslivets utviklingspotensiale’. VækstFonden skal også medfinansiere
utviklingsselskaper og innovasjonsfond som investerer i såkornfasen i nye
SMB. Fondet er inne i 19 utviklingsselskaper med 400 mill. DKK. Vækst-
Fonden  er «erhvervsfremmesystemets» finansielle aktør. Fondet finansierier
’perspektivrike og risikobetonte utviklingsprosjekter, innenfor forskning og
utvikling av produkter, produksjonsmetoder eller serviceytelser og marked-
sutvikling. Hovedvirkemidlet er lån til FoU og internasjonalisering med inntil
45 pst. av kostnadene. Avdragenes størrelses tilpasses den omsetning som
prosjektet forventes å skape innenfor produktets kommerielle levetid. Der-
som bedriften bestemmer seg for ikke å utnytte FoU-resultatene, kan ret-
tighetene overdras til VækstFonden som dermed frafaller tilbakebetalingsk-
ravet. FoU-ordningen dekker kostnader vedrørende innsamling av markedsk-
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rav, prototyputvikling, patentering, design, testing, oppbygging av intern
kompetanse og utarbeidelse av manualer. Internasjonaliseringsordningen
dekker kostnader vedrørende oppbygging av internasjonal erfaring og eksper-
tise i virksomheten med henblik på inntrengning på nye eksportmarkeder.
Utviklingsomkostningene kan omfatte utarbeidelse av strategiplaner,
markeds- og konkurrentanalyse, oppbygging av distribusjonskanaler,
produkttilpasninger, messebesøk, varebeskyttelse, ansettelse og utdannelse
av salgspersonale, offisielle typegodkjennelser, utarbeidelse og oversettelse
av manualer og juridisk rådgiving.

5.6.2 Finland

Teknologipolitikken har vært en prioritet i Finland over de siste 20 årene.
Investeringene i FoU har økt gjennom hele perioden etter 1980, samtidig som
Finland systematisk har styrket sin rolle i internasjonalt teknologisamarbeide.
Teknologiutviklingen oppfattes som motoren i Finlands økonomiske vekst,
slik at teknologi- og innovasjonspolitikken er avgjørende for makroøkonomisk
stabilitet og framgang. I dette perspektivet blir den generelle næringspoli-
tikken og den løpende økonomiske politikken sett på som elementer i en mer
langsiktig teknologi- og innovasjonspolitikk. Organisatorisk kommer dette til
uttrykk gjennom plasseringen av ’Science and Technology Policy Council’
direkte hos statsministeren. Dette er et avgjørende strategisk organ som gir
finsk teknologi- og innovasjonspolitikk kraft og retning og sikrer at ulike
departementer følger opp med sine tiltak. Rådet består av ministrene for de sju
viktigste departementene og ti andre medlemmer fra forskning og næringsliv.
Rådet har tilknyttet en liten gruppe permanente, eksterne eksperter og to høyt
kvalifiserte sekretærer.

Rådet legger opp 3-årige gjennomganger og strategier for utviklingen av
det finske innovasjonssystemet i sine hovedtrekk. Strategien fra 1996 (’Fin-
land: A Knowledge-Based Society’) går særlig inn på tre komponenter i
innovasjonssystemet:
– utviklingen og finansieringen av FoU-systemet i Finland
– utviklingen av inngrepet med internasjonal forskning og teknologiut-

vikling
– utviklingen av evnen til å utnytte kunnskap og know-how, herunder

utvikling av finansieringssystemet for innovasjon og vekt på utvikling av
næringsklynger.

Strategien fra 1996 la opp til å øke den offentlige FoU-innsatsen slik at Finland
i 1999 kom opp på 2.9 pst. av BNP. (Foreløpige tall indikerer at FoU-invester-
ingen kom opp i 19.7 mrd. FIM eller 3.01 pst. allerde i 1998.) Finansieringen
av opptrappingen ble sett i sammenheng med samtidig salg av statsselskaper
som hadde som formål å fornye industristrukturen. I praksis innebar denne
beslutningen at den offentlige FoU-innsatsen ble økt med 500 mill. FIM hvert
år i årene 1997, 1998 og 1999, tilsammen 1.5 mrd. FIM eller 25 pst. økning i
forhold til budsjettnivået i 1997.

Planleggingen og fordelingen av denne opptrappingsinsatsen tillå Rådet.
Rådet rettet innsatsen inn mot to målområder:
– grunnforskning, ved økte ressurser til Finland Akademi, ialt 270 mill. FIM
– teknologi, ved økte ressurser til TEKES (som har funksjoner på linje med
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Forskningsrådet/IE, SND og Eksportrådet), ialt 870 mill.FIM

I tillegg kommer økt innsats mot horisontal koordinering av departementenes
sektorforskningsmidler i regi av Rådet og sikring av basisfinansiering til uni-
versitetene med ialt 360 mill. FIM.

Strategien har som særskilt siktemål at de økte resursene skal ’intensifis-
ere måten innovasjonssystemet opererer på slik at nyttevirkningene slår ut i
økonomien som helhet’. For å sikre dette er det et prinsipp at FoU-finansiering
går til sluttbrukere på grunnlag av konkurranse, jf. tildelingen av tyngden av
midlene til TEKES.

TEKES finansierte i 1998 nærmere 2500 teknologiprosjekter i bedrifter og
institutter med en støtte på ialt 2.1 mrd. FIM. Sammen med bedriftenes midler
ga dette teknologiske FoU-investeringer dette året på 4.6 mrd. FIM. TEKES
gikk inn med vel 1.3 mrd. FIM i bedrifters produktutviklingsprosjekter,
hvorav ca 870 mill. FIM i form av FoU-tilskudd, ca. 270 mill.FIM som FoU-lån
og 175 mill. FIM som FoU-kapitallån. Antallet finansierte bedriftsprosjekter
var omlag 1400 i vel 1050 bedrifter, hvorav vel 400 var nye kunder hos TEKES.
De to siste årene har TEKES utvidet sin kundemasse med nærmere 900 fore-
tak. Foretak med mindre enn 500 ansatte står for 75 pst. av TEKES’ FoU-finan-
siering. Til prosjekter i universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bev-
ilget TEKES i 1998 vel 830 mill. FIM. Bedrifter medvirket i de fleste av disse
prosjektene. Forskningstjenester fra universiteter og FoU-institutter inngikk i
mer enn halvparten av de bedriftsprosjektene TEKES finansierte. Hoved-
kravet fra TEKES for å gå inn med finansiering er at prosjektet fremmer fore-
takets konkuransevne, vekst og eksport, samt bidrar til bedret sysselsetting.

TEKES ser sin virksomhet som en del av det å skape et positivt invester-
ingsklima for utenlandske bedrifter i Finland. Tilgangen til høyt kvalifiserte
FoU-tjenester fra universiteter og forskningsinstitutter og høyt kvalifisert
arbeidskraft i et teknologisk spennende miljø brukes aktivt i markedsførin-
gen.

5.6.3 Irland

Irland har lyktes godt med sin politikk for å tiltrekke seg multinasjonale
teknologiselskaper til landet. Dette har gitt økonomisk vekst og rekordhøy
jobbskaping. Irsk politikk opp til nå har i en viss forstand basert seg på ’kjøp
av innovasjon fra andre’. FoU-innsatsen har økt med 17 pst. årlig over den siste
tiårsperioden. To tredeler av Irland FoU-innsats utføres av de utenlandske sel-
skapene. Men bare én firedel av disse gjennomfører omfattende og system-
atisk FoU i Irland. Irlands utfordring framover er derfor å komplementere
evnen til å trekke til seg utenlandske selskaper med evne til å skape innovas-
joner på grunnlag av det nasjonale næringslivet og de nasjonale kunnskapsres-
sursene. Irland betegner sin strategi ’Science, Technology and Innovation –
The High Road to Economic Development’.

FoU-politikken i Irland er en integrert del av næringspolitikken. Det sen-
trale koordinerings- og rådgivingsorganet er Forfas med ansvar for ’næring-
sutvikling, vitenskap og teknologi’. Forfas har to implementeringsorganer –
’Enterprise Ireland’ for stimulering av nasjonale bedrifter og ’Irish Develop-
ment Agency (IDA)’ for investeringer utenfra. Forfas er også sekretariat for
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’Irish Council for Science, Technology and Innovation’ (ICSTI) som drøfter
FoU-strategiske spørsmål.

Virkemidlene omfatter, foruten EU, EUREKA og COST, bl.a.:
– Oppgradering av FoU-ledelse i bedrifter til internasjonalt nivå. Kursene er

ofte utgangspunkt for senere engasjement av konsulter inn i FoU-rettede
bedriftsutviklingstiltak.

– Fond for støtte til nasjonale FoU-prosjekter. Utgjorde 8.5 mill. IEP i 1997
til 684 prosjekter – dekker grunnforskning, strategisk og anvendt forskn-
ing inklusive internasjonale samarbeidsprosjekter.

– Høyteknologiprogrammer (PATs). Dette er partnerskap mellom Enter-
prise Ireland, bedrifter og høyskoler. Det er 7 programmer som virker i 35
spesialiserte sentra ved 6 universiteter. Samlet medvirker 400 forsker og
200 dr.gradsstudenter. Hver PAT kombinerer grunnforskning, langsiktig
kontraktsforskning og bedriftsspesifikke utviklingsprosjekter i ett grep.
Omfanget var ca 20 mill. IEP i 1997, hvorav halvparten offentlig finansier-
ing.

ICSTI har utarbeidet et strategidokument ’Investing in Research, Technology
and Innovation (RTI) in the period 2000–2006’. Strategien går ut på å investere
omfattende og bredt i hele det nasjonale innovasjonssystemet over en tiårs-
periode etter følgenede prinsipper:
– Sterkere prioritering av offentlige midler ut fra  nasjonale utviklingsmål .
– Fremme av  større konkurranse om midlene innenfor disse målfeltene
– Understøttelse av  nøkkelteknologier som identifiseres i det nasjonale

’Technology Foresight Initiative’.
– Gjennomføring av RTI-prosjekter i en  skala som er tilstrekkelig til å oppnå

gjennomslag.
– Fremme av økt og bedre  samarbeid mellom komponentene i det nasjonale

innovasjonssystemet, spesielt bedrifter, universiteter og offentlige forskn-
ingsinstitutter.

De næringsrettede virkemidlene omfatter:
– Støtte til  FoU i bedrifter for a) utvikle irske bedrifter og b) forankre de

multinasjonale selskapene dypere i irsk økonomi. Det legges vekt på få
igang FoU i bedrifter som tidligere ikke har drevet med forskning og
utvikling (first-time R&D-performers) og å hjelpe bedrifter til å oppnå
kritisk masse. For de større etablerte bedriftene foreslås det en skattein-
sentivordning som del av en generelt økt offentlig støtte til bedriftsintern
FoU (in-firm R&D). Dette lanseres som et tiltak for å beholde multinasjo-
nale selskaper og gjøre Irland til et foretrukket sted for strategiske inves-
teringer.

– Støtte til etterutdanning mht.  innovasjonsledelse i bedrifter.
– Tilrettelegging av en  teknologitjeneste for å hjelpe ikke-FoU-bedrifter til å

definere sine teknologibehov og sikre seg teknologitilgang. Teknologio-
vervåkning, teknologioverføring og mobilitetstiltak nasjonalt og internas-
jonalt inngår i dette.

– Tiltak for å sikre  kapital og annen støtte til nystartede teknologi-bedrifter
(campus-companies).
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I tillegg foreslås særskilte tiltak for å støtte samarbeidsnettverk mellom bed-
rifter og forskningsinstitutter nasjonalt og internasjonalt, tiltak for forbedring
av forskningsinfrastukturen og kompetansenivået, spesielt innenfor de nasjo-
nale prioriteringsfeltene (Technology Foresight), og forskningsparker. Strat-
egien poengterer at man  ikke ønsker å yte støtte avhengig av om det dreier
seg om grunnforskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid – det eneste
som teller er at forskningen bidrar til å bedre næringslivets konkurransevene
i form av økt kompetanse, kunnskap og innovasjonspotensiale. Ambisjonsniv-
ået er å bringe Irland forbi OECD- og EU-gjennomsnittet – man ønsker å måle
seg mot de landene som investerer mest i FoU, slik som Finland, Sverige, USA
og Taiwan.

5.6.4 Nederland

Finansieringen av FoU i Nederland er 40 pst. fra det offentlige, 47 pst. fra
næringslivet og 13 pst. fra utlandet. Særlig finansieringen fra utlandet er
økende. FoU-investeringene ligger på 2.12 pst. av BNP. (1996). De store mul-
tinasjonale konsernene – Phillips, Unilever, Shell, DSM og AKZO – står for en
stor andel av næringslivets FoU-innsats. Andelen lå tidligere på ca. 2/3, men
falt tidlig på 90-tallet ned til ca. 45 %. Dette fallet var direkte medvirkende til
bl.a. introduskjonen av den nederlandske skatteinsentivordningen – som et
tillegg til allerede omfattende offentlige FoU-programmer – midt på 1990-tal-
let.

Tyngden i den offentlige finansieringen går over undervisningsministeri-
ets budsjett (62 pst.), tildeles via grunnforskningsrådet NWO og vitenskap-
sakademiet KNAW. Det er en egen organisasjon NOVEM for miljø- og energi-
forskning. Generelle næringsrettede støtteordninger, herunder skatteinsen-
tivordningen, administreres av SENTER som ligger under næringsdeparte-
mentet. SENTER administrerer også en rekke FoU-programmer og låne- og
garantiordninger.

Det ble formulert en ny nasjonal FoU-strategi ’Knowledge in Action’ i juni
1995 hvor hovedbudskapet er at Nederland må forbedre sin evne til å tiltrekke
seg og beholde næringsvirksomheter. Man konstaterte at kunnskapsinten-
sisteten i hollandsk økonomi snarere var synkende enn økende, og regjerin-
gen lanserte i denne strategien en omfattende tiltakspakke for å stimulere bed-
riftene til større FoU-innsats. Tiltakene ble satt inn på tre felter: for det første
forbedring av generelle innovasjonsbetingelser, for det andre forbedret sams-
var mellom tilbuds- og etterspørselside mht. kunnskap og informasjon og for
det tredje utvikling av større evne til å utnytte avansert ny teknologi.

Tiltakene under det første punktet bestod av:
– forbedrede skatteinsentiver for FoU
– lettelser i avskrivningsreglene for innovative teknologier (intellektuell

kapital) som overføres til Nederland
– skatteinsentiver for lærlingeordninger og forskerassistentopplæring i

næringslivet
– økt offentlig finansiering av avansert forskning i utvalgte teknologiom-

råder
– økt offentlig finansiering for oppgradering av teknisk og yrkesrettet utdan-

ning
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For å bedre tilpasningen i kunnskapsmarkedene ble det innført krav om
samarbeidsrelasjoner mellom institutter og foretak som del av finansiering-
sordninger for FoU.

Når det gjelder evnen til å ta i bruk ny krevende teknologi, ble det lansert
tiltak innenfor IT-infrastruktur og programmer om samspillet mellom økologi,
økonomi og teknologi og mellom teknologi og samfunn.

Særlig skatteinsentivordningen har vakt internasjonal oppmerksomhet.
Treffsikkerheten sikres ved at bedriftenes prosjekter sjekkes ut av SENTER
mht. FoU-innhold. Stimulansen er umiddelbar ved at bedriftenes skatteop-
pgjør (lønnstrekk) reduseres med godkjent insentivbeløp pr. periode. Tilkny-
tningen til lønnskatten gjør at ordningen også fanger opp FoU-bedrifter som
ikke er i skatteposisjon. Også selvstendig næringsdrivende som utfører FoU
av et vist omfang, kommer inn under ordningen.

5.6.5 Storbritania

Produktiviteten i britisk næringsliv ligger betydelig under USA og de andre
store landene i Europa. Svak FoU-innsats i næringslivet er en av forklaringene.
Storbrittania har ypperlige vitenskapelige og forskningsmessige prestasjoner,
men evner ikke i tilstrekkelig grad å omsette disse i økonomisk vekst. Stor-
brittania har betydelige inngående investeringer og en relativt velutviklet ven-
turekapitalsektor, men mangler en kultur for entreprenørskap. Virkemidde-
lapparatet er derfor i stor grad innrettet mot teknologioverføring.

Det britiske næringsdepartementet har ansvaret for teknologi- og viten-
skapspolitikken og samtidig et stort virkemiddelapparat rettet mot teknolo-
gispredning og innovasjonsfremme. Virkemidlene omfatter bl.a:

’Teaching Company Scheme’ (TCS) som tilbyr industribasert opplæring
for unge akademikere og stimulerer industrien til å involvere seg i opplæring
og teknologioverføring. Bedriftene ’leier’ inn en akademiker for ca. 90.000 kro-
ner pr. år, og TCS dekker resten av lønnskostnadene.

’Shell Technology Enterprise Programme’ (STEP) er et 8 ukers teknolo-
gioverføringsprogram for SMB som involverer 2. års universitetsstudenter i
prosjektarbeid for industribedrifter.

’Postgraduate Training Partnership’ (PTP) har etablert 8 grupper av uni-
versiteter og forskningsselskpaer som hver tar hånd om 30 dr.grads-studenter
med avhandlinger som inngår i industriell forskning.

’Business Link’ (i Skotland ’Local Enterprise’ og i Wales ’Enterprise Link’)
har kontorer over hele landet og arbeider mot alle former for næringsliv, med
rådgiving knyttet til salg og markedsføring, eksport, kvalitet, organsisasjon-
sutvikling, bedriftsøkonomi, teknologi, design, jus og eiendomsutvikling.

Den britiske regjeringen har i sitt siste budsjettframlegg lagt opp til ves-
entlig utvidet innsats mot FoU og innovasjon som ledd i en økonomisk vekst-
strategi. Hovedtrekkene i det nye britiske opplegget gjennomgås kort neden-
for.

Produktivitetsproblemene addresseres i budsjettframlegget for 2000 med
en serie nye tiltak under disse overskriftene:
– forbedret konkurransepolitikk (forsterket konkurransetilsyn)
– nye insentiver for entreprenørskap og innovasjon
– kompetansehevingstiltak gjennom utdanning og livslang læring
– forbedret investeringsklima gjennom (bedre) makroøkonomisk stabilitet
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og mikroøkonomiske investeringsinsentiver
– tiltak for forbedret effektivitet i offentlige tjenesteleveranser

De grunnleggende holdningsproblemene vil våren 2000 bli adressert gjennom
en ’nasjonal kampanje for foretakssomhet’ spesielt rettet inn mot yngre men-
nesker og med et nettverk av kjente ’entreprenør-ambassadører’ som forbilder
og veiledere. ’Foretaksomhet’ oppfattes som en knapp ressurs, og virkemidde-
lutformingen søkes gjort slik at mennesker med entreprenørtalenter får insen-
tiver til å ta dem i bruk.

Egenkapitalinvesteringer fra «foretaksengler» og andre enkeltpersoner
utgjør første flaskehals for nyetablerere. Tilbud og pris for slik kapital vil bli
forbedret gjennom lempninger i kapitalgevinstbeskatningen for slike invester-
inger. Avkortningstiden vil bli redusert fra 10 til 5 år, og andelskravene vil bli
redusert i forhold til nåværende nivåer på 5 pst. for ansatte og 25 pst. for
andre.

Det etableres et ’nasjonalt høyteknologi venture fond’ på 100 mill. GBP,
hvorav en offentlig andel på 20 mill. GBP. Dette innrettes spesielt mot tidlig-
fase høyteknologi-bedrifter. Det etableres også et nettverk av regionale ven-
ture-fond, hver med minimumskapital på 10 mill. GBP. Disse skal investere i
egenkapitalmanglende’ SMBer, slik at offentlige investeringer utløser private
i disse selskapene. Det lanseres også en ordning med ’Nyetableringstilskudd’
(Enterprise Grants) og en ordning med 20 pst. skattefradrag for bedrifter som
investerer i små nye høyrisikobedrifter (’corporate venturing’) og utsettelse
på gevinstbeskatningen fra slike investeringer når de reinvesteres.

Fra april 2000 settes det iverk et nytt regime med gunstigere regler for
skattlegging av ansattes aksjer i eget selskap. Denne nyordningen gjelder alle
ansatte. I tillegg lanseres det en egen ordning med skattegunstige aksjeop-
sjoner for ledere og nøkkelpersonell. Selskapene gis adgang til å tilby inntil 10
nøkkelansatte aksjeopsjoner for en verdi av inntil 100.000 GBP ved tildelingen.
Konkurslovgivingen vil bli gjennomgått for å vurdere tiltak som reduserer
problemene når entreprenører ikke lykkes. Man leter etter tiltak som kan
redusere ’fear of failure’ (som barriere for oppstartere) og de økonomiske
skadevirkningene som oppstår i konkursprosessene.

For å styrke grunnleggende og langsiktig FoU er forskningsbevilgningne
øket med 1.4 mrd. GBP, hvorav halvparten kommer fra et felles infrastruktur-
fond som retter seg mot utstyrs- og bygningsinvesteringer ved universitetene.
For å bedre teknologioverføringen fra universitetene har man iverksatt to nye
fond på tilsammen 90 mill. GBP. Disse finansierer næringsrettede tiltak ved
universitetene, herunder 8 ’foretaksentra’. I tillegg har skal MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) og Cambridge University gå sammen om en
stort nytt ’foretaksenter’ der formålet er tredelt:
– øke framveksten av teknologiselskaper fra forskningsbasen
– utvikle et forskningsprogram som i vesentlig grad kan påvirke framtidig

teknologiutvikling
– iverksette undervisning og forskning som er lagt opp slik at entreprenør-

skap, produktivitet og konkurranseevne i Storbrittania bedres.

For å styrke bedriftenes egen FoU-innsats innføres fra april 2000 en FoU-skat-
tekredittordning hvor satsen økes fra 100 pst. til 150 pst. Det er egne satser for
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SMB. Prisen på FoU for en SMB vil bli redusert med 30 pst. Ordningen skal
utformes slik at også bedrifter som ikke er i skatteposisjon kommer inn under
den (24 pst. besparelse). Det planlegges samtidig forenklinger i skatteleggin-
gen av inntekter fra intellektuelle rettigheter.

For å styrke utviklingen av næringsklynger introduseres endringer i plan-
leggingslovene, slik at regionale planorganer pålegges å arbeide for å identi-
fisere og stimulere klyngeutvikling (’clusters planning policy’). Påvirkning av
samhandlingen mellom universiteter og næringsliv og lokal tilrettelegging for
næringsutvikling arealmessig og gjennom inkubatorvirksomhet mv. inngår i
dette. Denne politikken anses spesielt viktig innenfor bioteknologifeltet.

For å styrke kompetansebasen lanseres bl.a. ’University for Industry’ som
skal levere on-line læretilbud til bedrifter og enkeltpersoner med hovedvekt
på SMB. Produktivitetsproblemene settes i stor grad i sammenheng med svak
ledelse i næringslivet og det konstateres at Storbritannia har få verdensle-
dende ’business schools’, spesielt med en innretning som passer for SMB. Det
etableres et eget ’Council for Excellence in Management and Leadership’ som
skal foreslå tiltak på dette området.

Ytterligere tiltak omfatter utvidet adgang til å importere kvalifisert uten-
landsk arbeidskraft og reduksjon av den generelle selskapskatten til 10 pst. På
kapitalmarkedssiden ønsker man å stimulere de institusjonelle investorene til
en høyere andel plasseringer i unoterte selskaper. Det er iverksatt arbeid med
å etablere en ’Knowledge Bank’ – i form av et fond eller garantiordning – som
skal overkomme de ordinære finansinstitusjonenes manglende evne til å fin-
ansiere oppstartsbedrifter. Når det gjelder offentlige innkjøpsordninger, vil de
i større grad bli samordnet og bevisst bli brukt som et innovasjonsdrivende
element. Man har et eget program for å bistå forvaltningsenheter i å utvikle
kommersiell samhandlingsevne med private selskaper som utfører offentlig
finansiert tjenesteproduksjon.

5.6.6 Sverige

Sverige er blant de OECD-land som satser mest på FoU. Sverige har hatt en
omfattende forsvarsforskning og en FoU-intensiv industri. De 20 største kon-
sernene står for 80 pst. av svensk FoU. Disse øker sin FoU sterkest i utlandet,
men utførte fortsatt 30 av i alt 46 mrd. SEK FoU-investeringer i Sverige. For-
skningen er sterkt konsentrert om bransjene legemidler, maskinprodukter,
teleprodukter og transportmidler som tilsammen står for 80 pst. av svensk
FoU.

Hovedregelen i svensk FoU-politikk har vært at forskning – uansett finan-
sieringskilde – så langt som mulig skal utføres ved universitetene og høg-
skolene. Industriinstituttsektoren er betydelig mindre enn tilsvarende i
Norge. Fram til begynnelsen av 90-tallet vokste ressursene til forskningssek-
toren jevnt. Senere har de statsfinansielle problemene og lavere økonomisk
vekst ført til en viss stagnasjon og tilbakegang. Den seneste forskningspropo-
sisjonen legger opp til økt satsning fra det offentlige på grunnforskning og for-
skerutdannelse, i særskilt grad innenfor teknologi og naturvitenskap. Univer-
sitetene og høgskolene forutsettes å samvirke med samfunn og næringsliv, og
det forventes en økende grad av kommersialisering av FoU-resultater. I mot-
setning til i Danmark stadfester den svenske proposisjonen at rettighetene til
oppfinnelser fortsatt bør beholdes av universitets- og høyskoleansette selv, og
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ikke overføres til institusjonene. Organisasjonsstrukturen for FoU-finansierin-
gen er under utredning i 2000.

De fleste direkte virkemidlene for å stimulere til næringsrettet FoU admin-
istreres av NUTEK – nærings- och teknikutvecklingsverket, herunder FoU-
programmer på ulike teknologiområder. NUTEK har de seneste årene lagt
store ressurser inn i utvikling av ’kompetansesentra’ knyttet til universiteter
og høyskoler med en tredelt finansiering fra interesserte bedrifter, fra
høyskolen selv og fra NUTEK. NUTEK har også ansvaret for regional
utviklingsstøtte og foretaksutvikling, med bl.a. garantiordninger og betingede
lån. Det arbeides også med nye typer virkemidler. I 1996 innførtes et såkalt
’riskkapitalavdrag’ som en skattelettelse til personer som investerte i unoterte
selskaper. Det er senere erstattet av andre ordninger knyttet til endringer i
dobbeltbeskatningen. Det foreligger nå ytterligere forslag om redusert
beskatning av utenlandske eksperter – 25 pst. av bruttolønn i inntil 3 evt. 5 år.
NUTEK og Industriforbundet har nylig også fremmet et forslag om en ordn-
ing med såkalte ’entreprenørfond’ som skal investere i unoterte aksjer. Fond-
ene skal være åpne for almenhetens sparing og ikke beskattes. Etter 10 år ten-
kes fondene oppløst og gevinstene underlagt beskatning.

Den seneste nyorienteringen i svensk næringspolitikk fokuserer samord-
ning gjennom såkalte ’regionala tilväxtavtal’. Et regionalt perspektiv anlegges
på de (sentrale) midler som anvendes for å gi svensk næringsliv et godt
produksjonsmiljø. Avtalene skal være treårige og tre i kraft fra år 2000. Til
grunn legges en analyse av regionens situasjon og muligheter. Avtalene skal
bygge på næringslivets behov og medvirkning. Ulike offentlige instansers
virksomhet og investeringer skal innpasses. Avtalene skal innholde tiltakori-
enterte handlingsplaner med prioriteringer som grunnlag for offentlig finan-
sieringsmedvirkning. Handlingsplanene skal følges opp og evalueres. Man
forsøker å skape en ’nasjonal regional vekstpolitikk for hele landet’. Fokuse-
ringen er på mobilisering, koordinering og synergi. Ulike (sektorielle) virke-
midler settes inn i en (helhetlig) regional utviklingssammenheng.

5.6.7 USA

Hovedtrekkene i det amerikanske systemet på føderalt nivå er omfattende mil-
itære FoU-programmer, skattestimulanser basert på økninger i FoU-innsats
og programmer som vektlegger høyteknologi og FoU i SMB. I tillegg til dette
kommer omfattende tilretteleggingstiltak i infrastruktur og lokal støtte i
mange enkeltstater. Føderale myndigheter har tradisjonelt vært temmelig
avholdende fra å yte direkte støtte til sivilrettet forskning og utvikling i
næringslivet. Man har ment at dette i hovedsak er et ansvar som påhviler
USAs bedrifter. Imidlertid har føderasjonen gjort et meget stort unntak fra
dette prinsippet ved å åpne for FoU-støtte til næringslivet der dette tjener nas-
jonale mål, især utvikling av ny teknologi for militære formål og romvirksom-
het. I 1997 bidro føderale institusjoner med 20 milliarder USD til amerikansk
næringsliv. Dette utgjorde nærmere en tredjedel av det føderale FoU-buds-
jettet. Teknologipolitikken i USA er fra slutten av 1980-tallet kjennetegnet ved
framveksten av en serie nye og komplementære offentlige stimuleringsord-
ninger, hvorav noen omtales nedenfor.
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Skattekreditt for FoU
USA har hatt skattekredittordinger fra 1981. Ordningene har tidligere blitt
fornyet for ett år av gangen, men ble i 1999 fornyet for fem år. Hovedprinsippet
er et skattefradrag på 20 pst. av økningen i godkjente FoU-kostnader. En
hovedsvakhet ved den nåværende ordningen er at mange nye virksomheter
faller utenfor. Ordningen bygger på en økning i FoU i forhold til omsetningen,
hvilket innebærer at mange nye bedrifter som ikke har salg i det hele tatt faller
utenfor. Verdien av skattekreditten er omlag 2 mrd. USD per år. Delstatene
har også supplerende ordninger for skatteincentiver. Et primært siktemål for
disse ordningene har vært å lokke bedrifter fra andre delstater (eller andre
land) til å etablere seg i delstaten. De ulike delstatsmyndighetene har gjen-
nom årene konkurrert om bedrifter ved å yte betydelige subsidier til bedrifter
som vil etablere seg der, ikke bare FoU-incentiver for skatt, men også støtte
til utdanning i bedriftene

ATP – Advanced Technology Program
ATP ble startet i 1988 under Ronald Reagan og sterkt utvidet på 90-tallet under
Clinton-administrasjonen. Programmet er tidvis blitt kritisert av det Republi-
kanske flertallet i Kongressen, som mener ATP er for markedsnært. Det årlige
budsjettet ligger på omlag 200 mill. USD for de offentlige tilskuddene. Hele
145 universiteter og 20 nasjonale forskningslaboratorier deltar i ATP. Mer enn
halvparten av prosjektene ledes av SMB. Programmet fokuserer på 'ennå ikke
mulige teknologier' som vil kunne revolusjonere (deler av) næringslivet der-
som de lar seg utvikle og anvende. Gjennom offentlige-privat partnerskap
akselleres utviklingen av vanskelige (høyrisiko) teknologier. ATP søker å
endre måten næringslivet ser på FoU på, ved å tilby en mekanisme som gjør
det mulig for bedriftene å heve sitt teknologiske ambisjonsnivå. ATP deler
med bedriftene den relativt høye utviklingsrisikoen for teknologier som poten-
sielt vil kunne ha mange anvendelser – ofte på tvers av næringer. Programmet
legger vekt på knytte sammen mindre leverandører og brukere for å løse FoU-
oppgaver som de har felles. Programmets utgangspunkt er næringslivets eget
teknologibehov, ikke det offentliges (til forskjell fra SBIR, se nedenfor). For-
skningsagendaen bestemmes av bedriftene ut fra forretningsmessige priori-
teringer. Bedriftene utformer, foreslår, samfinansierer og gjennomfører ATPs
prosjekter og delprogrammer basert på sin forståelse av markedene og FoU-
mulighetene.

ATP går ikke selv inn på ren produktutvikling, men fokuserer på mulight-
esskapende teknologier som vil kunne være vesentlig for etterfølgende
produktutvikling. Selve produktutviklingen må bedriftene fult ut finansiere
ved private midler. ATPs midler fordeles etter konkurranse. ATP har både
tematiske og ‘åpne’ delprogrammer. Bedriftene kan prekvalifisere seg ved å få
sine prosjekter silet i en forprosjektfase slik at de unngår å legge ned betydelig
arbeid i prosjektsøknader som ikke vil ha sjanse til å nå opp. Bedømmelsen
skjer i to trinn, ved hjelp av eksterne ekspertpaneler som settes sammen av
både forskere, offentlige tjenestemenn og næringslivslivsfolk. I første trinn
bedømmes teknologiaspektene. Ideer som kvalifiserer underkastes dernest i
andre trinn en bedømmelse av potensiell samfunnsøkonomisk verdi (ikke
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bare bedriftsøkonomisk) og om den planlagte kommersialiseringen er trover-
dig. Tildelingene er basert på klare delmål ved milepeler.

SBIR – Small Business Innovation Research
Dette programmet ble startet i 1982 med formål å trekke SMBer med i
utførelsen av nasjonale FoU-oppgaver. Føderale departementer og etater med
ekstern FoU-innsats (budsjett) på mer enn 100 millioner USD må sette av
2.5 pst. av beløpet til konkurransebaserte tildelinger til SMBer ( med færre
enn 500 sysselsatte). Ordningen omfatter dermed landbruksdepartementet,
næringsdepartementet, forsvarsdepartementet, utdanningsdepartementet,
helse- og sosialdepartementet, samferdeselsdepartementet, forurensningstil-
synet, romfartsadministrasjonen og det allmenne forskningsrådet (NSF). Det
samlede årlige tilskuddsvolumet utgjør mer enn 1 mrd. USD. SBIR-ordningen
er dermed mer enn fire ganger så stor som ATP-ordningen. Hvert organ defi-
nerer FoU-temaer på sine ansvarsområder og iverksetter prosjektkonkur-
ranser for SMBer. SMBene må være amerikansk eiet og uavhengig drevete
forretningsbaserte ('for-profit') enheter. Bedriftene må ikke være dominer-
ende på sine felter. Forskningslederen i prosjektet må være ansatt i SMBen.
Oppdragsgiver tar stilling til prosjektforslagene ut fra SMBens kvalifikasjoner,
prosjektets innovasjonsgrad, teknologisk interesse og framtidig markedspo-
tensial. Prosjektene legges opp i tre faser. I første fase gis tilskudd på opp til
100.000 dollar for en 6-månedersperiode. I denne perioden gjøres det en
teknologisk egnethetsvurdering ('feasibility study') av prosjektet. Dersom
prosjektet kommer videre, kan det i annen fase oppnå tilskudd på opp til
750.000 dollar per år for inntil to år. I denne perioden utvikles resultatene fra
fase 1, og kommersialiseringspotensialet evalueres. Den tredje fasen består i
kommersialisering – da uten økonomisk tilskudd fra SBIR.

Small Business Technology Transfer Program – STTP
Dette programmet omfatter føderale organer med eksternt FoU-budsjett over
1 mrd. USD. Av disse beløpene skal 0.15 pst.settes av til konkurransebaserte
utlysninger for høyteknologi-SMBer som samarbeider med non-profit FoU-
institusjoner.

Cooperative Research and Development Agreements – CRADA
CRADA er en ny kontraktform som ble startet opp i 1987 og som gir føderale
forskningslaboaratorier muligheter til å utføre FoU i samarbeid med
næringsliv og universiteter, samt forvaltningsorganer på statlig og lokalt nivå.
Intensjonen har bl.a. vært å unngå de vanskeligheter og forsinkelser som inn-
kjøpskonkurranser medfører når det gjelder FoU-samarbeide. Avtalene regul-
erer på forhånd disposisjonsrettighetene til FoU-resultatene til fordel for de
ikke-føderale deltakerne i konsortiene. Det var en sterk vekst i CRADA-avtaler
i de første årene etter at ordningen ble lansert. Under Department of Energy
opprettet man egne fond som skulle finansiere CRADA-avtaler mellom depar-
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tementets laboratorier og private bedrifter. Imidlertid har inngåelsen av
CRADA-avtaler dabbet noe av i de senere år, både fordi avtalene ikke innfridde
de svært høye forventningene mange hadde til dem, og fordi enkelte mente
USA ga fra seg sensitiv teknologi til utenlandske bedrifter som samarbeidet
med amerikanske foretak i forbindelse med CRADA-avtaler.

Manufacturing Extension Partnerships – MEP
MEP er et komplementært tiltak til FoU og innovasjonsstimulering. MEP
søker å bedre infrastrukturen for teknologispredning og bedriftenes evne til å
nyttiggjøre seg ny teknologi. Fokus er på SMB. MEP kom igang i 1988, og det
er nå mer enn 100 slike ‘teknologispredningssentra’, minst ett i hver stat i
USA.
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Kapittel 6   
Skattemessig behandling av FoU i Norge og interna-

sjonalt

6.1 Innledning

Norge har ingen særskilte skatteincentiver for FoU, med unntak av at det gis
fradrag for tilskudd til forskningsinstitutter. Det ligger imidlertid en favoriser-
ing av FoU-investeringer i muligheten til direkte kostnadsføring av løpende
drifts- og lønnskostnader knyttet til FoU-prosjekter. I 6.2 gjøres rede for nor-
ske skatteregler som berører forskning og utvikling.

Mange land innenfor OECD-området har innført skattemessige særord-
ninger for investeringer i FoU. I 6.3 gis en oversikt over den skattemessige
behandlingen av FoU innenfor OECD. Det kan imidlertid være vanskelig å
rangere den skattemessige behandlingen av FoU i ulike land etter generøsitet.
For det første vil det være summen av relativt komplekse skatteregler som
avgjør de ulike lands relative plassering i en slik rangering. For det andre vil
ulike særordninger for FoU-investeringer kunne ha til dels svært ulik verdi for
ulike bedrifter avhengig av hvordan ordningene er utformet og hvordan skat-
tesystemet er for øvrig. Disse spørsmålene går en noe nærmere inn på i avsnitt
6.3.2 og 6.3.3.

I 6.4 beskrives skatteincentivordninger i utvalgte land som utvalget finner
særlig interessante. Felles for disse landene er at skatteincentiver har blitt till-
agt stor vekt i den samlede FoU-politikken.

6.2 Skattemessig behandling av FoU i Norge

6.2.1 Aktivering vs. kostnadsføring

Etter skatteloven er det et vilkår for fradrag at utgiftene må betraktes som
oppofret. Utgifter som vil kunne ha betydning for skattyters inntektsskapende
aktivitet ut over inntektsåret, kommer derfor ikke til fradrag. Slike utgifter må
i stedet normalt aktiveres, og vil ev. komme til fradrag via beregnede årlige
verdireduksjoner (avskrivninger), eller i form av tap ved en senere realisasjon.

Løpende utgifter til forskning og utvikling, dvs. lønns- og driftskostnader,
skal normalt trekkes direkte fra i skattbar inntekt det året de påløper, eller i
det året det foreligger en ubetinget forpliktelse til å dekke dem. Dette gjelder
selv om utgiftene i utgangspunktet vil kunne bidra til å øke bedriftens fremti-
dige inntekter. Den direkte fradragsretten er begrunnet i at det er stor usik-
kerhet knyttet til om slike utgifter vil ha varig verdi for virksomheten.

Muligheten til å kostnadsføre FoU-utgifter avgrenses mot såkalte  prosjek-
teringsutgifter ; utgifter knyttet til konkrete prosjekter som kan bli eller er blitt
til driftsmidler. I juridisk teori og praksis 17 har det vært lagt til grunn at slike
utgifter skal anses som en del av kostprisen for vedkommende driftsmiddel,

17. Jf. Forland –dommen.
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og således må aktiveres. Denne praksisen ble lovfestet i 1999 18 , jf. skatte-
loven § 14–4 sjette ledd.

Dersom prosjektet avsluttes før det foreligger et driftsmiddel, kan kost-
nadene fradragsføres det året tapet er endelig konstatert. FoU-utgifter knyttet
til konkrete prosjekter kan imidlertid kostnadsføres hvis det aktuelle drift-
smiddelet antas å ha en brukstid på under tre år, eller har en kostpris under
15 000 kroner 19 .

Aktiverte forsknings- og utviklingskostnader tilknyttet driftsmidler kom-
mer ellers til fradrag og periodiseres i tråd med skattelovens alminnelige
bestemmelser 20 .

Skattemessige og regnskapsmessige hensyn kan være motstridende når
det gjelder behandlingen av utgifter til forskning og utvikling. Regnskapsmes-
sig vil det ofte være en fordel å aktivere FoU-kostnadene, fordi det vil kunne
forbedre bedriftens resultat og balanse. Hvorvidt dette skattemessig vil være
en fordel, vil være avhengig av om bedriften er i skatteposisjon. Er bedriften
ikke i skatteposisjon, vil en direkte utgiftsføring av FoU-utgifter øke under-
skuddet på bedriftens hånd. Siden retten til å fremføre underskuddet faller
bort 10 år etter at underskuddet har oppstått, vil bedriften i slike tilfeller nor-
malt ha et incentiv til heller å aktivere utgiftene.

I følge god regnskapsskikk bør kostnader til FoU-arbeid behandles ut fra
den antatte innvirkningen på fremtidig resultat. Der det er liten eller ingen
direkte sammenheng mellom kostnader og fremtidige økonomiske fordeler,
eller der fordelene er usikre, må kostnadene belastes resultatregnskapet når
de er påløpt. Kostnader til grunnleggende forskningsarbeid skal således ikke
aktiveres. I følge  Anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 14, avsn. 6.5.5) vedr.
forsknings- og utviklingsarbeid skal FoU-kostnader aktiveres dersom  alle føl-
gende betingelser er innfridd:
– Det er påvist grunnlag for lønnsom drift ved ny virksomhet eller mer lønnsom

drift av eksisterende virksomhet.
– Virksomheten har til hensikt, og er i stand til å fullføre de investeringer som

skal til for å utnytte disse nye muligheter, eller har til hensikt og kan selge
resultatene av arbeidet

– Utnyttelse av de nye mulighetene vil tilføre virksomheten vesentlige og varige
verdier.

Aktiverbare FoU-kostnader inkluderer i følge god regnskapsskikk:
– Lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i FoU-arbeidet.
– Materialer og andre variable kostnader som er forbrukt under FoU-arbeidet.
– Avskrivning av anleggsmidler som er direkte brukt under FoU-arbeidet.
– Den forholdsmessige andel av faste kostnader som kan relateres til FoU-arbei-

det.

Tidligere har en i ligningspraksis vært tilbakeholden med å overprøve skat-
tyters regnskapsmessige behandling av FoU-utgifter. Det er derfor grunn til å
tro at bedrifters regnskapsmessige behandling av FoU-utgifter har blitt påvir-

18. Lovendringen ble vedtatt 22.12.1999.
19. Beløps- og tidsgrensen gjelder kun fysiske driftsmidler.
20. Skatteloven har ulike regler, alt avhengig av hva slags driftsmiddel det dreier seg om.
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ket av om bedriften er i skatteposisjon eller ikke. Bedrifter som er i skattepo-
sisjon kan ønske å fradragsføre utgifter til egen FoU også i tilfeller der det reg-
nskapsmessig sett og i tråd med kriteriene ovenfor hadde vært riktig å akti-
vere dem. Dette kan være uheldig i den grad utgifter feilrapportes i forhold til
inntekter, og informasjonsverdien av finansregnskapet forringes. Det har der-
for blitt pekt på betydningen av å ha regnskapsregler som i større grad er til-
passet en kunnskapsøkonomi enn dagens regnskapsregler 21 . Ønsket om å
separere den skattemessige og regnskapsmessige føringen av FoU-utgifter,
var således noe av bakgrunnen for lovendringen som ble vedtatt i 1999.

6.2.2 Fradrag for tilskudd til forskningsinstitutter

Skattyter kan få fradrag for tilskudd til institutter som under medvirkning av
staten forestår vitenskapelig forskning. Kravet om statlig medvirkning tolkes
som oppfylt når ett av styremedlemmene er oppnevnt av staten. Tilskudd over
10 000 kroner kan ikke overstige 10 pst. av skattyters inntekt før fradrag for
tilskudd i det året tilskuddet er gitt.

6.2.3 Merverdiavgift på omsetning av forskningstjenester

Omsetning av forskningstjenester er i dag ikke pålagt merverdiavgift. Dette
gjelder ikke FoU spesielt, da det er en rekke tjenester som har vært holdt uten-
for avgiftsområdet. Annen tjenesteyting med grenseflater til FoU er for en stor
del heller ikke avgiftspliktig, bl.a. undervisningstjenester og mye av det som
kan betegnes som konsulenttjenester. Bistand og rådgivning av administrativ
eller økonomisk karakter faller stort sett utenfor avgiftsområdet. Når det
gjelder teknisk tjenesteyting er avgiftsplikten knyttet til relativt kompliserte
avgrensninger. Analyse, kontroll og prøving av varer, noe som ofte inngår i
næringsrettet forskning, er imidlertid avgiftspliktig i dag.

Storvik-utvalget vurderte en utvidet avgiftsplikt på omsetning av tjenester,
jf. NOU 1990:11 Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Utvalget
anbefalte en generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester, og kunne ikke se
at det foreligger sterke grunner for å unnta forskningstjenester. Det ble
påpekt at avgiftsplikt kun vil bli utløst når slike tjenester omsettes, dvs. at det
ytes en tjeneste mot et vederlag. Forskning som er finansiert ved bidrag eller
støtteordninger vil derfor ikke bli omfattet av avgiftsplikt.

Konklusjonen fra Storvik-utvalget må ses i sammenheng med at utvalget
foreslo en bredt anlagt utvidelse av avgiftsområdet, inklusive flere tjenester
som grenser opp mot FoU. Spesielt kom utvalget til at det ikke er grunnlag for
å foreslå noen unntak for administrativ, organisatorisk og teknisk bistand og
rådgivning for øvrig. Derimot mente utvalget at undervisning som investering
ikke bør avgiftsbelegges. Når det gjelder avgrensning av avgiftsområdet kon-
staterte utvalget at det kan føre til forskjellige fordelingsproblemer uavhengig
av den avgiftsmessige behandlingen av forskningstjenester. I sin konklusjon

21. I en SNF-rapport (34/98) konkluderer Nils E.J. Høegh-Krohn og Kjell H. Knivsflå med at 
en bl.a. bør åpne for at tidligere kostnadsførte utgifter skal kunne reverseres og bal-
anseføres dersom det på et senere tidspunkt blir klart at de har gitt opphav til eiendeler. 
En slik reversering vil gi signal om at verdier har blitt skapt, i tillegg til at kostnader stilles 
sammen med fremtidige inntekter. Variasjonen i inntjening som følge av kostnadsføring 
med etterfølgende reversering vil tjene som et signal om risiko.
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la utvalget vekt på at det vil skape bedre nøytralitet å inkludere omsetning av
forskningstjenester.

Ulike regjeringer har arbeidet med oppfølging av forslagene fra NOU
1990:11, men dette har ennå ikke kommet fram til forslag for Stortinget.

6.2.4 Investeringsavgift

Investeringsavgiften er en avgift som ilegges ved anskaffelse av merverdia-
vgiftspliktige driftsmidler. Investeringsavgiften ilegges i den utstrekning det
foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift. Den vil altså i utgang-
spunktet omfatte varer som ikke er omsetningsvarer for den næringsdriv-
ende, eller som benyttes som råstoff eller halvfabrikata. Som omtalt i avsnitt
6.2.3 er omsetning av forskningstjenester generelt ikke omfattet av merverdia-
vgift. Derfor er det i hovedsak bare anskaffelser til næringsdrivendes egen
FoU-virksomhet rettet mot egen produksjon som vil bli ilagt investering-
savgift.

Stortinget har vedtatt at driftsmidler i industri skal fritas for investering-
savgift. Fritaket gjelder driftsmidler til eierens direkte bruk under fabrikkmes-
sig vareproduksjon. Driftsmidler til bruk i forskning og utvikling anses ikke å
være til direkte bruk i vareproduksjon, og omfattes derfor ikke av fritaket. Det
har flere ganger vært foreslått fritak for investeringsavgift for driftsmidler til
bruk i forskning og utvikling, uten at dette er blitt vedtatt. Et fritak for invest-
eringsavgift avgrenset til forskning og utvikling anslås å medføre en årlig kost-
nadsbesparelse for næringslivet i størrelsesorden 50–60 millioner kroner.

6.3 Skattemessig behandling av FoU innenfor OECD

Tabell 6.1 gir en oversikt over skattemessig behandling av FoU-utgifter i
OECD-området. I tillegg til å gi en summarisk beskrivelse av særskilte skat-
teincentiver rettet mot FoU, gir tabellen en oversikt over avskrivningssatser,
muligheter for fremskrivning av underskudd, selskapsskattesatser, samt en
indikasjon på omfanget av skatteincentiver generelt i de enkelte landene. I avs-
nitt 6.4 gis en mer detaljert beskrivelse av enkelte av skatteincentivmodellene
det vises til i tabellen.
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Tabell 6.1: Skattemessig behandling av FoU-investeringer i OECD

Avskrivni
ngssatser 
for FoU-
investeri

nger

Skatteinc
entiv

Behandli
ng av 

sk.messi
g under-
skudd

Selskaps
skattesat

s

Bruk av 
skatteinc
entiver 

generelt

Drifts-
kostn.

Maskin, 
utstyr

Bygning Type og 
sats

Gjelder 
for

Australia 100 pst.(+ 
25 pst.)

Lineært 
over 3 år

Lineært 
over 40 
år.

Ekstra 
avskrivni
nger på 
25 pst.

FoU-
utgifter 
over 20 
000 AUD 
(ca. 100 
000 kr)

33 pst.

Belgia 100 pst. 
(+ 13,5 
pst.)

lineært 
over 3 år

lineært 
over 20 
år

Ekstra 
avskrivni
nger på 
13,5 pst.

invester-
inger i 
patenter 
og 
teknolo-
gisk 
rettet 
FoU.

Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd

40 pst.Re
duserte 
satser for 
sel-
skaper 
med 
skattbar 
inntekt 
under 13 
mill. BEF

Utstrakt 
bruk av 
skattein-
centiver, 
rettet 
mot bl.a. 
små 
teknologi
bedrifter, 
venture-
invester-
inger og 
innova-
tive sel-
skaper, 
miljø, 
energi, 
økt sys-
selset-
ting i 
SMB

Canada 100 pst. 100 pst. 4 pst. 
saldo

Volum-
basert 
skatte-
fradrag 
på 20 
pst./
35 pst. 
for SMB. 
I tillegg 
provin-
sielle 
skattein-
centiver 
(Skattleg-
ges)

Høy sats 
opp til 2 
mill $

10-års 
frem-
føring av 
ubrukt 
skatte-
fradrag, 3 
års til-
bakeførin
g. For 
SMB 
beg-
renset 
kontant 
tilbakebe-
taling

Danmark 100 pst. 
(+ 
25 pst.)

100 pst. 100 pst. Ekstrafra
drag på 
25 pst.

God-
kjente 
forskn-
ingspro-
grammer, 
grunnfor-
skning 
mv.

Frem-
føring av 
under-
skudd i 5 
år.

34 pst.
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Finland 100 pst. 30 pst. 
saldo

20 pst. 
saldo

Ingen Frem-
føring av 
under-
skudd i 
10 år

28 pst. Skattein-
centiver 
rettet 
mot SMB 
i distrik-
tene og 
redere

Frankrik
e

100 pst. lineært 
over 5 år, 
eller 
40 pst. 
saldo

lineært 
over 20 
år

Vekst-
basert 
skatte-
fradrag 
på 50 pst. 
Kan være 
negativ.

Økning 
ift. gj.sn. 
av FoU-
invester-
ingene de 
to 
foregåen
de år. 
Maks. 40 
mill FF 
(ca. 50 
mill. kr)

Frem-
føring av 
under-
skudd i 5 
år, av 
ubrukt 
skat-
tekreditt 
3 år (der-
etter kon-
tant 
utbetal-
ing). 
Kontant 
tilbake-
bet. 
første år 
for 
nyetab-
lerte.

41 pst./
36 pst.Hø
y sats 
kun for 
store sel-
skaper

Utstrakt 
bruk av 
skattein-
centiver. 
De viktig-
ste er 
rettet 
mot 
nyetabler
ing, 
regional 
utvikling 
(Kor-
sika, 
over-
sjøiske 
territor-
ier, dis-
triktene), 
økt sys-
selset-
ting, 
multinas-
jonale 
sel-
skaper 
mv.

Irland 100 pst. 100 pst. 100 pst. Ingen Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd

32 pst., 
25 pst. 
opp til 50 
000 
IEP10 pst
. for 
enkelte 
sektorer. 
Fra 
1.1.2003 
generell 
sats på 
12,5 pst

Skattein-
centiver 
for inter-
nasjo-
nale 
sel-
skaper 
innenfor 
finansiell 
tjenen-
steyting, 
og invest-
eringer i 
irsk 
industri.

Island 100 pst. Ingen Frem-
føring av 
under-
skudd i 8 
år.

33 pst. Ingen 
særskilte 
skattein-
sentiver

Tabell 6.1: Skattemessig behandling av FoU-investeringer i OECD
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Italia 100 pst. Ingen Frem-
føring av 
under-
skudd i 5 
år. For 
under-
skudd de 
3 første 
år ubeg-
renset 
frem-
føring

37 pst.19
pst. på 
den delen 
av inntek-
ten som 
bereg-
nes å 
være 
avkast-
ning på 
økt egen-
kapitalan-
del.Min. 
gj.sn. 
skatte-
sats 
27 pst.

Japan 100 pst. Vekst-
basert 
fradrag i 
skatt på 
20 pst., 
volum-
basert 
fradrag i 
skatt på 
6 pst 
(SMB 
mv.)

Økning 
ift. 
høyeste 
nivå på 
FoU-
utgifter 
siden 
1996, 
maks. 
10 pst. av 
skatteinn-
bet. For 
den 
volum-
baserte 
skat-
tekredit-
ten er 
taket på 
15 pst. av 
skatteinn-
bet.

Ingen 
frem-
føring av 
ubrukte 
skatte-
fradrag.

Neder-
land

100 pst. lineært 
over 5 år

lineært 
over 25 
år

Progres-
siv, 
volum-
basert, 
fradrag i 
arbeids-
giver-
avgift på 
40/
17,5 pst.

Lønnsko-
stnader 
til FoU-
person-
nel. 
Maks. 15 
mill. NLG 
(ca. 55 
mill. k)

Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd, 3 
års til-
bakeførin
g

37 pst. Skattein-
centiver 
for 
enkelte 
invester-
inger, fil-
mindustri
, rederier, 
eksport, 
internas-
jonalt 
samar-
beid, 
videreutd
anning.
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Norge 100 pst. Saldo 
30 pst. 
kontor-
maski-
ner Saldo 
20 pst. 
maskiner

Saldo 
4 pst.

Ingen Under-
skudd 
kan frem-
føres i 10 
år

28 pst. Aksjerab-
att for 
SMB

Spania 100 pst. 100 pst. lineært 
over 10 
år

Fradrag i 
skatt, 
volum-
basert på 
20 pst. 
opp til et 
visst nivå, 
deretter 
vekst-
basert på 
40 pst. 
Redusere
s med 
65 pst. av 
evt. sub-
sidier.

Vekst-
basert 
skatte-
fradrag 
for FoU-
utgifter 
over gjen-
nomsnit-
tet av 
FoU-
utgiftene 
de to 
foregåen
de år

Frem-
føring av 
under-
skudd 7 
år.

som 
hovedre-
gel 
35 pst.S
MB: 
30 pst. 
for de 
første 15 
mill. ESP

Skattein-
centiver 
relatert 
til 
eksport, 
opplærin
g av 
ansatte, 
kultur, 
miljø, 
ven-
turekapi-
tal mv.

Storbri-
tannia

100 pst. 100 pst. 100 pst. Varslet 
om 
volum-
baserte 
ekstraavs
krivninge
r på 
50 pst. i 
skattbar 
inntekt 
for SMB.

SMB 
som 
bruker 
mer enn 
50 000£ 
årlig på 
FoU.

Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd, til-
bakeførin
g ett år.

31 pst.21
pst. for 
SMB 
(10 pst. 
fra april 
2000)

Skatte-
messige 
åpning-
savskrivn
inger på 
40 pst. 
for 
SMBAvtr
apping av 
gevinst-
beskat-
ning med 
eiertid-
Varslet 
om skat-
tefradrag 
for egen-
kapital-
basert 
avløn-
ning
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Kilde: European Tax Data Base (1999), OECD (1998), OECD (1996)

Sverige 100 pst. Saldo 
30 pst.

lineært 
over 25 
år

Ingen Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd

28 pst. Utbytte 
til indivi-
duelle 
aksje-
holdere 
av aksjer 
i SMB fri-
tatt for 
beskat-
nin-
gAvsetni
ng til 
periodis-
erings-
fond

Tyskland 100 pst. Saldo 
30 pst.

lineært 
over 25 
år

Ingen Ubeg-
renset 
frem-
føring av 
under-
skudd, til-
bakeførin
g 2 år.

45 pst. Ingen 
særskilte 
skattein-
centiver 
utover 
aksel-
erert 
avskrivn-
ing

USA 100 pst. 3 år 15 år Vekst-
basert 
skatte-
fradrag 
på 20 pst. 
(skattleg-
ges)

50 pst. av 
årets 
FoU-
utgifter 
eller vek-
sten ift. 
FoU-
utgifter 
som 
andel av 
omset-
ningen i 
per. 
1984–88 
(maks. 
16 pst.) 
multiplis-
ert med 
gj.sn. 
årlig 
omset-
ning de 
fire 
foregåen
de år.

Ubrukt 
skatte-
fradrag 
kan frem-
føres 15 
år, tilbake 
3 år.
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Alle landene i tabellen gir adgang til direkte utgiftsføring av lønns- og drift-
skostnader knyttet til FoU. Det er relativt stor variasjon mellom landene med
hensyn til avskrivningssatser for investeringer i realkapital til bruk i FoU-
øyemed. Enkelte land, herunder Norge, Sverige og Nederland, behandler
slike investeringer som ordinære investeringer. Andre land gir adgang til
raskere avskrivninger når realkapitalen skal brukes til FoU-formål. Dette
gjelder bl.a. Finland og Spania. Danmark, Storbritannia og Irland har gått
lengst i denne retning ved å gi adgang til direkte utgiftsføring også av invest-
eringer i bygninger til bruk i forskning.

Som fremgår av tabellen, er det ikke skatteincentiver (utover ev. gunstige
avskrivningsordninger) for FoU i Finland, Irland, Island, Sverige, Tyskland og
Norge.

6.3.1 Bruk av skattemessige særordninger generelt

Flere av landene som har innført skatteincentiver for FoU-investeringer, har
en utstrakt bruk av skatteincentiver generelt. Omfattende muligheter til å
redusere skattegrunnlaget er ofte kombinert med relativt høye skattesatser.
Dette gjelder bl.a. Belgia, Frankrike, Spania og Nederland, der selskapsskat-
tesatsen varierer fra 35–45 pst., noe som må betraktes som relativt høyt i
OECD-sammenheng. Senere tids reformer i mange land har som oftest gått i
motsatt retning; i retning av lavere selskapsskattesatser og bredere skatte-
grunnlag. Norge er blant de landene som har gått lengst i denne retningen. I
forbindelse med skattereformen 1992 ble en rekke avsetningsordninger san-
ert, mens avskrivningssatsene ble forsøkt satt mest mulig lik faktisk økono-
misk depresiering. Idealet bak reformen var  nøytralitet ; mellom ulike eier-
former, finansieringsformer og investeringer. I tråd med dette nøytralitetside-
alet ble bl.a. dobbeltbeskatning av utbytte avskaffet. De fleste andre land i
OECD har fortsatt dobbeltbeskatning av utbytte (et såkalt  klassisk sel-
skapsskattesystem). Det innebærer bl.a. at gjeldsfinansiering er en billigere
finansieringskilde enn aksjeemisjon eller tilbakeholdt overskudd.

Sverige har i likhet med Norge utvidet skattegrunnlagene (fjernet avset-
ningsordninger mv.) og redusert skattesatsene det siste tiåret. Det fremgår av
tabell 6.1 at Sverige ikke har noe særskilt skatteincentiv i dag. Frem til 1982
fikk imidlertid bedrifter i Sverige et særskilt fradrag i skattepliktig inntekt
basert på både nivå og årlig økning i lønnskostnader knyttet til FoU-prosjek-
ter. En kortere periode hadde de også det såkalte  förnyelsekonto , en avset-
ningsordning bl.a. for å stimulere til økt FoU. Ordningen var først og fremst et
konjunkturpolitisk instrument, og systemets effektivitet mht. stimulering av
FoU har blitt diskutert. Ordningen ble bl.a. kritisert for å støtte fortrinnsvis
større overskuddsbedrifters FoU-investeringer – i følge kritikerne FoU som
trolig ville blitt gjennomført uansett. I 1987 ble ordningen lagt ned.

Tyskland har i likhet med Sverige fjernet et skatteincentiv for FoU. Frem
til utgangen av 1987 ga investeringer i realkapital knyttet til FoU-virksomhet
opphav til en skattekreditt. Etter at denne ordningen ble fjernet, har det ikke
vært noen skatteincentiver for FoU i Tyskland. Tyskland bruker generelt sett
skatteincentiver i svært liten grad, den eneste formen for skattemessig favor-
isering skjer gjennom akselererte avskrivninger av enkelte typer invester-
inger.
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6.3.2 Sammenligning av skattemessig behandling av FoU i ulike land

En kvantitiv sammenligning av den skattemessige behandlingen av FoU i for-
skjellige land er en svært ambisiøs oppgave. Det skyldes for det første at ver-
dien av et skatteincentiv varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av skatteposis-
jon, tidligere FoU-investeringer (ved vekstbaserte skatteincentiver) eller nivå
på FoU-investeringene (ved progressiv eller degressiv satsstruktur), jf. avsnitt
6.3.3. For det andre er skatteincentivene integrert i komplekse skattesyste-
mer, og det kan være vanskelig å vurdere hvordan skattesystemet  samlet sett
påvirker lønnsomheten ved å investere i FoU.

Det er blitt vanlig å bruke  B-indeksen for å sammenligne skattemessig
behandling av FoU-investeringer i ulike land. B-indeksen gir en grov indikas-
jon på generøsiteten i de ulike lands skattesystemer. Det er imidlertid viktig å
være klar over at enkelte land kan være svært generøse i forhold til FoU-inves-
teringer, ved ulike direkte støtteordninger e.l., uten at dette kommer til syne i
B-indeksen.

Indeksen viser den isolerte virkningen av skattesystemet på bedriftens
kostnader ved å investere én krone i FoU. Beregningene fanger opp skattein-
centiver i form av skattefradrag eller overavskrivninger, samt forskjeller i
avskrivningssatser og selskapsskattesatser. Det forutsettes at bedriften er i
skatteposisjon, dvs. at bedriften har tilstrekkelig skattbar inntekt til å utnytte
skattefordelene fullt ut. I tilfeller med progressive skatter, er det tatt utgang-
spunkt i skattereglene som gjelder for bedrifter som står overfor den høyeste
marginale skattesatsen.

For i størst mulig grad å fange opp forskjeller i avskrivningsregler, tar B-
indeksen utgangspunkt i  sammensatte FoU-investeringer. Indeksen bygger
på en forutsetning om at FoU-investeringer består av 60 pst. lønnskostnader,
30 pst. andre løpende driftskostnader, 5 pst. maskininvesteringer og 5 pst.
investeringer i bygning. Denne forutsetningen synes å være i tråd med norske
forhold. Det er anslått at om lag 12 pst. av næringslivets FoU-investeringer er
knyttet til realinvesteringer.

B-indeksen tar ikke hensyn til forskjeller i relevante personskatteregler
eller finansieringskostnader, herunder fradragsmuligheter for rentekost-
nader mv. Videre sier B-indeksen ingenting om særregler for bedrifter som
ikke er i skatteposisjon, virkninger av bunnfradrag, tak og progressive
satsstrukturer, virkninger av ulike referansenivåer for vekstbaserte skattein-
centiver mv. B-indeksen må derfor leses med en viss varsomhet.

Tabell 6.2 viser OECDs beregninger av B-indeksen for land innenfor
OECD. Det er beregnet separate B-indekser for store og små bedrifter, for å
fange opp ev. skattemessige virkemidler rettet spesielt mot SMB. Det gjøres
oppmerksom på at beregningene er fra 1996, og at det kan ha vært endringer
i satser og regler siden den tid. Jo gunstigere skattemessig behandling av
FoU-investeringer, desto lavere verdi på B-indeksen. Land som tillater umid-
delbar avskrivning av alle utgifter knyttet til FoU, inkludert investeringer i
realkapital, men som ikke tilbyr skatteincentiver utover dette, vil ha en B-
indeks lik 1. Som tabellen viser, befinner Danmark, Irland og Storbritannia
seg i denne kategorien. Det vises for øvrig til avsnitt 6.4 for en nærmere
beskrivelse av senere endringer i skatteregler i disse landene.
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1 Australia hadde på tidspunktet for disse beregningene en overavskrivningssats på 150 pst.
Denne er siden blitt redusert til 125 pst.

Kilde: OECD/GD(96)165 «Fiscal measures to promote r&d and innovation».

For store selskaper, tilbyr Spania, Canada og Australia de mest generøse
skattemessige incentivene for FoU, i følge OECDs beregninger 22 . Disse lan-
dene har over flere år brukt skatteincentiver som et av de viktigste virke-
midlene i innovasjonspolitikken.

I følge B-indeksen, tilbyr Tyskland, Italia og New Zealand de minst gen-
erøse skattemessige betingelsene for FoU-investeringer i større bedrifter.
New Zealands bunnplassering skyldes at New Zealand som det eneste land i
OECD krever aktivering av FoU-investeringer. Italia kommer øverst på listen
over de mest gunstige skattebetingelsene når en kun ser på SMB-bedrifter.

Tabell 6.2: Sammenligning av B-indekser for OECD-land, 1996

Store selskaper B-indeks SMB B-indeks

Spania 0,658 Italia 0,410

Canada 0,714 Canada 0,502

Australia 1 0,889 Nederland 0,613

Korea 0,893 Spania 0,658

USA 0,893 Korea 0,814

Nederland 0,906 Australia 0,889

Frankrike 0,923 USA 0,893

Østerrike 0,932 Frankrike 0,923

Danmark 1,0 Østerrike 0,932

Irland 1,0 Japan 0,935

Storbritannia 1,0 Danmark 1,0

Sveits 1,003 Irland 1,0

Finland 1,008 Storbritannia 1,0

Hellas 1,009 Sveits 1,003

Belgia 1,011 Belgia 1,008

Japan 1,014 Finland 1,008

Mexico 1,015 Hellas 1,009

Sverige 1,015 Mexico 1,015

Norge 1,017 Sverige 1,015

Portugal 1,017 Norge 1,017

Island 1,028 Portugal 1,017

Tyskland 1,051 Island 1,028

Italia 1,051 Tyskland 1,051

New Zealand 1,131 New Zealand 1,131

22. Merk at B-indeksen for Australia trolig ville vært noe høyere i dag, pga. redusert sats for 
volumbaserte overavskrivninger.
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Canada, Nederland, Korea, Japan og Belgia kryper også oppover på listen når
en kun ser på SMB.

6.3.3 Utforming av skatteincentiver

Skatteincentivene varierer i utforming, nivå og kompleksitet, men fellesnev-
neren er at gunstige skatteregler bidrar til å redusere bedriftenes FoU-kost-
nader etter skatt. Dette avsnittet tar for seg aspekter ved utforming av skat-
teincentiver som typisk vil variere. Enkelte av disse vanskeliggjør den type
kvantitative sammenligninger som det refereres til i avsnitt 6.3.2.

FoU-utgifter kan gi opphav til særskilte fradrag i skatt eller i skattegrunnlag.
Den mest gunstige fradragsordningen er såkalte  overprisavskrivninger , der
mer enn 100 pst. av de faktiske FoU-utgiftene kan trekkes fra i skattbar
inntekt. Ulike avskrivningsordninger bidrar således til å redusere skatte-
grunnlaget. Verdien av fradragene er dermed avhengig av selskapsskattesat-
sen. Med en selskapsskattesats på 28 pst., vil for eksempel adgangen til å
trekke fra 125 pst. av FoU-utgiftene i skattepliktig inntekt tilsvare et fradrag i
skatt på 7 pst. av FoU-utgiftene (0,28*0,25 = 0,07) i forhold til et system med
direkte utgiftsføring.

En annen måte å redusere skattegrunnlaget på, er å innføre særlige fond-
savsetningsordninger med tanke på FoU-prosjekter.

Normalt må investeringer som materialiserer seg i varige verdier akti-
veres, og avskrives i tråd med gitte satser basert på antatt verdifall. Hvis de
skattemessige avskrivningene er høyere enn faktisk verdifall, oppnår bed-
riften en økonomisk fordel i form av utsatt skatt. Alle land i OECD, med
unntak av New Zealand, gir adgang til direkte utgiftsføring av lønns- og drifts-
kostnader knyttet til FoU. Direkte utgiftsføring, som tilsvarer en avskrivnings-
sats på 100 pst., ville vært i tråd med aktiveringsprinsippet dersom hele avkast-
ningen fra investeringen kom i løpet av ett år (samme året som kostnadene
påløper). Dette er lite sannsynlig når det gjelder FoU-investeringer. Direkte
utgiftsføring av lønns- og driftskostnader innebærer derfor en skattemessig
favorisering av FoU.

Enkelte land, bl.a. Danmark, gir også adgang til direkte utgiftsføring eller
gunstige avskrivningsordninger for  realkapital til bruk helt eller delvis i FoU-
sammenheng. Dette kan være kontormaskiner, driftsmidler, bygninger el.

Skattefordelen kan gjelde totale eller økte FoU-utgifter. Såkalt volumbaserte
skatteincentiver innebærer at skatteletten er proporsjonal med de samlede
FoU-utgiftene. Vekstbaserte, eller såkalt «inkrementelle» skatteincentiver,
innebærer at kun økningen i FoU-utgiftene i forhold til et referansenivå gir
grunnlag for skattelette. Enkelte land bruker en kombinasjon av de to sys-
temene. I Japan kan for eksempel bedriftene i visse tilfeller velge mellom
volumbaserte og inkrementelle skatteincentiver. I andre land, bl.a. Australia,
tilbys skatteincentiver kun dersom FoU-utgiftene overstiger et visst nivå.
Andre former for progressive skatteincentivsystemer kombinerer også volum
og inkrementprinsippet, ved at høyere satser brukes dersom FoU-utgiftene
overstiger et visst nivå.
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Inkrementelle skatteincentiver åpner for strategisk tilpasning fra bedriftenes
side. Problemet med inkrementelle skatteincentiver ligger i å fastsette refer-
ansenivået som økningen skal beregnes i forhold til. Dersom referansenivået
f.eks. er gitt ved bedriftens FoU-utgifter det foregående år, vil en bedrift kunne
tjene på å samle FoU-utgiftene i hvert annet år. Dette kan illustreres ved et
enkelt eksempel. En bedrift planlegger et FoU-prosjekt med budsjetterte kost-
nader på 1 million kroner fordelt over 4 år. Det gis et vekstbasert fradrag i
skatt på 20 pst. av årlig økning i FoU-utgifter. Tabell 6.3 nedenfor viser hvor-
dan samlet skattelette avhenger av hvordan bedriften velger å fordele kost-
nadene over perioden.

En måte å forhindre strategiske tilpasninger som i eksempel 3 i tabell 6.3,
er å åpne for at bedriften kan opparbeide  negative skatteincentiver. Det vil si
at dersom bedriften reduserer FoU-utgiftene, oppstår et negativt skatteincen-
tiv på samme måte som en økning i FoU-utgiftene utløser et positivt skattein-
centiv. Det negative skatteincentivet føres fremover og motregnes mot fremti-
dige skatteincentiver. I Frankrike kan en bedrift opparbeide seg negative skat-
teincentiver, men disse kan ikke overstige summen av tidligere positive skat-
teincentiver bedriften har fått. Dersom en innførte et slikt system, ville bed-
riften opparbeidet seg et negativt skatteincentiv på 100 000 i år 2 i eksempel 3
ovenfor. Denne ville i dette tilfellet blitt motregnet med det positive skattein-
centivet i år 3. Summen av positive skatteincentiver i løpet av perioden ville
derfor blitt redusert til 100 000 kroner. Samtidig ville bedriften ha måttet føre
frem et negativt skatteincentiv på 100 000 som den opparbeidet seg i år 4.

De fleste land som har innført vekstbaserte skatteincentiver, har mer avan-
serte referansenivåer enn i eksemplet ovenfor. En vanlig løsning er å la refer-
ansealternativet være et gjennomsnitt av bedriftens FoU-investeringer i de
foregående år. Det vil imidlertid fortsatt kunne lønne seg for bedriften å kon-
sentrere FoU-utgiftene i enkelte år, så lenge den ikke opparbeider seg negativ
skattekreditt.

Det er vanskelig å utforme referansenivåer som ikke åpner for strategisk
tilpasning. En mulighet er å bruke referansenivåer av mer absolutt karakter. I
Japan er referansenivået gitt ved bedriftens høyeste årlige FoU-utgifter siden
1996 – tidligere 1967. Et slikt referansenivå gir imidlertid bedriften sterke
incentiver til å unngå ekstraordinære FoU-investeringer i ett år. En annen
mulighet er å innføre et felles referansenivå basert på et gjennomsnitt for

Tabell 6.3: Samlet skattefradrag for 3 ulike fordelinger av kostnader på 1 million over 4 år.
Skattefradrag lik 20 pst. av økningen i FoU-utgifter siden foregående år

År 1 År 2 År 3 År 4 Samlet skattelette

1.Utgifter 250 000 250 000 250 000 250 000

Skattelette 50 000 0 0 0 50 000

2.Utgifter 100 000 200 000 300 000 400 000

Skattelette 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

3.Utgifter 500 000 0 500 000 0

Skattelette 100 000 0 100 000 0 200 000
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næringen eller bransjen. Det kan imidlertid være vanskelig å plassere virk-
somheter innenfor en bestemt bransje, og referansenivået kan ha liten rele-
vans for den enkelte bedrift.

Verdien av skatteincentivet kan variere mellom bedrifter. Bedriftens
muligheter til å utnytte skatteincentivet er normalt avhengig av bedriftens
skatteposisjon, siden de fleste skatteincentivordninger er knyttet til bedriftens
skattemessige overskudd. Bedrifter som går med underskudd, vil derfor ha
begrenset mulighet til å utnytte skatteincentivet. Dette fører til at særlig små
eller nyetablerte bedrifter har mindre utbytte av skatteincentivet enn veletab-
lerte bedrifter.

De fleste land med skatteincentivordninger, med unntak av bl.a. Japan, gir
muligheten til å fremføre ubrukte fradragsmuligheter et visst antall år. Ver-
dien av skatteincentivet vil imidlertid fortsatt variere mellom bedrifter, siden
fremtidig skattelette har mindre verdi for bedriften enn skattelette den kan
utnytte i dag. En kunne i prinsippet kompensert for dette ved å tilby framføring
med renter . Det kan imidlertid være bedrifter som aldri får utnyttet skattein-
centivet fordi de ikke kommer i skatteposisjon tidsnok. På bakgrunn av dette
tilbyr enkelte land, bl.a. Frankrike og Canada, kontant tilbakebetaling av
ubrukte skattefradrag.

Vekstbaserte skatteincentivordninger, som er avhengig av bedriftens
tidligere FoU-investeringer, vil opplagt ha ulik verdi for ulike bedrifter. Det
kan til og med være tilfeller der skatteincentivet får  negativ verdi for bedriften.
Denne situasjon kan oppstå dersom en bedrift øker FoU-investeringene uten
å være i skatteposisjon og derfor ikke kan utnytte skattefordelen, samtidig
som de økte FoU-investeringene bidrar til å øke referansenivået for senere
FoU-investeringer, og således reduserer  fremtidige skattekreditter.

En kan unngå å diskriminere bedrifter som går med underskudd ved å
knytte skatteincentivet opp mot skatte- og avgiftsarter som bedriften må
betale uansett. Et eksempel på en slik løsning er skatteincentivordningen i
Nederland, der skatteletten er knyttet til arbeidsgiveravgiften. Siden bedrift-
ene betaler arbeidsgiveravgift uansett, blir skatteincentivet fullstendig løsre-
vet fra bedriftens skatteposisjon. Med et slikt system vil imidlertid ofte deler
av skatteletten tilfalle arbeiderne i form av høyere lønn (skatteoverveltning).

Skatteincentivet kan i enkelte tilfeller være en finansieringskilde for bedrifter
med begrenset tilgang til kapital. Særlig for små og nyetablerte bedrifter, kan
manglende finansiering være en betydelig hindring for å investere i FoU.
Mange av disse er trolig ikke i skatteposisjon. Skatteincentiver som bidrar til
å redusere kostnadene ved å drive FoU-aktivitet, vil kunne øke bedriftens
overskudd og således være en finansieringskilde for bedriften. Bedrifter som
ikke er i skatteposisjon, vil imidlertid normalt ikke kunne utnytte skatteincen-
tivet som finansieringskilde.

Enkelte land har utformet skatteincentivene på en slik måte at også bed-
rifter som ikke går med overskudd, kan bruke skatteletten som en finansier-
ingskilde. I land der bedrifter får tilbakebetalt ubrukte skattefradrag det året
de opparbeides, kan forventet tilbakebetaling av ubrukte fradrag fungere som
sikkerhet ved låneopptak. Dette gjøres bl.a. i Canada. Skatteincentiver som er
knyttet til skatte- og avgiftsarter bedriften er pliktig til å betale uansett, vil
redusere kostnadene uansett skatteposisjon, og således lette finansieringen
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for alle bedrifter. Den nederlandske ordningen utmerker seg ved at utgiftene
og skatteletten faller mer eller mindre sammen i tid, fordi arbeidsgiveravgiften
innbetales på månedlig basis. Dette kan være en fordel for bedrifter med beg-
renset tilgang til kapital.

Hva slags FoU skal kvalifisere til støtte? En klar avgrensning av hvilke
utgifter som godkjennes som FoU-utgifter er viktig for å unngå problemer
med «kreativ regnskapsføring». De fleste land som bruker skatteincentiver
har lagt seg på OECDs definisjon av FoU, den såkalte Frascati-manualen (jf.
boks 4.1), som i korthet vil si at FoU-arbeidet må innebære bruk av  ny
teknologi , det må lede frem til noe nytt i form av  nye produkter, prosesser eller
software , og det må være  teknologisk usikkerhet knyttet til resultatene. En slik
definisjon utelukker blant annet markedsundersøkelser, rutinemessig
utvikling eller testing av produkter, og utvikling av ny design. Tabell 6.4 illus-
trerer avgrensningen av FoU som følger av Frascati-manualen.

Kilde: NIFU (1995)

Enkelte land har begrenset skatteincentivene til å gjelde deler av FoU-
prosessen, som regel grunnforskning, eller visse komponenter av FoU-
utgiftene, f.eks. lønnsutgifter. Andre land har valgt en bredere innfallsvinkel
og inkluderer også investeringer i realkapital, utstyr mv. som blir brukt i FoU-
sammenheng.

Det varierer også mellom land hvorvidt det stilles krav til at FoU-arbeidet
må foregå innenfor bedriften og innenfor landets grenser. Enkelte land, blant
annet Japan, tilbyr særskilte skatteincentiver for samarbeidsprosjekter.

Tabell 6.4: Noen grensetilfeller mellom FoU og andre industrielle aktiviteter

Type Behandling Merknader

Prototyper Inkluder i FoU Så lenge hovedhensikten er å gjøre ytterligere 
forbedringer

Testanlegg Inkluder i FoU Så lenge hovedformålet er FoU

Industriell design og 
tegning

Delvis Inkluder design som trengs under FoU.Eksk-
luder design til produksjonsprosessen

Prøveproduksjon Delvis Inkluder hvis produksjonen impliserer fullskala 
testing og påfølgende ytterligere design og 
teknologi. Ekskluder alle andre tilknyttede aktiv-
iteter

Service etter salg og 
feilsøking/feilretting

Ekskluder Bortsett fra «feed-back» FoU

Patent- og lisensiering-
sarbeid

Ekskluder Alt administrativt og juridisk arbeid i forbindelse 
med patenter og lisenser (Bortsett fra patentar-
beid direkte koblet til FoU-prosjekter)

Rutinetester Ekskluder Også om de utføres av FoU-personale

Datainnsamling Ekskluder Bortsett fra når den inngår som en integrert del 
av FoU

Offentlig inspeksjon, 
kontroll, håndheving av 
standarder, reguleringer

Ekskluder
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Mange land favoriserer små bedrifter. En favorisering av små bedrifter kan
være  direkte , ved at det gjelder særskilte skatteincentiver for bedrifter som
defineres som små ut fra antall ansatte, omsetning e.l. I Japan kan for eksem-
pel små bedrifter velge et volumbasert fradrag i skatt i stedet for den ordinære
vekstbaserte incentivordningen. Begrunnelsen for denne ordningen er at det
kan være vanskeligere for små bedrifter å ha en vedvarende økning i FoU-
utgiftene.

Utformingen av skatteincentivet kan også bidra til en  indirekte favoriser-
ing av mindre bedrifter, ved at det settes et absolutt tak på skatteletten, eller
ved at satsstrukturen er degressiv. Frankrike og Nederland har skatteincen-
tivordninger som indirekte favoriserer små bedrifter. Motsatt vil bunnfradrag
eller absolutte referansenivåer for vekstbaserte skatteincentiver diskriminere
små bedrifter.

Skatteincentivet må ses i sammenheng med det generelle skattesystemet.
Nivået på skatteletten er normalt avhengig av hvordan skatteincentivet inngår
i det generelle skattesystemet. Verdien av ulike fradragsordninger vil f.eks.
være direkte avhengig av selskapsskattesatsen. Desto høyere selskapsskatte-
sats, desto større verdi har fradraget for bedriften.

De fleste land tillater som nevnt direkte utgiftsføring av lønns- og driftsko-
stnader knyttet til FoU. Hvorvidt bedriftene kan utgiftsføre FoU-kostnadene i
sin helhet, eller om de må trekke fra et ev. skattefradrag, vil ha betydning for
den reelle skatteletten som ligger i skatteincentivet. Dersom skattefradraget
trekkes fra ved utgiftsføring, vil verdien av skatteincentivet reduseres. Ver-
dien av skattefradraget vil i så tilfelle være negativt relatert til selskapsskatte-
satsen. Land som har innført skattefradrag for FoU-utgifter har noe ulik prak-
sis på dette området.

Verdien av skatteincentiver knyttet til skatte- og avgiftsarter bedriften må
betale uansett, påvirkes av selskapsskattesatsen dersom kostnadsreduk-
sjonen går inn i bedriftens skattepliktige inntekt. Verdien av skatteincentivet
vil i så tilfelle være høyere for en bedrift som ikke er i skatteposisjon.

6.4 Nærmere om skatteincentiv– modeller i utvalgte oecd-land

6.4.1 Nederland

Nederland har siden 1994 hatt et skatteincentiv knyttet til bedriftenes lønnsut-
gifter. Bedriftene kan få redusert arbeidsgiveravgiften med en viss andel av
lønnskostnadene knyttet til FoU-aktiviteten i bedriften. Ordningen skiller seg
fra de fleste andre skatteincentivordninger ved at bedriftene kan utnytte skat-
tefordelen fullt ut, uavhengig av om de går med tap eller overskudd. Videre
trenger ikke bedriften bære de totale FoU-kostnadene gjennom skatteåret før
den får refundert en andel ved skatteoppgjøret. Dette kan være en fordel der-
som tilgangen til kapital er et problem. Skatteincentivet omfatter utelukkende
lønnskostnader, dvs. at realinvesteringer eller løpende driftsutgifter knyttet til
FoU ikke er gjenstand for noen særskilt skattemessig behandling. Ordningen
omfatter også oppdragsforskning som utføres i universitets- og instituttsek-
toren.
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Virksomheter som er pliktig å betale arbeidsgiveravgift, kan søke om å få
redusert arbeidsgiveravgiften med 40 pst. av de første 150 000 NLG av sam-
lede lønnsutgifter til FoU, og med 17,5 pst. av lønnsutgiftene til FoU som over-
stiger 150 000 NLG. Maksimal reduksjon er 15 mill. NLG (om lag 55 mill.
NOK). Selvstendig næringsdrivende som arbeider mer enn 1 225 timer pr. kal-
enderår i egen virksomhet, og som bruker minst 625 timer årlig på FoU, kan
søke om et særskilt fradrag på om lag 10 000 NLG (knappe 40 000 NOK).

For at FoU-aktiviteten skal gi grunnlag for reduksjon i arbeidsgiver-
avgiften, må den være rettet mot utvikling av noe nytt, i form av produkter,
prosesser eller software som involverer en teknologi som er ny for skatty-
teren, og det må være teknologisk usikkerhet knyttet til resultatene. En slik
definisjon innebærer at bl.a. FoU rettet mot systemer og tjenester, marked-
srettet forskning, rutinemessig utvikling og oppgradering, samt utvikling av
teknologisk design,  ikke omfattes av ordningen.

To ganger i året har bedriftene mulighet til å søke om å komme inn under
ordningen. De må da vise til konkrete prosjekter. Det blir vurdert om prosjek-
tene er støtteberettiget ut i fra de generelle kriteriene som er nevnt ovenfor.
Hvis søknaden godkjennes, blir bedriften tildelt et FoU-sertifikat, som bl.a.
inneholder opplysninger om prosentvis fradrag og maksimale lønnsutgifter
som er godkjent for fradrag. En kopi av dette sertifikatet sendes til skattemy-
ndighetene. Stikkontroller foretas ved inspeksjonsbesøk til søkerne.

Samlet reduksjon i arbeidsgiveravgiften utgjorde i 1998 om lag 2,3 mrd.
NOK (620 mill. NLG). Dette året omfattet ordningen om lag 9 000 bedrifter,
hvorav over 90 pst. var bedrifter med færre enn 100 ansatte.

Samlede FoU-utgifter som andel av GNP har gått opp siden ordningen ble
innført, fra 1,9 pst. i 1994 til 2,1 pst. i 1998. Ordningen har også blitt noe utvidet
siden starten, ved at en har gått over til en noe bredere definisjon av FoU-
utgifter (utvikling av ny software har kun vært inkludert i ordningen siden
1.1.1998) og redusert kravet til antall timer FoU-aktivitet for selvstendig
næringsdrivende (fra 875 til 625 timer).

6.4.2 Australia

Australia innførte i 1985 en ordning med overavskrivninger av FoU-utgifter,
der bedriftene kunne trekke fra 150 pst. av kvalifiserte FoU-utgifter i skattbar
inntekt. Den generøse ordningen var i utgangspunktet ment som et midlerti-
dig tiltak for å «sette i gang hjulene», og er siden blitt trappet ned, til en sats
på 125 pst. I tillegg har selskapsskattesatsen blitt redusert fra 46 pst. til 33 pst.
(1996) i løpet av perioden. For hver krone en bedrift i skatteposisjon investerer
i FoU, bidrar dermed staten i dag med 41 øre, mens statens andel var på 69 øre
da ordningen ble innført i 1985.

Ordningen er i prinsippet tilgjengelig for alle bedrifter. Det stilles som
hovedregel krav om at FoU-utgiftene overstiger 20 000 australske dollar, tils-
varende i overkant av 100 000 NOK. Kvalifiserte FoU-utgifter kan i sin helhet
avskrives med 125 pst.

For at bedriftenes FoU-investeringer skal kvalifisere til overavskrivninger,
må de utføres innenfor bedriften, og innenfor landets grenser (under visse
omstendigheter kan opp til 10 pst. av bedriftens FoU-aktivitet foregå i utlan-
det). Videre må det være finansiell og teknologisk risiko knyttet til FoU-inves-
teringene, som må involvere ny teknologi og ha en samfunnsmessig verdi for
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landet. Ordningen omfatter også utgifter til diverse utstyr som brukes uteluk-
kende i FoU-sammenheng. Andre investeringer i realkapital til bruk i FoU-
øyemed kan avskrives lineært over tre år.

6.4.3 USA

USA innførte i 1981 et vekstbasert skattefradrag før FoU-utgifter på 25 pst. I
1986 ble satsen redusert til 20 pst. Fra 1981 til 1990 var referansenivået for
skattefradraget definert som det årlige gjennomsnittet av bedriftens FoU-
investeringer de tre foregående år. I 1990 ble referansenivået endret til FoU-
utgiftenes andel av omsetningen i perioden 1984–1988 (maks. 16 pst.) multip-
lisert med gjennomsnittlig årlig omsetning de fire foregående år. Referans-
enivået skal imidlertid ikke utgjøre mindre enn 50 pst. av FoU-utgiftene i det
aktuelle året.

Skatteincentivet er i prinsippet kun rettet mot teknologisk FoU. Det er
beregnet at en slik definisjon dekker om lag 65 pst. av all FoU-virksomheten i
næringslivet. Det er videre beregnet at effektiv kostnadsreduksjon som følge
av ordningen er om lag 5 pst. i gjennomsnitt. Bak dette gjennomsnittet ligger
imidlertid en stor variasjon i effektiv kostnadsreduksjon. Årsaken til den store
variasjonen ligger hovedsakelig i den inkrementelle utformingen av skattein-
sentivet.

Ubrukte fradragsmuligheter kan fremføres 15 år (og tilbake 3). Skatte-
fradraget skal trekkes fra ved direkte utgiftsføring av FoU-utgifter.

6.4.4 Canada

Canada er blant de landene som har satset mest på skatteincentiver for å
stimulere til økte FoU-investeringer. Det tilbys både statlige og provinsielle
skatteincentiver, slik at nivået på skatteletten kan variere etter hvor FoU-virk-
somheten er lokalisert.

Den statlige incentivordningen er volumbasert. Fradrag i skatt gis for
20 pst. eller 35 pst. av bedriftens FoU-utgifter. Ordningen er i prinsippet åpen
for alle, inkludert statlige selskaper, FoU-sammenslutninger, utenlandseide
selskaper samt personlige skattytere. Den høye satsen gjelder imidlertid kun
små, canadiskeide, private bedrifter (CCPCs – Canadian controlled private
corporations). Små bedrifter defineres ut i fra fjorårets skattbare inntekt, som
må være under 400 000$ (i overkant av 2 mill. NOK). Den høye satsen kan kun
brukes på de første 2 mill. $ i FoU-utgifter, deretter brukes den generelle sat-
sen på 20 pst.

For utgifter til nytt utstyr ol. som hovedsakelig skal brukes i FoU-sammen-
heng, kan bedriften få et skattefradrag tilsvarende halvparten av det ordinære
skattefradraget. Fradraget må trekkes fra ved utgiftsføring av FoU-utgifter.

Ubrukte fradragsmuligheter kan fremføres i 10 år, og tilbake i tre år. Små
bedrifter som kvalifiserer til den høye satsen, kan få refundert ubrukte skatte-
fradrag samme år. Dette gjelder også selskaper som ikke er aksjeselskaper.
Som hovedregel tilbakebetales 40 pst. av skattefradraget, men skattefradrag
opptjent på lønns- og driftskostnader i bedrifter som kvalifiserer til høy sats,
tilbakebetales i sin helhet. Selskaper kan videre bruke fremtidig tilbakebetal-
ing av ubrukte skattefradrag som sikkerhet ved mellomfinansiering av FoU-
aktiviteten.
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Flere av provinsene i Canada tilbyr skatteincentive for FoU-utgifter.
Grunnlaget er normalt det samme som for den statlige incentivordningen.
Enkelte av provinsene refunderer ubrukte skattefradrag, slik at skatteincen-
tivet utgjør en finansieringskilde for bedrifter som ikke går med overskudd.
Tabell 1 nedenfor gir en oppsummering av de provinsielle ordningene.

1 Det er tatt hensyn til at det provinsielle skattefradraget trekkes fra i grunnlaget for statlig
skattefradrag.
2 Ontario tilbyr i tillegg overavskrivninger av FoU-utgifter, for å kompensere for reduksjonen
i det statlige skattefradraget som følge av at det provinsielle skattefradraget trekkes fra i
grunnlaget.
3 Skattefradraget i Quebec er begrenset til lønnsutgifter og enkelte kapitalutgifter.

6.4.5 Frankrike

Frankrike har siden 1983 hatt en vekstbasert fradragsordning i skatt for FoU-
investeringer. Ordningen ble innført fordi en ønsket et virkemiddel som favnet
bredt, da FoU-aktiviteten i næringslivet var konsentrert i noen store selskaper
og i enkelte høyteknologibransjer.

Skattefradraget er tilgjengelig for industrielle og tjenesteytende bedrifter,
samt for bedrifter i jordbrukssektoren. 50 pst. skattefradrag gis for den delen
av FoU-utgiftene som overstiger gjennomsnittet av bedriftens FoU-invester-
inger de to foregående år. Maksimalt skattefradrag er på 40 mill. FF (om lag
50 mill. NOK). Løpende FoU-utgifter kan utgiftsføres fullt ut, uavhengig av
skattefradraget.

Dersom bedriften ikke har tilstrekkelig skattemessig overskudd til å utny-
tte skattefordelen fullt ut, gis det adgang til å skyve fradraget fram i tre år. Der-
som bedriften ved utløpet av denne perioden fortsatt ikke har kunnet bruke
fradraget, blir fordelen refundert kontant. For nyetablerte bedrifter refun-
deres ubrukte skattefradrag alltid det første året.

Særskilt for den franske ordningen, er at bedriften kan opparbeide  nega-
tive fradrag. Negative skattefradrag skyves fram inntil de kan trekkes fra i et

Tabell 6.5: Regler og satser for provinsielle skattekreditter i Canada, og satser for kombinerte
statlige og provinsielle skatteincentiver

Provins Sats. Pst Tilbakebetaling av 
ubrukte 

skattefradrag

Tilgjengelig for Sats for 
kombinert 

provinsiell og 
statlig 

skattefradragt. 1 
Pst

Små CCPC Andre

Manitoba 15 Nei Alle 44,75 32

New Brunswick 10 Nei Alle 41,50 28

Newfoundland 15 Ja Alle 44,75 32

Nova Scota 15 Ja Alle 44,75 32

Ontario 2 10 Ja Små CCPC 41,50 20

Quebec 3 40/20 Ja Små CCPC 48,00 28

Saskatchewan 15 Nei Alle 44,75 32
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positivt skattefradrag. Opparbeidete negative skattefradrag kan imidlertid
ikke overstige summen av bedriftens tidligere positive skattefradrag. Dersom
bedriften går ut av ordningen, stilles det heller ikke krav til at negative skatte-
fradrag løses inn.

Evalueringer av ordningen har konkludert med at en rekke av målene er
oppfylt. Blant annet har det vært en betydelig økning i antall bedrifter som
oppgir å drive forskning. Videre har antall mindre, FoU-aktive bedrifter blitt
tredoblet siden ordningen ble innført. En har imidlertid på 90-tallet sett en
økning i negative skattefradrag, og i antall bedrifter som går ut av ordningen.
Samtidig har antallet nye bedrifter som går inn i ordningen stagnert.

6.4.6 Japan

Japan har hatt skatteincentiver for FoU siden 1967, og tilbyr i dag både volum-
baserte og vekstbaserte skatteincentivordninger. Den viktigste blant disse er
det vekstbaserte skattefradraget. Fradrag i skatt gis for 20 pst. av økningen i
FoU-utgifter i forhold til det høyeste nivå på årlige FoU-utgifter bedriften har
hatt siden 1996, men kan maksimalt utgjøre 10 pst. av bedriftens samlede skat-
teinnbetalinger. Ordningen er tilgjengelig for alle bedrifter. Ubrukt skattelette
kan ikke fremføres.

Små og mellomstore bedrifter gis anledning til å velge en volumbasert
skatteincentivordning på 6 pst. i stedet for det vekstbaserte skatteincentivet
som beskrevet ovenfor. Øvre grense på fradraget er gitt ved 15 pst. av bedrift-
ens samlede skatteinnbetalinger. Små og mellomstore bedrifter defineres
som bedrifter med en kapitalbeholdning under 100 mill. yen eller med antall
ansatte under 1000 (dersom de ikke har noen kapitalbeholdning). Årsaken til
at en har valgt en volumbasert ordning for SMB-bedrifter, er at det angivelig
er vanskeligere for disse å ha en vedvarende økning i FoU-utgiftene.

Den volumbaserte skatteincentivordningen på 6 pst. kan også benyttes for
FoU innenfor prioriterte satsingsområder, herunder forskning på effektiv
energibruk og gjenvinning, og for samarbeidsprosjekter med statlige forskn-
ingsinstitutter (fra 1993) eller forskningsinstitutter i utlandet (fra 1994).

Det er også innført et skatteincentiv for investeringer i nødvendig utstyr
o.l. i forbindelse med grunnforskning. For kvalifiserte investeringer kan 7 pst.
av anskaffelseskostnadene trekkes fra i selskapsskatten. Hvilke investeringer
som kvalifiserer til det særskilte skattefradraget, fremgår av en liste som utar-
beides av Finansdepartementet. I dag befinner over 200 objekter seg på denne
listen.

For å oppmuntre til FoU-samarbeid mellom bedrifter, er det innført sær-
skilte skatteincentiver for godkjente FoU-sammenslutninger.

De ulike ordningene som er beskrevet ovenfor, innebærer isolert sett om
lag 90 mrd. yen, tilsvarende i underkant av 7 mrd. NOK, i tapte skatteinntekter
til de japanske myndigheter.

6.4.7 Danmark

Danmark har de senere år økt satsingen på FoU, særlig i forhold til
næringslivet. Nedenfor omtales de skattereglene som har direkte betydning
for FoU.

I Danmark kan samtlige utgifter i forbindelse med FoU-arbeid i tilknyt-
ning til inntektsskapende virksomhet avskrives umiddelbart, herunder inves-
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teringer i maskiner, inventar og lignende driftsmidler. Bedriften kan også
velge å aktivere lønns- og driftskostnader knyttet til FoU, og avskrive dem
med like store beløp over 5 år.

I tillegg til adgangen til direkte utgiftsføring, tilbys et  ekstrafradrag i skat-
tepliktig inntekt tilsvarende 25 pst. av utgifter i tilknytning til deltakelse i
enkelte spesifiserte forskningsprogrammer. Godkjente programmer er blant
annet felleseuropeiske forskningsprosjekt som Eureka, Esprit, Brite eller
Race samt programmer under Nordisk Industrifond.

Selvstendig næringsdrivende samt visse selskaper og fond har videre
adgang til ekstrafradrag for aktiviteter som på forhånd er godkjent av forskn-
ingsministeren som grunnforskning eller anvendt forskning. Krav til godkjen-
ning er bl.a. at aktiviteten må være av allmenn interesse, samt at virksomheten
alene driver FoU-prosjektet, eller at det tar form av et formalisert, kontrakts-
messig samarbeid mellom en eller flere virksomheter og minst en offentlig
forskningsinstitusjon. Virksomheten kan ikke få ekstrafradrag dersom den
mottar andre former for offentlig tilskudd til FoU-virksomheten.

En ytterligere betingelse for ekstrafradraget, er at FoU-prosjektet
avholdes innenfor de budsjettrammer som er oppstilt for å få godkjent prosjek-
tet. Ekstrafradraget berører ikke avskrivninger eller adgangen til direkte-
fradrag. Enkelte FoU-prosjekter oppnår derfor overavskrivninger på 125 pst.

Utenlandske  forskere og nøkkelmedarbeidere som arbeider i Danmark, kan
dra nytte av en lavere skattesats på 25 pst. i en periode på 3 år. En betingelse
for den lave beskatningen er i utgangspunktet at bruttolønnen overstiger kr.
46 200, men dette kravet gjelder ikke for forskere som er tilknyttet prosjekter
som er godkjent av forskningsrådet. Videre stilles det krav om at skattyteren
forlater landet igjen innen 7 år. Dersom skattyteren blir i landet utover 7 år,
skal skattefordelen tilbakebetales. I 1998 ble imidlertid loven endret for uten-
landske personer som driver FoU-arbeid omfattet av OECDs retningslinjer
(Frascatimanualen), ved at reglene for etterbeskatning ble fjernet. Begrun-
nelsen for lovendringen var å gjøre det lettere for dansk næringsliv og danske
forskningsinstitusjoner å rekruttere og beholde utenlandske FoU-medar-
beidere. Reglene for utenlandske nøkkelmedarbeidere ble holdt uendret. Lov-
endringen er for tiden under behandling i EU-kommisjonen, som foreløpig
ikke har tatt endelig stilling til lovendringen.

Det gjelder særlige regler for beskatning av aksjer som mottas av en per-
son som vederlag for et forsknings- og utviklingsarbeide eller en idé, såkalte
idéaksjer . For at vederlaget skal omfattes av begrepet idéaksjer, er det en
betingelse at selskapet som kjøper opp ideen eller prosjektet, tar sikte på å
videreutvikle ideen, og at hele vederlaget ytes i form av aksjer eller andeler i
selskapet. Hvis disse betingelsene er oppfylt, kan vederlaget fordeles over en
periode på 10 år. Skattyteren velger selv hvor stor del av vederlaget som skal
medregnes i inntekten det enkelte år innenfor denne 10-årsperioden. Skatty-
teren kan således oppnå en utsettelse av beskatningen. Det gjelder også sær-
lige regler for gevinst- og tapsbeskatning av idéaksjer.

Det gis  fradrag for gaver gitt av selskaper til godkjente danske fond, stif-
telser mv. som anvender midlene til forskning.



NOU 2000: 7
Kapittel 6 Ny giv for nyskaping 156
6.4.8 Storbritannia

Regjeringen i Storbritannia har satt i gang en reformprosess med sikte på å
øke produktiviteten i økonomien. Det er lagt særlig vekt på å bedre ramme-
betingelsene for små og mellomstore bedrifter, som skal stimuleres til å ta
mer risiko og øke satsingen på FoU. Satsingen på små og mellomstore bed-
rifter begrunnes med disse bedriftenes viktige rolle i forhold til konkurranse
og nyskaping, kombinert med de samme bedriftenes særlige problemer i for-
hold til finansiering og rekruttering mv. I reformpakken inngår imidlertid
også generelle tiltak rettet mot bedriftenes alminnelige rammebetingelser.
Regjeringen har definert fem nøkkelområder for produktiviteten i økonomien:
Realinvesteringer; entreprenørskap og innovasjon; utdanning; konkurranse
og regulering; og offentlig sektors produktivitet. Det er iverksatt eller varslet
om tiltak rettet mot de fleste av disse områdene. Her omtales tiltak som
direkte eller indirekte er rettet mot FoU, innovasjon og entreprenørskap.

Det mest målrettede tiltaket for FoU, er det varslede volumbaserte skat-
teincentivet for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen planlegger å
foreslå i 2000-budsjettet at 150 pst. av FoU-utgiftene tillates å trekkes fra i
skattbar inntekt. Ordningen vil gjelde bedrifter som bruker mer enn £50 000
(tilsvarende 635 000 NOK) på FoU. Ordningen inkluderer bedrifter som ikke
er i skatteposisjon, ved at verdien av fradraget kan utbetales til selskapet mot
at selskapet mister retten til fremføring mot senere års overskudd.

Skatteincentivet må ses i sammenheng med den senere tids endringer i
selskapsskattesatsen. Den generelle skattesatsen for selskaper har nylig blitt
redusert til 30 pst., og til 20 pst. for små selskaper. I 1999-budsjettet foreslår
Regjeringen å senke skattesatsen for småbedrifter ytterligere, til 10 pst., med
virkning fra april 2000. Bedriftsskattesatsen på 10 pst. innebærer altså en hal-
vering av skattesatsen for små bedrifter (med profitt inntil £10 000). Satsen på
10 pst. vil gjelde for bedrifter med opptil £50 000 i skattbart overskudd. En
ønsker å la disse bedriftene sitte igjen med en større andel av overskuddet
som kan holdes tilbake i bedriftene og brukes til reinvesteringer mv.

For å lette nyetablering og motivere til investeringer i maskiner og utstyr
mv., har regjeringen tidligere innført skattemessige åpningsavskrivninger for
små og mellomstore bedrifter på 40 pst. I 1999-budsjettet foreslås det at ord-
ningen med åpningsavskrivninger utvides fra ett til to år (fra 1. juli år 2000).

I reformpakken inngår også tiltak for å bedre bedriftenes tilgang til kapital
og bedriftenes muligheter til risikotaking og rekruttering. For å motivere til
langsiktig eierskap har regjeringen introdusert en gradvis avtrapping av gev-
instbeskatningen med eiertiden. Skattytere med høy sats, som har eid aksjene
i mer enn 10 år, får nå en gevinstbeskatning på 10 pst. Skattefradrag som
motiverer til utbytteutbetalinger fremfor tilbakehold av overskudd (og rein-
vesteringer) er blitt fjernet. Det er videre varslet om skattefradrag for enkelte
egenkapitalbaserte avlønningsformer (opsjoner, aksjer mv.), for å styrke min-
dre høyrisikobedrifters muligheter til å rekruttere og beholde høykvalifiserte
nøkkelmedarbeidere. For å stimulere til økt risikotaking i bedriftene og for å
stimulere til samarbeid mellom bedrifter om risikofylte prosjekter («joint ven-
ture»), varsles det om skattemessige tiltak i 2000-budsjettet.
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I tillegg til skattemessige tiltak har regjeringen iverksatt tiltak, bl.a. råd-
givningstjenester, for å lette mindre bedrifters kostnader ved å tilpasse seg
skattesystem, lovverk og reguleringer.

6.5 Oppsummering

De norske skattereglene favoriserer i liten grad investeringer i forskning og
utvikling, sett i forhold til andre OECD-land og målt ved den såkalte B-indek-
sen. Muligheten til å kostnadsføre løpende lønns- og driftsutgifter til FoU,
innebærer imidlertid en favorisering av FoU-investeringer. Det skyldes at
investeringer i FoU normalt gir opphav til varige verdier eller økt fremtidig
lønnsomhet. Den skattemessige behandlingen av FoU-utgifter avviker således
fra hovedregelen om at investeringer som materialiserer seg i varige verdier
skal aktiveres, og avskrives i tråd med gitte satser basert på antatt verdifall. I
Norge avgrenses adgangen til direkte utgiftsføring mot utgifter knyttet til
konkrete prosjekter som kan bli eller er blitt til driftsmidler. Tidligere ligning-
spraksis på dette området ble presisert ved en lovendring ved utgangen av
1999. Formålet med lovendringen var bl.a. å separere den regnskapsmessige
og den skattemessige behandlingen av FoU-utgifter.

Enkelte norske skatteregler kan også representere en ulempe for bedrift-
ene i forhold til investeringer i FoU. For det første er ikke omsetning av for-
skningstjenester i dag omfattet av merverdiavgift. Virksomhet utenfor avgift-
sområdet vil ikke få fradrag for inngående avgift på sine anskaffelser, slik at
FoU-tjenester som omsettes inneholder et «skjult» avgiftselement. En
utvidelse av merverdiavgiften til å omfatte forskningstjenester, ville derfor
innebære en reduksjon i FoU-kostnadene for næringslivet, i tillegg til å skape
nøytralitet mellom egenutført og innkjøpt forskning. Et unntak i så måte er fin-
ansiell tjenesteyting og forsikring. Også på FoU-prosjekter som settes ut av
departementene og andre offentlige etater ville merverdiavgift på forskning-
stjenester innebære en kostnadsøkning. Merverdiavgift på offentlige innkjøp
er et komplisert spørsmål i forhold til en rekke tjenester, noe som utvalget
ikke har gått nærmere inn på. For det andre anses ikke driftsmidler til bruk i
forskning og utvikling å være til direkte bruk i vareproduksjon, og omfattes
derfor ikke av fritak for investeringsavgift.

Alle landene i OECD, med unntak av New Zealand, gir i likhet med Norge
adgang til direkte utgiftsføring av lønns- og driftskostnader knyttet til FoU. En
rekke land har i tillegg innført skattemessige særordninger for FoU-invester-
inger, med sikte på å gi økonomiske incentiver til at næringslivet skal invest-
ere i FoU. Blant landene som har gått lengst i denne retningen, er Spania, Can-
ada og Australia. (Australia har imidlertid i senere tid redusert generøsiteten
i ordningen). Flere av landene som har innført skatteincentiver for FoU-inves-
teringer, har en utstrakt bruk av skattemessige særordninger generelt. Omfat-
tende muligheter til å redusere skattegrunnlaget er ofte kombinert med rela-
tivt høye skattesatser.
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Skatteincentivene varierer i utforming, nivå og kompleksitet. Ordningene
er som regel knyttet til bedriftenes overskudd, ved at en andel av FoU-
utgiftene kommer til fradrag i utlignet skatt eller i skattepliktig inntekt. Det
innebærer at verdien av skatteincentivet normalt vil være avhengig av bedrift-
ens skatteposisjon. Enkelte land kompenserer for dette ved å tilby kontant
utbetaling av ubenyttede skatteincentiver. Nederland har løsrevet det økono-
miske incentivet fra bedriftenes skatteposisjon ved å knytte skatteletten til
arbeidsgiveravgiften.

De mest generøse ordningene er volumbaserte, dvs. at skatteletten er pro-
porsjonal med de samlede FoU-utgiftene. Dette står i motsetning til vekst-
baserte skatteincentiver, som innebærer at kun økningen i FoU-utgiftene i for-
hold til et referansenivå gir opphav til skattelette. Blant annet USA og
Frankrike benytter vekstbaserte ordninger, som gir kraftfulle incentiver på
marginen. Det er mest vanlig å beregne økningen i FoU-utgiftene ut fra et
gjennomsnitt av bedriftens FoU-investeringer i de foregående år. Problemet
med vekstbaserte skatteincentiver er at det åpner for strategisk tilpasning fra
bedriftenes side. I tillegg vil verdien av skatteincentivet kunne variere betyde-
lig fra bedrift til bedrift.

Gunstige avskrivningsregler innebærer en fordel for bedriftene ved at det
oppstår en skattekreditt. Det er stor variasjon mellom landene når det gjelder
avskrivningssatser for investeringer i realkapital til bruk i FoU-øyemed. For
det første varierer de generelle avskrivningsreglene; for det andre har enkelte
land innført akselererte avskrivninger for realkapital knyttet til FoU. Enkelte
land, bl.a. Danmark, gir adgang til direkte utgiftsføring også for realkapital til
bruk helt eller delvis i FoU-sammenheng, herunder kontormaskiner, drift-
smidler, bygninger mv. I Norge ble skattekreditter knyttet til avskrivningsre-
glene redusert eller fjernet i forbindelse med skattereformen i 1992.
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Kapittel 7   
Lover, regler og holdninger til innovasjon

7.1 Generelt om forholdet mellom lover, regler og holdninger

Lov- og regelverket vil på flere måter påvirke prioritering og tilpasning for den
enkelte bedrift, etablerer, forskningsinstitusjon og forsker. Lov- og regelver-
ket virker både direkte og indirekte – ofte som en hemmende faktor, men kan
også virke fremmende. Skattereglene som også er nedfelt i lovverket, står sen-
tralt i dette bildet, og ble behandlet i kapittel 6. Det samme gjelder regler kny-
ttet til søknad om tilskudd fra offentlige støtteordninger.

Lover og regler er nært knyttet til holdninger, tradisjoner og kultur, bl.a.
gjennom måten lovene blir forvaltet, tolket og praktisert. Lovverk og hold-
ninger er i en viss forstand to sider av samme sak – som gjensidig påvirker
hverandre. Lover og regler påvirker holdninger til og klima for forskning og
innovasjon, samtidig som tradisjoner og holdninger har betydning for hvilket
lov- og regelsett som etableres, og for hvordan regelverket blir tolket og prak-
tisert. Også kompetanse blir sentralt i dette bildet. Kompetansen og holdnin-
gene spiller betydelig rolle både på produsent/forvalter-siden og på bruker-
siden – og avgjør dermed hvordan det formelle regelverket vil virke. Vi vil der-
for behandle kultur og holdninger i forlengelsen av og i sammenheng med
lover og regler. Her vil vi blant annet fokusere på det vi kan kalle innovasjon-
sklima.

Lov- og regelverket har også nær sammenheng med organisering av insti-
tusjoner (organisasjonsstruktur) og selve infrastrukturen (kunnskaps-og
kompetanseinfrastrukturen). De offentlige institusjonene innen forskning og
utdanning har ofte sin basis i lover – og blir i høy grad styrt og regulert av
lover. Også samarbeid mellom de ulike institusjoner (universiteter og høg-
skoler, institutter mv.) er fundert eller regulert med utgangspunkt i lovverk.
Her er det gjerne et departement som er godkjenningsmyndighet. For eksem-
pel utformer og godkjenner KUF retningslinjer for slikt samarbeid (univer-
sitet/høgskoler og stiftelser/selskap).

7.2 Lov- og regelverkets virkning for FoU og innovasjon

Det er ytterst problematisk å vurdere de enkelte lover etter hvilken virkning
de har for privat FoU-innsats og innovasjon. Utvalget har ikke hatt mulighet til
å foreta en mer detaljert vurdering innenfor den tidsrammen som har vært til
disposisjon. Det hadde også vært ønskelig å sammenlikne tilsvarende lover
eller lovverk for flere land. Vi har imidlertid ikke kjennskap til slike under-
søkelser i Norge. Det er riktignok gjort noe liknende i forbindelse med såkalte
referansetestingsprosjekter («benchmarking»), bl.a. NHOs konkurran-
seevne-barometer. NHOs undersøkelse viser at næringslivet internasjonalt
oppfatter FoU og innovasjon som en viktig lokaliseringsfaktor, og at Norge
oppfattes som relativt dårlig når det gjelder betingelser for FoU og innovasjon.
Konkurranseevnebarometeret forteller også at kultur og miljø for FoU og
innovasjon i Norge ikke vurderes som bra. Vi vil forøvrig vise til at regjeringen
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3. mars i år har nedsatt et utvalg som skal vurdere referansetesting som virke-
middel. Utvalget har frist til 1. juni 2001, og skal bl.a. utarbeide relevante
indikatorer som skal belyse rammevilkårene for FoU og inovasjon.

Når vi skal diskutere lovverkets betydning for FoU og innovasjon skiller vi
mellom selve lovteksten, forskrifter og (spesielle) regler/forordninger som er
utarbeidet ved den enkelte institusjon. De spesielle reglene er gjerne oppfølg-
inger eller presiseringer av det generelle lovverket. Vi har også internasjonale
lover og avtaler, som danner mal eller legger føringer for vårt lovverk. Som
regel er det nær sammenheng mellom lovverket, internasjonale avtaler og de
mer detaljerte reglene som de enkelte aktører står overfor. Dette gjør det også
vanskelig å gjøre endringer i selve lovverket.

Vi har likevel foretatt en gjennomgang av aktuelle deler av lovverket og
gjort noen foreløpige vurderinger.

Generelt sett ser det ut til at lovverket i første rekke har indirekte
virkninger for FoU og innovasjon i næringslivet, bl.a. ved å styre samfunnets
FoU-ressurser, organiseringen av offentlige kunnskapsinstitusjoner, utdan-
ning og tilgang av kandidater og betingelser for samarbeid med offentlige
etater. På de fleste av disse områder synes det som lovverket har en beg-
rensende virkning og i mindre grad har en fremmende funksjon. Noen
områder hvor lovverket indirekte kan ha en begrensende virkning på
næringslivets FoU-virksomhet er offentlige anskaffelser, mulighetene til
ansatte i universitets- og høgskolesektoren for å ta oppdrag for private og
regler for intellektuelle rettigheter. Regler knyttet til bedriftsetablering og
aksjeselskaper (aksjeloven) og reglene for vurdering av FoU i regnskapsloven
kan også tenkes å ha en negativ indirekte virkning på privat FoU og innovas-
jon. Her har vi imidlertid lite dokumentasjon.

De fleste lover er av typen ramme- eller fullmaktslover, som følges opp og
fylles ut med forskrifter og bestemmelser over tid. For eksempel er lov om uni-
versiteter og høgskoler fulgt opp med et omfattende sett av forskrifter og
rundskriv fra Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementets side. (Et
eksempel på slike rundskriv er KUF-rundskriv F-10–1996, om betaling for opp-
dragsvirksomhet ved universiteter og høgskoler.) Det vil da være utformin-
gen av slikt regelverk og praktiseringen av det, og i mindre grad selve lovtek-
sten, som i denne sammenheng er interessant. Eksempelvis vil omfattende
krav til dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med søknader og tilla-
telser, samt meldeplikter og liknende, kan virke direkte hemmende på bedrift-
enes og nyskapernes FoU og innovasjon.

Hvordan og i hvilken grad lover og regler (direkte) virker inn på
næringslivets FoU-aktivitet, er likevel relativt dårlig kjent. Utvalget har derfor
fått utført en begrenset undersøkelse av dette i Norge (Rimberg et. al. 1999).
Denne undersøkelsen konsentrerer seg om bioteknologi-området og IT-
næringen.

Det er store ulikheter mellom ulike bransjer og teknologiområder. Av de
to områdene som ble undersøkt i den ovennevnte undersøkelsen, kan vi si at
lovverket virker spesielt negativt når det gjelder bioteknologi. Norge fremstår
i dag som et land med ugunstige betingelser for bioteknologisk forskning og
næringsvirksomhet. Dette er meget uheldig ettersom området bioteknologi
internasjonalt er et stort vekstområde og har stor betydning for en rekke vik-
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tige kunnskapsområder i Norge, herunder marin forskning, landbruk og
medisin.

Videre synes det nokså klart at regelverket hindrer utvikling av samarbeid
mellom kunnskapsinstitusjoner og næringslivet. Det synes generelt som
lovverket som regulerer universiteter og vitenskapelig høgskoler er unødven-
dig detaljert og lite tilpasset disse institusjoners behov for utvikling og sam-
spill med næringslivet. Dette bildet er særlig tydelig når vi sammenlikner med
andre land.

Det synes som lovverket i stor grad tar utgangspunkt i og er innrettet mot
etablerte og større bedrifter. Det finnes mye dokumentasjon på at små bed-
rifter opplever lovverket som vanskelig å forstå, lite relevant og unødvendig
belastende å følge.

Et særlig viktig forhold når det gjelder lover og regler er at de ligger fast
over tid, – at det ikke stadig kommer nye regler som endrer rammebetin-
gelsene og dermed svekker forutsigbarheten for næringslivet.

Utvalget vil videre peke på det forhold at lovverket vårt i liten grad har
lover og regler med  fremmende virkninger for bedriftenes FoU og innovasjon.
Det kan derfor være grunn til å sikre at et slikt perspektiv legges inn i lovgivn-
ingsprosessen og at nye lover og regler  blir evaluert i forhold til sin virkning i
næringslivet etter en prøveperiode. I Danmark har man for eksempel (fra
1996) benyttet såkalte «Business Test Panels» for å fremskaffe informasjon
om forventede byrder ved ny lovgivning. Erfaringene med dette har vært gode
og Folketinget vedtok våren 1999 at alle lovforslag og forskrifter skal vurderes
av et testpanel av bedrifter, eller ved en egen ekspertvurdering. Utvalget er
kjent med at slike testpaneler også nå skal prøves i Norge i regi av Nærings-
og handelsdepartementet.

Utvalget vil i det følgende drøfte enkelte lover som særlig kan ha betydn-
ing for FoU og innovasjon. Drøftingen er ikke uttømmende, og er i hovedsak
begrenset til å peke på enkelte forhold som bør utredes videre.

7.3 Nærmere om de enkelte lover og regler

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)
Den nye aksjeloven (Lov av 13. juni 1997) har vært i funksjon fra 1. januar
1999. Samtidig med vedtak av aksjeloven ble det gjort gjeldende en ny lov om
allmennaksjeselskaper. Lov om allemennaksjeselskaper har først og fremst
betydning for større selskaper. Aksjeloven regulerer forholdet mellom
aksjeeiere, selskapet og kreditorer, og har bl.a. som viktige funksjoner å beg-
rense aksjeeiernes ansvar for selskapers gjeld og sørge for å sikre selskapers
kapitalgrunnlag – i forhold til så vel aksjeeierne som kreditorer. Loven har der-
for krav til nødvendig aksjekapital og begrensninger for hva aksjonærer kan
ta ut av et selskap.

Det blir ofte hevdet at loven tar særlig hensyn til etablerte bedrifter, og i
mindre grad tar vare på interessene til etablerere og entreprenører, og særlig
ikke etableringer med høy risiko og høyt FoU-innhold. Det finnes heller ikke
direkte incentiver i loven for å fremme slike etableringer.

Følgende forhold er bl.a. aktuelle i forhold til innovasjon:
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a) Den nye aksjeloven krever at aksjeeierne må innbetale en aksjekapital
på minst 100.000 kroner for at et nytt selskap kan etableres. Dette er en økning
fra 50.000 kroner i den gamle loven.

b) Reglene for stiftelse av aksjeselskap. Det er relativt omstendelige krav
for å få etablert et nytt selskap. Stiftelsesdokument skal følges av vedtekter for
selskapet. For øvrig synes det å være få problemer knyttet til selskapsetabler-
ing, registrering og saksbehandling osv.

c) Adgangen til å omsette aksjer og utbytteregler. Problemet her kan være
at FoU-etableringer normalt bruker lang tid på å tjene opp fri egenkapital, slik
at de kan utbetale utbytte. Aksjeverdiene kan imidlertid økes raskt på
grunnlag av forventet fremtidig avkastning. Dette kan skape problemer mht.
formueskatten for aksje- eller opsjonseiere.

Regnskapsloven
Regnskapsloven av 1998 fastsetter kravene til regnskapsplikt og regnskap for
private næringsdrivende og foretak. Herunder gis det regler for regnskapsop-
plysninger, registrering av transaksjoner, vurderingsregler og formelle krav
til årsregnskap mv. Det er nå gitt en rekke unntak fra de generelle reglene for
små bedrifter. I vår sammenheng er det vurderingsreglene knyttet til immate-
rielle eiendeler som har størst interesse. Her behandles spesielt utgifter til for-
skning og utvikling (FoU) og residualposten «Goodwill». Utgifter til egen FoU
kan kostnadsføres eller balanseføres. Balanseføring kan skje dersom utgiftene
motsvares av en forventet fremtidig inntjening, og skal i tilfelle avskrives over
den perioden den balanseførte FoU forventes å gi inntjening. Innkjøpt FoU
skal balanseføres. Hovedregelen er at immaterielle eiendeler skal regnskaps-
føres etter de vanlige reglene for anleggsmidler (balanseføres). Men egne
FoU-utgifter kan likevel kostnadsføres direkte (som utgift) og er da et unntak
fra hovedregelen.

Reglene for føring av FoU, hvor det altså er valgfritt om utgiften skal reg-
nes som investering (i balansen) eller som utgift (i driftsregnskapet), ser ut til
å ha en viss betydning for bedriftenes etterspørsel etter FoU, blant annet for
for hvilken type bedrifter som utfører FoU, jf. Knivsflå (1998). I praksis viser
det seg at FoU som regel blir kostnadsført av bedriftene. Det kan derfor synes
som om reglene i regnskapsloven gjør at bedriftene litt for lett og ukritisk kost-
nadsfører FoU. Dette kan også ha bidratt til å redusere verdirelevansen av
offentlige regnskapstall. Hvis derimot flere bedrifter fører FoU i balansen, vil
en kunne få fram verdien av FoU, og også den reelle verdien av selskapene på
en bedre måte.

Internasjonalt ser utviklingen ut til å gå mot at mer FoU blir balanseført.
Også hos oss må en drøfte hvordan en kan sikre at en større del FoU-utgiftene
blir balanseført. Dette kan for eksempel gjøres ved å få presisert at utgifts-
føring av FoU må være i samsvar med god regnskapskikk og gjøres når
utgiftene ikke ventes å gi fremtidige inntekter. En kunne også åpne for at
tidligere kostnadsførte utgifter kan balanseføres, dersom ressursen de er kny-
ttet til tilfredsstiller krav til å være en eiendel på et senere tidspunkt.
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Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere
Hovedregelen er at arbeidsgiveren kan kreve retten til oppfinnelser som er
gjort i arbeidstiden, og innenfor vedkommendes arbeidsoppgaver overført til
seg, mot en rimelig godtgjørelse. Dette gjelder imidlertid ikke i forhold til uni-
versitetsforskere. Her er det slik at eiendomsretten til forskningsresultatene
tilhører forskeren («Lærerunntaket» – unntak fra lovens hovedregel om at
arbeidsgiveren kan kreve retten til oppfinnelser som er gjort i arbeidstiden og
innenfor vedkommendes arbeidsoppgaver overført til seg ) og ikke institus-
jonene. Dette innebærer at arbeidsgiveren, når det dreier seg om universiteter
og vitenskapelige høgskoler, ikke kan kreve å få overført rettighetene, slik
som er normalt i næringslivet. Dette er altså et unntak for universiteter og
vitenskapelige høgskoler. Det innebærer at fortjenesten fra eventuell kom-
mersialisering i utgangspunktet tilfaller  kun forskeren og ikke arbeidsgiv-
eren. Dermed har institusjonen i utgangspunktet liten egen interesse i å bidra
med egne ressurser til kommersialisering av slike oppfinnelser. For forskn-
ingsinstituttene for øvrig gjelder lovens hovedregel, på samme måte som i
næringslivet.

Denne modellen er det bare noen få land i verden som har. Det kan se ut
til at det i de land hvor kunnskapsinstitusjonene, dvs. universiteter og høg-
skoler, har eller kan få overført eiendomsretten, er vesentlig lettere å få til
kommersialisering av forskningen. Institusjonene har da et incentiv i form av
en inntektsmulighet for å bistå forskeren, støtte og veilede og legge til rette
for kommersialisering. Det normale internasjonalt er en tredeling, hvor for-
sker (forskergruppe), forskningsinstitusjon og kommersialiseringsselskap får
én tredel hver av verdien og inntektene. Dette bidrar samtidig til å styrke kon-
takten og samarbeidet med næringslivet.

Denne lovregelen (lærerunntaket) tar kun hensyn til forskernes indivi-
duelle interesser – ikke institusjonenes og samfunnets interesser. Lovverket
ser samtidig ut til å ha som konsekvens at institusjonene ikke prioriterer kom-
mersialisering. Dette lærerunntaket oppfattes som særlig hemmende for å få
opp bioteknologisk virksomhet i Norge. Utvalget vil peke på at en naturlig løs-
ning ville være at lov om rett til oppfinnelser gjort av arbeidstakere blir gjort
gjeldende for universiteter og høgskoler på samme måtte som for private bed-
rifter, slik som i de fleste andre land. Spørsmålet blir nå utredet av et offentlig
utvalg under KUF, med professor Jan Fr. Bernt, UiB, som leder. Utvalget har
frist til 1. august 2000.

Patentloven
Lovverk som skal beskytte intellektuelle rettigheter, og da spesielt patent-
loven, spiller en viktig rolle for bedriftenes investering i FoU. Patenteringssys-
temet kan i prinsippet betraktes som et eget offentlig virkemiddel, på linje med
offentlig tilskudd eller incentiver gjennom skatteordninger. Patentinstrumen-
tet beror på en avveining av interesser mellom oppfinneren og samfunnet.
Grunntanken er at teknologiske fremskritt er ønskelige og skal belønnes, og
at samfunnet har en sterk interesse av at ny kunnskap og teknologi spres
raskt. Et patent skal sikre bedriften eller personen som har investert i prosjek-
tet (utvikling av ny teknologi), eneretten til kommersiell utnyttelse i en rimelig
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tidsperiode, slik at investeringskostnadene kan hentes inn og gevinst oppnås.
Dette er en svært viktig funksjon, når vi har å gjøre med et gode (kunnskap og
teknologiske nyvinninger) som lett kan tilflyte andre enn den som bærer kost-
nadene ved å fremskaffe det. Til gjengjeld bidrar offentliggjøringen senere
(som systemet med patentskrifter innebærer) til å spre kunnskap, som så kan
benyttes fritt av andre til å videreutvikle teknologien og i andre anvendelser.
Alternativet til patentering vil være at oppfinnere/forskere vil forsøke å hem-
meligholde sin nye kunnskap eller teknologi. Dette kan føre til at interessen
for å investere i forskning og innovasjon reduseres betraktelig.

Det følger av lovverket at patentering er en forholdsvis tidkrevende og
kostbar prosess (Normalt tar det 3 – 6 år fra søknad til patent kan gis.) Kost-
nadene som er forbundet med patentering kan også være betydelige, spesielt
når det må patenteres både i Norge og i utlandet. Dette kan være særlig tungt
å bære for nyskapere og små bedrifter. Tidsfaktoren er spesielt et problem i
bransjer hvor den teknologiske utviklingen eller markedsforholdene endrer
seg raskt. Dette vil i mange tilfeller gjøre at patentering blir uaktuelt. Patenter-
ing synes å spille en særlig viktig rolle i forskningsintensive bransjer, som
bioteknologi og farmasi.

Det foreligger ikke evalueringer av patentlovens utforming og virkninger
på innovasjonstakten i næringslivet. Det er imidlertid igangsatt forberedelser
til en egen SMB-studie i regi av Word Intellectual Property Organisation
(WIPO). Denne undersøkelsen vil kunne kaste lys over småbedriftenes behov
i forhold til patentloven og hva som kan forbedres for å øke deres innovasjon-
slyst og deres interesse for å sikre seg industrielle rettigheter. Norge har imi-
dlertid et begrenset handlingsrom hvis vi ønsker å forandre på loven. Vår
patentlovgivning er i sterk grad bundet opp gjennom internasjonale avtaler, og
det er sterkt press i retning av europeisk og global harmonisering. Det som
kan gjøres, og som også synes mest hensiktsmessig, vil være å forbedre og til-
passe praktiseringen av loven og utvikle apparatet rundt, dvs. Patentstyrets
servicetilbud og informasjon. Spesielt kan synes det mye å vinne på at flere
gjennomfører patentsøk eller screening på et tidlig tidspunkt, før pat-
entsøknad. Det kan eventuelt være et krav ved søknad at søkeren har foretatt
den første screeningen. Videre vil det kunne fremme innovasjon om forskere
og vitenskapelig ansatte i større grad ble motivert til patentering. Dette krever
økt informasjon og tilrettelegging ved kunnskapsinstitusjonene. I tillegg
kunne patentering ha betydning ved opprykk i disse institusjonene.

Lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler
Under denne loven finnes det et omfattende og detaljert regelverk som bl.a.
regulerer forskeres og vitenskapelig ansattes muligheter for samarbeid med
næringslivet. Utvalget har ikke hatt mulighet til å få evaluert hvordan dette
systemet virker i forhold til næringslivets FoU.

Det er likevel etter utvalgets oppfatning mye som tyder på at regelverket
knyttet til universiteter og høgskoler samlet sett kan utgjøre en betydelig hin-
dring for å styrke næringsrettet FoU og innovasjon. Denne siden ved regelv-
erket bør derfor få spesiell oppmerksomhet under oppfølgingen av Mjøs-utval-
gets arbeid. Spesielt vil det da være viktig å vurdere hvordan regelverket kan
styrke FoU-samarbeidet med næringslivet og mulighetene for å få anvendt og
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kommersialisert mer av forskningen innenfor universitets- og høgskolesek-
toren.

Utvalget vil også peke på begrensninger i selve formålet med loven. Dette
har klare føringer for hele regelverket knyttet til loven. Det er derfor spørsmål
om ikke formålsparagrafen i loven nå bør vurderes. Nedenfor vil vi spesielt
trekke fram reglene for oppdragsvirksomhet og reglene for samarbeid mel-
lom universiteter og høgskoler og private stiftelser:

Reglene for oppdrag (Oppdragsreglementet – KUF rundskriv V47/88)
Regelverket synes omstendelig og relativt komplisert. Noen institusjoner har
etablert egne ordninger (avtaler), for eksempel SINTEF (SINTEF -B-ordnin-
gen). Her står bl.a. at «utfakturert honorar for det oppdragsarbeidet som
utføres i arbeidstiden, skal tilfalle institusjonen og ikke utbetales som ekstra
lønn til den enkelte. Dersom prosjektet er av spesiell faglig interesse kan imi-
dlertid institusjonene gjøre vedtak om å frikjøpe vitenskapelig personale fra
undervisningsplikt for en periode. Institusjonene gis ikke anledning til å
engasjere egne tilsatte til å utføre opppgaver tilknyttet oppdragsvirksomheten
som firma/næringsdrivende eller for firma».

Disse bestemmelsene skaper problemer med dekning av bidragsfinansi-
erte oppdrag, herunder dekning av utgifter til administrasjon, utstyr og perso-
nale. Et annet problem er at retningslinjene krever betaling på forskudd. Det
er helt motsatt av vanlig praksis i næringslivet, og kunden mister dermed også
muligheten til å kontrollere fremdriften i prosjektet.

For øvrige høgskoler gjelder at, bortsett fra for bistillinger (20pst .-stilling)
knyttet til annen institusjon, er det ikke anledning til å utføre lønnet ekstraar-
beid innenfor normal arbeidstid. I retningslinjene fra KUF er det imidlertid gitt
åpning for at registrert arbeid med oppdrag kan tas igjen utenom arbeidstiden.
Denne ordningen hevdes å skape mange frustrasjoner. Den såkalte 20 pst.-
regelen skal også være en årsak til opprettelse av nye stiftelser for å omgå
restriksjonene på ekstra lønn for ekstra arbeid. Forsningsstiftelsen står da
som arbeidsgiver og betaler en høyere lønn – som godtgjørelse direkte til ved-
kommende.

Samarbeidet mellom universiteter /vitenskapelige høgskoler og
næringslivet er også avhengig av regelverket knyttet til forskningsstiftelser.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet retningslinjer
for samarbeid mellom universiteter og vitenskapelige høgskoler og offentlige
og private stiftelser eller selskap (KUF retningslinjer 1993). I henhold til disse
retningslinjene kan det etableres spesielle avtaler mellom forskningsinstitus-
jon og forskningsstiftelse. Den mest kjente er den omtalte B-ordningen mel-
lom NTNU og SINTEF. Dette er en avtale som gir universitetsforskeren ved
NTNU anledning til å forske gjennom SINTEF. Avtalen har tidligere skapt en
del problemer, men skal nå være akseptert av departementet. Utvalget har
ikke hatt mulighet til å sette seg nærmere inn i denne problematikken.

Et annet problem er knyttet til kravet om publisering ved universiteter og
vitenskapelige høgskoler. Publisering er isolert sett gunstig for forskerne,
men kan ødelegge muligheter for patentering og kommersialisering senere –
hvis den nye kunnskapen eller teknologien da er spredt.
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Arbeidsmiljøloven
Blant de relevante bestemmelsene her er forbud mot overtid og fleksible
arbeidstidsordninger, forbudet mot midlertidig ansettelse, begrensningen i
adgangen til innleie av arbeidskraft, kravene til helse, miljø og sikkerhet
(HMS) mv. Begrensningene i adgangen til overtid synes ikke å være noe stort
problem i forskningsmiljøene, imidlertid kan det vanskeliggjøre effektiv utny-
ttelse av forsknings- og laboratorieutstyr. Forbudet mot ansettelse i midlerti-
dige stillinger er også problematisk for forskningsinstitusjonene. Alt dette
reduserer forskernes muligheter for å ta private oppdrag – og dermed betin-
gelsene for privat FoU.

Problemene som arbeidsmiljøloven skaper for FoU-virksomhet synes imi-
dlertid ikke å være vesensforskjellig fra annen virksomhet i samfunnet. For
øvrig er regelverket på HMS-området (helse, miljø og sikkerhet) svært omfat-
tende. Det består av til sammen 60 lover og om lag 1000 forskrifter.

Utlendingsloven og forskrifter vedr. innvandring/import av arbeidskraft fra ut-
landet
I dag gir regelverket i utlendingsforskriften muligheter for å rekruttere uten-
landsk arbeidskraft utenfor EU/EØS-området under særlige vilkår. Det stilles
krav om at søkeren er fagutdannet på høyere nivå eller har spesielle kvalifikas-
joner. Det er et vilkår at kompetansen anses som absolutt nødvendig for virk-
somheten, og at stillingen ikke kan besettes med innenlandsk arbeidskraft.
Imidlertid stilles det spesielle prosedyrekrav til bedrifter for å gjøre dette.
Reglene for midlertidig opphold og arbeidsinnvandring har betydning for FoU
og innovasjon i Norge. Dette er regler som kan synes unødig strenge og
byråkratiske. Særlig når det gjelder særlig høyt kvalifisert arbeidskraft fra
utenfor EØS-området (bl.a. India), har en del bedrifter benyttet seg av tre
måneders turistvisum. Dette synes heller ikke å være tilfredsstillende.
Reglene bør derfor vurderes forenklet og det bør vurderes egne regler for
«ekspertinnvandring/»spesialister.

Lov- og regelverk på bioteknologi-området
På området bioteknologi, som også etterhvert inngår i flere andre bransjer (i
første rekke medisin og helse og næringsmiddelproduksjon), er det flere
lover og direktiv som har betydning for FoU og innovasjon. Det er særlig gen-
teknologiloven, bioteknologiloven og EU-direktivet om patent på bioteknolo-
giske oppfinnelser, som utgjør de viktigste rammebetingelsene for biote-
knologinæringen, som skal omtales her.

Genteknologiloven
Genteknologiloven har som formål å sikre at fremstilling og bruk av genmod-
ifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i
samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse eller mil-
jømessige skadevirkninger. Helhetsvurderingen foretas med utgangspunkt i
føre-var-prinsippet. I de fleste land stilles det ikke krav til at brukere av en gen-
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modifisert organisme skal bidra til en bærekraftig utvikling, og det er gjen-
nomgående ikke lovfestet noe føre-var-prinsipp.

Resultatet av den norske loven er at de fleste søknadene om utsetting av
genmodifiserte organismer får avslag, og at det er vanskelig og tidkrevende å
få godkjent industriell produksjon som omfatter bruk av genmodifiserte
organismer. Det er derfor naturlig for industrien å legge slik produksjon til
andre land med mer liberalt regelverk.

Bioteknologiloven
Loven gjelder for medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker. Formålet
med loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for
mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Loven har nå virket i fem år
og er under evaluering. Det utarbeides en stortingsmelding som skal behan-
dles før man vil fremme eventuelle lovendringer. Evalueringen skal bidra til å
klargjøre en del av tolkningsproblemene som er knyttet til loven.

En svakhet ved bioteknologiloven med tilhørende forskrifter, rundskriv
og tolkning, er at den i for liten grad bidrar til å fremme forskning og næring-
sutvikling innen bioteknologi i Norge. Dette aspektet ser ikke ut til å ha stått
sentralt ved utforming av loven, og blir følgelig heller ikke vektlagt i evaluerin-
gen.

De viktigste aktuelle problemstillingene som er knyttet til biote-
knologiloven og som har konsekvenser for forskning og næringsliv, er
adressert til et nyopprettet utvalg for vurdering av ulike sider ved innhenting,
lagring og bruk av humant biologisk materiale (biobanker). Utvalget ledes av
dr.med. Magne Roland ved Lovisenberg sykehus. Det skal levere sin innstill-
ing innen 1. januar 2001. Problemene knyttet til eiendomsretten til forsknings-
materiale og personvernspørsmål må avklares av dette utvalget. Det er viktig
for forskning og næringsliv at man her kommer frem til klare regler som ikke
er så restriktive at virksomheten ikke kan gjennomføres.

EU-direktivet om patent på bioteknologiske oppfinnelser
Direktivet har vært ute på en bred offentlig høring, og er nå til behandling i
Justisdepartementet. Flertallet av høringsinstansene ønsket at Norge skal
legge ned veto mot direktivet. Et nei til direktivet fra norsk side kan være et
alvorlig negativt politisk signal, som vil kunne skremme bort forskere og fore-
tak fra Norge. Mange mener at flere av de problemene som reises i hørings-
notatet fra Justisdepartementet og reaksjoner på direktivet bygger på mis-
forståelser.

EU-kommisjonen har signalisert at de i slutten av mai 2000 vil ta biopatent-
direktivet opp på offisielt plan i EØS-komiteen. Da begynner seksmåneders-
fristen å løpe, og Norge blir nødt til å komme frem til en endelig konklusjon.

Lov- og regelverket knyttet til bioteknologi i Norge er som det fremgår
ovenfor mer restriktivt enn i andre land det er naturlig å sammenlikne seg
med. Et eksempel er Stortingets vedtak om forbud mot alle genmodifiserte
produkter som inneholder antibiotika resistensgener. Et slikt forbud vil få
store og til dels uforutsette konsekvenser. Et annet eksempel er forslaget om
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forbud mot fremstilling av arvemesig like virveldyr. Disse restriksjonene er
særnorske og således selvpålagte.

Restriktive og uforutsigbare rammebetingelser på bioteknologiområdet
gjør at det er særlig vanskelig å bygge opp forsknings- og innovasjonsmiljøer
i Norge. Bedrifter som skal starte kommersiell virksomhet innen biote-
knologi, vil lett kunne velge å etablere seg i andre land i frykt for at deres
nåværende eller fremtidige teknologi ikke skal bli godkjent i Norge. De kan
også risikere at Stortinget vedtar et nytt forbud etter at de har drevet med sin
virksomhet i flere år.

Forskningsinstitusjoner, sykehus og bedrifter som arbeider innen biote-
knologiområdet, er også pålagt omfattende godkjennings- og rapporteringsor-
dninger. For genteknologisk virksomhet som skjer til daglig, er det for eksem-
pel meldeplikt. Dette er kostbart og tidkrevende. Det fører til at bioteknologi
får en særstilling i forhold til andre sektorer av næringslivet.

På dette området er det slik at rammebetingelsene (inkl. lovverket) er
meget labilt og uforutsigbart. Resultatet ser ut til å være at Norge har klart dår-
ligere rammebetingelser for forskning og innovasjon enn andre land på dette
viktige området. Det må antas at mange bedrifter vil styre unna slik forskning,
og at bioteknologivirksomhet i økende grad vil velge andre land for utførelse
av forskning og lokalisering. Av dette følger også at offentlige bevilgninger til
FoU på dette området blir vanskelige å utnytte.

Det bør være et mål fremover å utvikle et fleksibelt regelverk som sikrer
samfunnsmessig styring og bærekraftig bruk av moderne bioteknologi, sam-
tidig som næringsliv og forskning får gunstige arbeidsvilkår.

Den viktigste utfordringen nå er derfor å få etablert permanente ramme-
betingelser som ikke er dårligere enn andre lands, og som skaper forutsigbar-
het sett fra bedriftenes og investorenes side. Fremover er det også viktig å
gjennomføre og legge mer vekt på kost/nytte vurderinger ved utformingen av
regelverket.

Lov om opphavsrett
Offentlig informasjon som statistikk, registerinformasjon, kartdata mv. er
beskyttet av lov om opphavsrett. Prissettingen av slik informasjon kan ha stor
betydning for hvordan den blir benyttet. Begrensninger og pris på offentlig
informasjon kan da også skape problemer i tilknytning til FoU i næringslivet.
En mer åpen holdning til offentlig informasjon, hvor for eksempel slik infor-
masjon ble stilt til rådighet for uttakskost, ville kunne føre til økning i nyut-
vikling av produkter og tjenester. I tillegg vil bruken av offentlig informasjon
kunne øke.

7.4 Holdninger, kultur og kompetanse

Det er grunn til å regne med at så vel forretningskultur som nyskapingsaktiv-
itet har nær sammenheng med det generelle lov- og regelverket. Hvis regelv-
erket og forvaltningen av det er restriktivt og gir små incentiver til nærings-
virksomhet og innovasjon, blir dette et vesentlig hinder for slik virksomhet, og
bidrar over tid til at virksomhetens betydning i samfunnet blir mindre enn den
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kunne vært. Et restriktivt og vanskelig regelverk vil påvirke bedriftenes vur-
dering av hva som lønner seg økonomisk, og på den måten påvirke atferden i
retning av mindre FoU og innovasjon. Summen av slike virkninger kan være
manglende utvikling eller utarming av innovasjonsmiljøer. Hvis lovverket der-
imot er åpent og liberalt, og har spesielle incentiver for innovasjon, kan det
bidra til tilsvarende positive virkninger og synergi. Hvis lovverket får en mer
fremmende form og innretning og andre viktige betingelser også er til stede,
kan det utvikle seg gode innovasjonsmiljøer som kan bidra til en selvforsterk-
ende næringsvekst. Samtidig vil holdningene og kompetansen – både hos lov-
maker, forvaltningen og hos brukerne – være avgjørende for om og hvordan
lov- og regelverket vil virke. Holdningene er igjen viktige for den videre
utviklingen av selve lovverket.

Dette peker i retning av at holdningsrettede tiltak kan være et viktig
bidrag til å fremme innovative miljøer og en riktig vei til å utvikle de formelle
rammebetingelsene på lengre sikt. I denne sammenheng er det også behov
for bedre informasjon om lover og regler – og om formålet med dem. Samtidig
kan det være behov for bedre informasjon og holdningsrettede tiltak overfor
offentlig forvaltning som administrerer lov- og regelverket.

Mange land har i senere år fokusert mye på miljø og klima for innovasjon.
Det samme har OECD og EU-kommisjonen gjort, jf. f.eks. EU-kommisjonens
«Green Paper on Innovation» fra 1995 og handlingsplanen fra 1996. Disse
dokumentene har gitt mye oppmerksomhet til holdninger og kultur og tiltak
på dette området.

Det er en utbredt oppfatning at næringslivet i Norge har en relativt svak
stilling i samfunnet, i forhold til andre sektorer og i forhold til i andre land.
Særlig gjelder dette for industrien. Det å drive, eie og etablere næringsvirk-
somhet er kanskje en mindre sentral aktivitet i det norske samfunn, enn det er
i andre land. Noe av det samme kan sies om forskning. Det er i dag stor
bekymring for forskningens status og mulighetene til å beholde og tiltrekke
dyktige personer til forskningsmiljøene i Norge. Mange mener at det lave
lønnsnivået for offentlig ansatte forskere og vitenskapelig personale er et ves-
entlig hinder for dette.

I næringslivet er positive holdninger til FoU nært knyttet til utbredelsen
av slik virksomhet. Som vist i kapittel 4 er det slik at bransjer som tradisjonelt
er FoU-intensive, er relativt små i norsk næringsliv. Dette innebærer at
spesielt teknologisk FoU-prosjekter og etablering av næringsvirksomhet kny-
ttet til dette, blir et nokså smalt område. Skole- og utdanningssystemet bidrar
heller ikke med særlig vektlegging eller prioritering som kan styrke næring-
srettet FoU og innovasjon (Gazette, 1998).

Vi vet at holdninger i stor grad blir dannet tidlig, med hjem og skole som
de viktigste påvirkere. Hvis næringsvirksomhet og teknologiske fag har en
marginal plass i skoleundervisningen og i hjemmene ellers, blir det også min-
dre sannsynlig at ungdommen velger å satse på disse områdene. Samtidig kan
det virke som om samfunnet i større grad premierer andre typer aktiviter (for
eksempel idrett). Dette gjør det særlig påkrevet å iverksette tiltak som kan
styrke det holdningsmessige og kulturelle grunnlaget for FoU og innovasjon.
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Hvordan skape gode innovasjonsmiljøer?
Det finnes nå mye kunnskap om betydningen av gode næringsmiljøer og inno-
vative miljøer. Positive holdninger og kultur for innovasjon er helt sentralt i
slike miljøer. Et godt innovasjonsmiljø er kjennetegnet av både dynamikk og
trygghet, ansatte som tenker nytt og at det er akseptert å feile. Det er også en
generell bevissthet om og interesse for ny kunnskap og teknologi. Bak dette
må det være et belønningssystem – som motiverer og premierer godt forskn-
ings- og utviklingsarbeid og innovasjon. Samtidig kreves det stabilitet. Forskn-
ing og utvikling er langsiktige aktiviteter, slik at stabile omgivelser og ramme-
betingelser er viktig for at slik aktivitet skal finne sted og gi resultater. Det er
dermed mange betingelser som må på plass for å skape gode innovasjonsmil-
jøer. Vi skal nedenfor fokusere på holdningsdannende mekanismer i hen-
holdsvis samfunnet, næringslivet og forskningsmiljøene.

Holdninger i samfunnet
Synkende interesse for tekniske og naturvitenskapelige fag og forskning blant
ungdom kan bidra til å undergrave rekrutteringsgrunnlaget for fagene og
generelt svekke forskningens stilling. Dette vil i neste omgang svekke
grunnlaget for FoU i næringslivet. Undersøkelser gir imidlertid et mer blandet
bilde. Selv om ungdom generelt er interessert i forskning, stiller mange seg
tvilende til å velge en vitenskapelig karriere. Begrunnelsene er varierte: Noen
tror en vitenskapelig karriere er spesielt vanskelig, andre tror at det ikke
betaler seg, mens andre er fanget av unyanserte forestillinger om hva en for-
sker eller ingeniør er. Slike holdninger har nok en del betydning for rekrutter-
ingssvikten til teknologiske- og naturvitenskapelige fag. Det er derfor behov
for å få fram kunnskap om hva forskning er og mulighetene for et interessant
og givende arbeid knyttet til forskning og utvikling.

NFR har nedlagt mye arbeid for å øke interessen for vitenskap, forskning
og teknologi, bl.a. gjennom tiltak som «Forskningsdagene» og spesielle tiltak
rettet mot barn og unge. Det siste omfatter «Nyskjerrigper-prisen», program-
met «Newton» i NRK, og konkurransen «Unge forskere». Det gjøres samtidig
mye for å formidle forskning mellom forskere, til næringslivet og ut i samfun-
net.

Et annet viktig aspekt knyttet til holdninger til FoU og innovasjon er
kreativitet og fantasi. Det er et relevant spørsmål om skolen gjør nok for å
oppøve og stimulere slike egenskaper. Vi er kjent med at entreprenørskap er
lagt inn i læreplanene (reform 94), og at det er iverksatt flere tiltak for å
fremme entreprenørskap i skolen, som for eksempel prosjektet «Distriktsak-
tiv skole», Foreningen Ungdomsbedrifter (UB) og Partnerskap Skole –
Næringsliv. Det er også viktig at lærerutdanningen støtter opp om dette arbei-
det. Undervisning om forskning, teknologi og innovasjon kan derfor være
ønskelig å legge inn i læreplanene for grunn- og videregående skole, for
eksempel i tilknytning til temaet entreprenørskap.

Holdninger i næringslivet
Bedriftene selv er ofte mindre opptatt av FoU, og spesielt forskning, enn en
kunne vente. Det skyldes at mye av utviklingsarbeidet deres, selv om det er
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en helt nødvendig og sentral del av virksomheten, ofte ikke omtales som for-
skning eller FoU, – men først blir synlig som FoU i statistikken til Statistisk
sentralbyrå. Noe tilsvarende kan vi si om innovasjon. De færreste næringslivs-
folk benytter begrepet innovasjon, – selv om det ofte nettopp er innovasjon og
betingelsene for innovasjon som opptar dem.

Det eksisterer også holdningsmessige barrierer av typen redsel eller usik-
kerhet i forhold til helt nye områder eller produkter, som virker negativt inn
på forskning – også i næringslivet. De beste eksemplene på dette er knyttet til
bioteknologi. På dette området kan en også stå overfor politisk eller prinsipiell
motstand mot forskning.

Tiltak for å fremme positive holdninger til forskning og innovasjon i
næringslivet bør knyttes til arbeidet og tiltakene for å styrke FoU-kompetanse
i næringslivet. Vi har allerede flere slike kompetanserettede tiltak, for eksem-
pel TEFT-programmet og SMB-kompetanse i Norges forskningsråd.

Holdninger i universiteter og vitenskapelige høgskoler (U&H)
Hvordan ansatte i kunnskapsinstitusjonene ser på næringslivet, og deres hold-
ninger til samarbeid og kommersialisering av forskning, er åpenbart viktig
med tanke på å få økt FoU-virksomheten i næringslivet. Det er mange indikas-
joner på at holdninger som virker lite fremmende, har stor utbredelse i våre
universiteter og vitenskapelige høgskoler. Det synes også som slike hold-
ninger er relativt fremtredende i de norske miljøene i forhold de fleste sam-
menliknbare land. Spesielt ved universitetene, er det kulturer og normer som
trekker forskerne mot hverandre og de akademiske idealer – i stedet for mot
kommersialisering og næringslivet. Belønningssystemene kan ofte virke i
samme retning. Oppdragsforskning synes følgelig å ha en relativt lav status i
mange slike miljøer. I en del land er «partnerships» med næringslivet en viktig
samarbeidsform. Mye taler for at også dette bør kunne utvikles i Norge.

7.5 Offentlige innkjøp og innovasjon

Offentlige institusjoner kan spille en viktig rolle ved å være krevende
storkunder av FoU-baserte varer og tjenester. Ved å være krevende og kompe-
tente kunder kan de offentlige institusjonene bidra til å øke FoU-innsatsen i
næringslivet, heve kvaliteten og relevansen av den FoU som utføres, men også
bidra til innovasjon gjennom nye og bedre produkter og løsninger. Offentlige
innkjøp i Norge representerer et betydelig marked. Hele 210 mrd. kroner gikk
til offentlige anskaffelser i 1998. Det samlede markedet i EØS-området er i
størrelsesorden 6.000 mrd. kroner.

Regelverket for statens anskaffelsesvirksomhet er fra 1978, men er senere
endret og supplert som følge av EØS-avtalen og WTO-avtalen. Etter at vi fikk
lov om offentlige anskaffelser i 1998, har vi fått et samlet regelverk basert på
EU-regelverket, men fortsatt er det et ganske omfattende og komplisert
regelverk på dette området. Samtidig er kunnskapen og bevisstheten om
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loven og mulighetene den gir neppe tilstrekkelig god hos brukerne, jf. omtale
nedenfor.

Samarbeid mellom statlige og kommunale etater og bedrifter kan repre-
sentere et stort potensial i FoU-sammenheng. Dette er bakgrunnen for
etableringen av ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
(OFU-ordningen), som SND administrerer på vegne av Nærings- og handels-
departementet. Fra denne ordningen kan det gis økonomisk tilskudd til
samarbeidsprosjekter som inneholder FoU og produktutvikling. En OFU-kon-
trakt er en avtale mellom en offentlig etat og en norsk bedrift, hvor bedriften
påtar seg å å utvikle et nytt produkt eller en ny løsning for etaten. Utvikling-
skontrakten skal legge grunnlag for senere anskaffelser fra etaten, men etaten
er ikke bundet til å foreta senere anskaffelse fra bedriften den har OFU-kon-
trakt med. Det har vist seg at OFU-ordningen særlig har kommet små og mel-
lomstore bedrifter til gode. Ordningen er også åpen for kommunale etater,
men det har vist seg å være vanskelig å få til kontrakter på dette nivået.

Utvalget har i forbindelse med sitt arbeid fått utført en egen undersøkelse
av praksis og muligheter knyttet til offentlige anskaffelser. Her konkluderes
det med at etatenes erfaringer fra FoU i samspill med næringslivet og bruk av
OFU-ordningen er gode, og at en moderne og effektiv offentlig sektor forutset-
ter konkurransedyktige leverandører. Samtidig bekrefter undersøkelsen at
kunnskapen om anskaffelsesreglementet og mulighetene innenfor dette er
liten.

Rapporten drøfter ulike virkemidler og tiltak. Anbefalingene går i retning
av økt kompetanse og engasjement i etatene. Blant annet anbefales det å
etablere utvalg av brukere, for eksempel etter mønster av Næringslovutvalget,
konferanser om leverandørutvikling i kommunesektoren og opplæringstiltak
i etatene for å styrke ledelsens engasjement i disse temaene. Videre anbefales
mer aktiv bruk av tildelingsbrev i departementenes budsjettmessige styring,
f.eks. ved å ta inn i tildelingsbrevet at leverandørutvikling og FoU skal være en
del av virksomhetenes oppgave, og at innsats og resultater skal omtales i etat-
ens årsrapport. Det drøftes også mulige incentiver for å få etatene til å ta ans-
var for leverandørutvikling og FoU. Et virkemiddel kunne ifølge rapporten
være å la offentlige virksomheter som sparer penger ved gode innkjøp, få
beholde noe av de innsparte midlene og eventuelt få lov til å bruke innsparte
midler til videre FoU innen sine områder. Etatene som deltar i utvikling av nye
produkter og metoder gjennom FoU-kontrakter, kunne også få mulighet til å
beholde inntekter som måtte komme fra salg av rettigheter eller royalties. Det
vil kunne gi gode incentiver til å delta i FoU i samarbeid med næringslivet.
Premiering av gode offentlige innkjøpere kunne også være et tiltak. Videre
nevnes bedre samordning av offentlige innkjøp på IT-siden.
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Kapittel 8   
Prinsipper for tiltaksutforming

8.1 Innledning

Dette kapitlet gir en oversikt over mulige tiltak for å øke eller effektivisere
næringslivets innovasjon, forskning og utvikling. I kapittel 3 behandles de teo-
retiske begrunnelsene for tiltakene, på mikro- og makronivå. Her skal en i
hovedsak vurdere hvordan tiltak kan utformes, og virkningen av dem i forhold
til ulike kriterier, målgrupper og faser i innovasjonsprosessen.

Det er nødvendig å erkjenne at en god FoU-politikk først gir full effekt når
næringslivet generelt har gode rammebetingelser, og øvrige forhold som
stimulerer FoU er på plass. Utvalget understreker at næringslivets FoU-
innsats henger sammen med en lang rekke forhold. Stikkord her kan være
utdanningssystemet, infrastrukturen, forskningspolitikken, konkurransefor-
holdene i markedet, graden av byråkrati generelt, skattesystemet, kapital-
markedene, geografi, tradisjoner, hjemmemarkedenes størrelse, mobilitet
osv. Disse faktorene påvirker hverandre gjensidig, og påvirker næringskli-
maet i sin alminnelighet – hva slags bedrifter vi får, og hvordan de tilpasser
seg. Det er vanskelig å si hva hver faktor betyr isolert sett, og hvilken effekt
endringer av enkeltfaktorer vil ha. Dette forsterkes av at næringslivet er svært
heterogent, og at de nevnte forholdene har ulik betydning for forskjellige
næringer og typer bedrifter.

Ideelt sett skulle en ønske å gå dypt inn i en analyse av alle forhold i det
norske samfunn som påvirker innovasjonsevnen i næringslivet. Men dette lig-
ger dels utenfor mandatet, og er dels en uoverkommelig oppgave innen en
kort tidsramme. Utvalget har derfor konsentrert seg om mulige tiltak på de
områdene som mest direkte antas å påvirke næringslivets FoU-innsats, og
ikke tatt det bredere utgangspunktet – hva som alt i alt bør gjøres for å skape
en ny giv for innovasjon i norsk næringsliv. Fremstillingen i dette kapitlet er
bygget opp som flere isolerte delanalyser på enkelte områder, selv om utval-
get er klar over at en ved det kan miste noe av helheten. Utvalget erkjenner
videre at det faglig og empirisk er svært vanskelig å forutsi effekten av tiltak
for å stimulere næringslivets FoU-innsats, enn si beregne den samfunnsøkon-
omiske nytten med særlig grad av nøyaktighet.

Målet og begrunnelsen for offentlig FoU-politikk har tradisjonelt vært å
korrigere for markedssvikt . Fokuset har vært  de enkelte aktørene (bedrifter, for-
skningsinstitusjoner, universiteter), og deres motiver for og muligheter til å
drive FoU. Nivået og kvaliteten på FoU og innovasjon i næringslivet avhenger
imidlertid ikke bare av yteevnen til de enkelte aktørene, men også av  sam-
spillet mellom disse. Når dette samspillet ikke fungerer, snakker en ofte om
systemsvikt . Svikt i innovasjonssystemet kan skyldes manglende samarbeid,
lite mobil arbeidskraft, motstridende incentiver for bedrifter og forskningsin-
stitusjoner e.l. Slike forhold kan hindre flyten av kunnskap og teknologi, og
bidra til at FoU-investeringene blir mindre effektive. Utvalget legger derfor
vekt på å vurdere flere former for markedssvikt og se dem i sammenheng.
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Her har vi valgt å sette hele innovasjonsprosessen i fokus for tiltakene, og
ikke bare forsknings- og utviklingsfasen.

Dette kapitlet omhandler både tiltak knyttet til enkeltfaktorer og mulighet-
ene for å forbedre hele FoU- og innovasjonssystemet. Vi vurderer tiltak rettet
mot de fleste faktorer som anses å ha betydning for bedriftenes investeringer
i FoU: Tilgang til kritiske innsatsfaktorer (arbeidskraft, kapital, kunnskap),
individuelle incentiver, samspillet mellom aktører i nettverk og næringsklyn-
ger, generelle rammebetingelser, samt den enkelte bedrifts kapasitet til å
fange opp markedsmessige og teknologiske muligheter.

En har valgt å klassifisere tiltak som  direkte eller  indirekte . Det vil nor-
malt være slik at direkte tiltak er rettet mot utvalgte prosjekter eller bedrifter,
mens indirekte tiltak er av mer generell karakter. Det relevante skillet mellom
de to tiltakstypene er hvorvidt det foreligger en diskresjonær beslutning fra
myndighetenes side om hvilke prosjekter som skal motta støtte eller ikke. Ved
direkte tiltak plukker myndighetene aktivt ut støtteberettigede prosjekter.
Ved indirekte tiltak skaper myndighetene incentiver til at de private aktørene
skal foreta ønskede beslutninger, f.eks. ved at private investeringer som opp-
fyller visse objektive kriterier automatisk utløser offentlig støtte. Bedriftene
velger imidlertid fullt ut selv hvordan de skal tilpasse seg et indirekte tiltak.

Innledningsvis i kapitlet diskuteres mulige kriterier for å vurdere de
enkelte tiltakene. I avsnitt 8.2 diskuteres de «klassiske» tiltakstypene, som i
hovedsak går ut på å redusere den enkelte bedrifts kostnader ved å drive FoU.
I 8.3 omtales tiltak for å bedre eller etablere samarbeid mellom ulike aktører,
mens 8.4 omhandler tiltak knyttet til tilbudet av kvalifisert arbeidskraft. Til
slutt går vi over til å diskutere tiltak som er særlig relevante for nyetablering
og små og mellomstore bedrifter.

8.1.1 Kriterier for valg av tiltak

I dette avsnittet diskuteres egenskaper ved gode tiltak. De ulike kriteriene
som listes opp nedenfor, kan i enkelte tilfeller komme i konflikt med hveran-
dre. Det er derfor viktig å gjøre seg opp en mening om hvilke kriterier en
ønsker å legge mest vekt på i valg og utforming av tiltak.

Treffsikkerhet
Det primære målet med offentlige tiltak rettet mot FoU og innovasjon, er at en
ønsker å korrigere for ulike former for  markeds- eller  systemsvikt , jf. kap. 3.
Et viktig prinsipp for utforming av offentlig politikk, er at virkemidlene skal
være mest mulig målrettet i forhold til kilden til problemet en ønsker å gjøre
noe med. Hovedårsaken til at en ønsker å sikte tiltaket mest mulig direkte mot
kilden, er at en ønsker å unngå utilsiktede bivirkninger av den offentlige poli-
tikken. Nedenfor følger enkelte eksempler på årsaker til at markedet ikke
genererer det samfunnsøkonomisk optimale nivået på FoU-investeringene, og
hva som ville være en målrettet FoU-politikk i de enkelte tilfellene. Senere i
kapitlet drøftes konkrete tiltak.

En viktig kilde til markedssvikt er at private aktører kan legge et for snev-
ert lønnsomhetsbegrep til grunn for sine FoU-investeringer pga. kunnskapsle-
kkasjer som ikke prises i markedet. Når deler av avkastningen fra FoU-inves-
teringene tilfaller andre aktører vil det oppstå et avvik mellom den sam-
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funnsøkonomiske avkastningen og den privatøkonomiske avkastningen fra
investeringene. I kapittel 3 går en nærmere inn på årsaker til slike avvik. Der-
som den samfunnsøkonomiske avkastningen er større enn den privatøkono-
miske, vil den enkelte aktør få for svake incitamenter til å investere i FoU sett
fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel. Myndighetene kan derfor ønske å
påvirke incitamentene ved å øke den forventede avkastningen på FoU-invest-
eringene. Økningen (subsidien) bør i prinsippet være på et nivå der sam-
funnsøkonomisk avkastning er lik privatøkonomisk avkastning.

Markedet kan videre generere for lite FoU-samarbeid i forhold til hva som
er samfunnsøkonomisk ønskelig. Kunnskapsstrømmer mellom aktører i en
samarbeidssituasjon kan være en kilde til økt verdiskapning. For den enkelte
bedrift, kan imidlertid frykten for lekkasje virke hindrende for samarbeid. Det
offentlige kan ha en rolle i forhold til å etablere og opprettholde samarbeid
mellom aktører.

En annen kilde til markedssvikt i forhold til investeringer i FoU, er den
informasjonsskjevheten som ofte vil være mellom kapitalmarkedene (aksje-
og lånemarkedene) og bedriftene som søker finansiering til sine FoU-prosjek-
ter, jf. omtale i kapittel 3. Dette kan føre til at samfunnsøkonomisk lønnsomme
prosjekter ikke oppnår nødvendig ekstern finansiering og risikoavlastning, til
lønnsomme vilkår, i markedet. En målrettet FoU-politikk i denne sammen-
heng kan innebære tiltak med sikte på å redusere informasjonsskjevheten
mellom investorer og bedrifter (f.eks. ved at det offentlige tilbyr uavhengig
ekspertbedømmelse av prosjekter), eller at det offentlige via skattesystemet
eller statlige låneordninger eller –garantier, overtar noe av risikoen knyttet til
privat FoU-virksomhet.

Informasjonsrobuste tiltak
Ovenfor har en vist til enkelte eksempler på markedssvikt i forhold til FoU-
investeringer, og hva slags type offentlig inngripen dette taler for. I praksis
kan imidlertid den eller de konkrete formene for markedssvikt som ligger til
grunn for at markedet ikke realiserer det samfunnsøkonomisk optimale nivået
på FoU-investeringene, være vanskelige å identifisere. Det relevante
spørsmålet for valg og utforming av tiltak vil ofte være hvordan offentlig poli-
tikk bør utformes gitt at myndighetene mangler relevant informasjon.

Det første spørsmålet en må stille seg er  om det en observerer i markedet
faktisk skyldes en markedssvikt, deretter hva som er  kilden til markedssvik-
ten. Dersom en kan identifisere en svikt i markedet, er det neste spørsmålet
om myndighetene ved hjelp av offentlig politikk er i stand til å  forbedre
markedsløsningen.

Myndighetenes mangel på informasjon tilsier virkemidler som er infor-
masjonsrobuste. Et kriterium for virkemiddelbruken bør være at den virker
positivt under et vidt sett av forutsetninger om hva kildene til markedssvikt er,
eller om det faktisk foreligger en markedssvikt. Desto mindre sikker infor-
masjon myndighetene har om kildene til markedssvikt og virkninger av tiltak-
ene, desto viktigere er det å bruke tiltak som antas å virke positivt på FoU-
investeringene nærmest uansett forutsetninger.

Informasjonsrobuste tiltak kan i denne sammenheng også forstås som
tiltak som er robuste overfor lobbyvirksomhet. De enkelte bransjer vil ofte ha
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relativt god kjennskap til de prioriteringer som ligger til grunn for myn-
dighetenes beslutninger, mens myndighetene kan ha mangelfull informasjon
om bransjen. Bransjen kan utnytte denne informasjonsskjevheten til å skaffe
seg fordeler i form av særordninger e.l.

Kostnader og administrasjon
Et naturlig utgangspunkt for å vurdere tiltak vil være å sammenligne de sam-
funnsøkonomiske kostnadene med den samfunnsøkonomiske gevinsten. På
kostnadssiden inngår alle administrative kostnader knyttet til tiltaket,
herunder kontrollkostnader, samt ev. effektivitetstap ved at det oppstår uøn-
skede vridninger i bedriftenes tilpasning. I tillegg inngår kostnadene ved å fin-
ansiere et tiltak over offentlige budsjetter. Dette skyldes administrative kost-
nader ved å kreve inn skatter, men også at skatter fungerer vridende på res-
sursbruken i samfunnet og dermed medfører et effektivitetstap 23 . Skatteko-
stnaden er uavhengig av om tiltaket er utformet som et skatteincentiv (som gir
redusert skatteinngang fra en kilde, og dermed fordrer økt skattlegging av
andre kilder), eller som en tilskuddsordning. At et tiltak skal ha lave adminis-
trasjonskostnader er ikke i seg selv et avgjørende kriterium, men må ses i
sammenheng med den samfunnsøkonomiske gevinsten av tiltaket (se 8.1.2).

Inkludert i de samfunnsøkonomiske kostnadene, er også  bedriftenes kost-
nader ved å administrere tiltaket. For å redusere de administrative kostnadene
for bedriften, bør det stilles krav til enkelhet. Et slikt kriterium kan være sær-
lig viktig dersom en legger vekt på at tiltaket også skal treffe små og mellom-
store bedrifter. Administrative kostnader vil utgjøre en forholdsmessig større
byrde for mindre enn for større bedrifter.

Sannsynligheten for å lykkes med et FoU-prosjekt er i høy grad avhengig
av innsatsen til de involverte. Samtidig kan det være svært vanskelig for det
offentlige å knytte spesifikke krav til innsats til en støtteordning. I tillegg kom-
mer at det kan være vanskelig for det offentlige å lese innsatsen til de involv-
erte ut av resultatet av prosjektet, da det typisk er stor usikkerhet knyttet til
utfallet av et FoU-prosjekt. (Dette problemet omtales i økonomisk teori som et
«atferdsrisikoproblem».) Et kriterium for utforming av tiltak kan derfor være
at det styrker eller i hvert fall ikke demper motivene til innsats. Et slikt krite-
rium kan gi utslag både på nyttesiden (ved å øke sannsynligheten for et vel-
lykket prosjekt) og kostnadssiden (ved å redusere myndighetenes kontrollko-
stnader). For å opprettholde motiver til innsats, er det f.eks. vanlig å kreve
egenandeler ved prosjektspesifikk støtte.

Stabilitet og fleksibilitet
Stabilitet i virkemiddelbruken kan være viktig for at tiltaket skal ha en effekt.
For det første må bedriftene ofte «lære» om en ordning før de utnytter den,
slik at det kan være avstand i tid mellom innfasing av tiltaket og effekten av
det. For det andre innebærer FoU-aktivitet ofte langsiktige forpliktelser og
prosjektspesifikke kostnader, noe som bidrar til at FoU-investeringer kan

23. Unntaket er markedskorrigerende skatter som bidrar til mer effektiv ressursbruk. Et 
vanlig eksempel på en slik korrigerende skatt, er avgift på forurensende utslipp.
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være særlig følsomme overfor usikkerhet, herunder usikkerhet omkring
offentlig finansiering.

Et problem knyttet til tiltak som skal gi bedriftene incitamenter til å foreta
ønskede investeringer, er at myndighetene, så snart bedriftene har foretatt
investeringene som i større eller mindre grad er irreversible, har motiver til å
reversere eller redusere generøsiteten i tiltaket. Dersom bedriftene gjennom-
skuer myndighetenes motiver, kan incitamentvirkningen av politikken
reduseres. Det kan derfor være ønskelig fra myndighetenes side å på en tro-
verdig måte binde seg til å drive en gitt FoU-politikk. Dette må imidlertid
avveies mot hensynet til  fleksibilitet i forhold til virkemiddelbruken. Fleksibi-
litet vil være et særlig viktig kriterium så lenge effektene av tiltakene er usikre.
Myndighetene kan ønske å reversere eller endre tiltakene dersom det viser
seg at effekten ikke er som en hadde håpet.

I hvilken grad utløses privat finansiering?
Et vanlig kriterium for tiltak rettet mot FoU i næringslivet, er at offentlige til-
skudd skal utløse økt privat finansiering av FoU. Dette formuleres ofte som et
krav til  addisjonalitet. En ønsker ikke offentlig finansiering av FoU som uan-
sett ville blitt gjennomført. I verste fall kan det føre til at offentlige midler
erstatter private midler, uten at de samlede FoU-investeringene øker. Dette er
ikke et ønskelig utfall av FoU-politikken.

Kravet til addisjonalitet må imidlertid nyanseres. Addisjonalitet trenger
verken være en nødvendig eller tilstrekkelig betingelse for et vellykket tiltak.
En kan f.eks. tenke seg at reduserte eller uendrede FoU-investeringer som
følge av støtte til samarbeidsprosjekter, kan skyldes at en har lykkes i å
redusere ineffektiv overinvestering som følge av parallell FoU i bedriftene. En
kan også tenke seg at økt etterspørsel etter forskere og annen kompetent
arbeidskraft (som følge av f.eks. økt offentlig finansiering av FoU) kan bidra
til å drive opp lønnsnivået på denne type arbeidskraft. En registrert økning i
næringslivets FoU-utgifter kan derfor i enkelte tilfeller tilskrives økte lønnsko-
stnader, uten at næringslivets reelle FoU-innsats (målt ved f.eks. antall FoU-
årsverk) har økt. I en OECD- studie av virkninger av offentlig finansiering av
FoU (OECD 1999), pekes det på at FoU i offentlig regi kan fortrenge privat
FoU, hovedsakelig pga. økte FoU-kostnader som følge av økt etterspørsel
etter arbeidskraft, uten en tilsvarende økning på tilbudssiden.

8.1.2 Metoder for å evaluere tiltak

Nytte- kostnadsanalyser
En ideell tilnærming til evaluering av tiltak, er å undersøke hvorvidt tiltaket
har ført til at FoU-investeringene har kommet opp på et nivå der sam-
funnsøkonomisk avkastning på marginen er lik de samfunnsøkonomiske kost-
nadene. En måtte da veie nettoavkastningen på hver krone av offentlige midler
brukt på FoU i næringslivet opp mot alternativkostnaden ved å bruke denne
kronen til andre formål. For å kunne foreta en slik analyse, måtte en i prinsip-
pet være i stand til å kvantifisere alle virkninger på både nytte- og kost-
nadssiden. Dette er generelt en svært vanskelig oppgave, og når det gjelder
FoU-investeringer nærmest umulig fordi avkastningen på investeringene ofte
er spredt på mange aktører. For å kunne fange opp hele den samfunnsøkono-
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miske gevinsten av offentlig støtte til FoU, måtte en også ha et svært langt tid-
sperspektiv. FoU-investeringer kan ofte være karakterisert med tap på kort
sikt, men store gevinster på lang sikt.

En har derfor vært nødt til å basere evaluering av tiltak på andre, til dels
mangelfulle, metoder. Evaluering av skatteincentiver foregår for eksempel
som regel ved at økningen i næringslivets FoU-utgifter sammenlignes med
tapet i skatteinntekter. Den viktigste begrensningen med denne metoden er
at en måler verdien av FoU-innsatsen ved de ressursene som legges ned i
prosjektene (antall årsverk, utstyr mv.). En slik nytte-kostnadsanalyse er i
beste fall kun løst forbundet med størrelsen på spillovergapet.

Indikatorer
Som regel vil det være vanskelig å måle eller observere  nytten av et FoU-
prosjekt i bred forstand. En vanlig tilnærming er å finne en kvantifiserbar vari-
abel som er nært knyttet til det en egentlig ønsker å måle (en indikator eller
«proxy»), eller en observerbar variabel som korrelerer med den ikke-obser-
verbare variabelen en ønsker å si noe om. Jaffe (1998) skiller mellom det isol-
erte resultatet av prosjektet (løsningen på et teknisk problem, en oppfinnelse
e.l.), og de virkningene som oppstår som følge av at resultatet fra prosjektet
virker i samspill med omgivelsene (produktivitetsvekst, kunnskapsstrømmer
mv.). En vil ofte bruke en «proxy» for å måle det isolerte resultatet av et
prosjekt, mens en bruker korrelerte variabler for å måle virkningene i omgiv-
elsene.

Mye brukte indikatorer er f.eks. publiserte vitenskapelige artikler eller
patenter. Patenter vil kunne brukes som både en «proxy» og en korrelert vari-
abel. Antall patenter er en indikator på antall oppfinnelser med kommersielt
potensiale. Samtidig vet man at antall patenter over tid og i gjennomsnitt kor-
relerer med raten på kommersielt vellykkede oppfinnelser, og således også
kan brukes som en korrelert variabel.

En god indikator bør bl.a. være enkel å observere og etterprøve, det bør
være en tett og stabil forbindelse mellom indikatoren og den variabelen en
egentlig ønsker å måle, og indikatoren bør være sammenlignbar for ulike bed-
rifter, næringer, land mv. I følge disse kriteriene, er antall patenter en indika-
tor med visse begrensninger. For det første vil betydningen av en patent
kunne variere sterkt, noe som illustreres av at flertallet av patentene aldri kom-
mersialiseres. Videre vil det i praksis kunne være ulik adgang til og behov for
patentering innenfor ulike teknologiområder. Dette fører til at antall patenter
kan være en lite sammenlignbar indikator på tvers av teknologiområder og
næringer.

De underliggende målene for den offentlige FoU-politikken vil som regel
være økt produktivitet og økt økonomisk vekst. Dersom en ønsker å beregne
virkningen av FoU-politikken på disse faktorene, bør en i prinsippet kunne
utnytte kjente sammenhenger mellom målbare variabler som omsetning,
investering, nyetableringer mv. og økonomisk vekst og produktivitet. Det
største problemet her, er at det er vanskelig å vurdere om og i hvilken grad
det en observerer kan spores tilbake til den offentlige FoU-politikken.
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Det er trolig nødvendig å basere evalueringen av FoU-politikken på bruk
av flere indikatorer på ulike aggregeringsnivåer (enkeltprosjekter, FoU-pro-
grammer, bransjer, hele økonomien).

8.2 Tiltak som øker den privatøkonomiske avkastningen på FoU-invester-
inger

I dette avsnittet ser vi på tiltak som i hovedsak går ut på å øke den enkelte bed-
rifts lønnsomhet ved å drive FoU, og på den måten styrke incentivene for bed-
riftene til å foreta FoU-investeringer. Tiltak som øker den privatøkonomiske
avkastningen ved FoU-investeringer, kan være effektivitetsfremmende i den
grad de kompenserer for at bedriften ikke fanger opp hele verdien av sine
FoU-investeringer, jf. kapittel 3. En slik kompensasjon kan utformes som en
reduksjon i skatt eller som et tilskudd.

Indirekte tiltak i form av skatteincentiver er normalt mindre målrettede
enn tilskudd, som typisk rettes mot særskilte vitenskapelige eller teknolo-
giske områder, sektorer e.l. Her fokuserer vi på den tradisjonelle bruken av
disse virkemidlene, dvs. generelle skatteincentiver og selektive tilskudd, men
det er viktig å være klar over at skattelette og direkte tilskudd i prinsippet kan
utformes slik at den økonomiske virkningen for bedriften er den samme. Det
er mulig å lage generelle tilskuddsordninger som ligner på skatteincentiver,
der oppfyllelse av gitte (objektive) kriterier utløser et tilskudd, f.eks. på stør-
relse med en gitt andel av FoU-utgiftene. Andre veien kan et skatteincentiv
utformes slik at den enkelte bedrift må levere en begrunnet søknad om skat-
telette for utgiftene knyttet til det enkelte prosjekt. En kan tenke seg at
søknaden behandles direkte av ligningsmyndighetene, eller at ligningsmyn-
dighetene krever en godkjenning av prosjektet fra Forskningrådet e.l. Desto
større innslag av skjønn, desto mindre egnet vil ligningsmyndighetene være
til å vurdere om et gitt FoU-prosjekt skal gi rett til skattelette. Dersom et annet
administrativt organ må involveres for å vurdere hvilke prosjekter som skal
kvalifisere til skattelette, vil argumentene for å legge en slik subsidie inn i skat-
tesystemet svekkes. Desto mer avgrenset eller selektiv støtte en ønsker å gi,
desto mer hensiktsmessig er det normalt å tildele støtten i form av tilskudd.

8.2.1 Skatteincentiver

Skatteincentiver forstås her som ulike skattemessige ordninger som bidrar til
å redusere bedriftenes kostnader ved å investere i FoU, og således reduserer
avkastningskravet til FoU-investeringene. Skatteincentivet kan bl.a. ta form av
overutgiftsføring (bedriften får fradrag for mer enn 100 pst. av sine FoU-
utgifter), fradrag i skatt (bedriften får trekke en andel av FoU-utgiftene direkte
fra i skatten), avsetning til forskningsfond (som gir opphav til skattelette eller
skattekreditt) og akselererte avskrivninger for kapital til bruk i FoU-øyemed
mv. Skattefordelen kan gjelde de totale FoU-utgiftene (volumbaserte skattein-
centiver), eller FoU-utgifter som overstiger et gitt nivå, såkalte vekstbaserte
eller inkrementelle skatteincentiver. For en mer fullstendig drøfting av alter-
native måter å utforme skatteincentiver på, vises det til kapittel 6.
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Privat utvelgelse av prosjekter
Skatteincentiver er  indirekte virkemidler, i den forstand at beslutningen om
hvilke FoU-prosjekter som skal gjennomføres, overlates til privat sektor. Myn-
dighetene har således minimale muligheter til å påvirke  typen FoU som blir
utført. En mulig fordel ved at markedsmekanismene opprettholdes, er at dette
kan gi et mer fleksibelt system og en mer effektiv utsiling av rene fiasko-
prosjekter: Bedriftene vil ofte ha et bedre informasjonsgrunnlag enn myn-
dighetene til å vurdere – og revurdere – lønnsomheten ved et prosjekt.

Privat utvelgelse av prosjekter trenger ikke bare være en fordel. Fra et
samfunnsøkonomisk ståsted, er det prosjektene med det største gapet mellom
privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning som bør tildeles
offentlig støtte. Private bedrifter vil imidlertid først bruke midlene til å finan-
siere FoU-prosjektene som gir høyest privat avkastning. I prinsippet burde en
derfor kunne komme bedre ut samfunnsøkonomisk sett dersom myndighet-
ene valgte ut prosjektene med det høyeste spillovergapet, og tildelte støtte
direkte til disse prosjektene. Denne innvendingen får økt gyldighet dersom
spillovereffektene antas å være sterkt varierende mellom prosjekter, bedrifter
og næringer. Et generelt skatteincentiv innebærer en gitt subsidierate basert
på gjennomsnittsbetraktninger. Spillovereffektene fra noen prosjekter vil nød-
vendigvis falle over et antatt gjennomsnitt, mens andre vil falle under. Et
generelt skatteincentiv kan derfor føre til overinvestering i FoU i enkelte bed-
rifter/bransjer, mens det fortsatt er underinvestering i andre.

Utløser skatteincentiver økt privat finansiering?
Skatteincentiver kan som nevnt gjelde de totale FoU-investeringene eller kun
en økning i forhold til et gitt nivå. Volumbaserte skatteincentiver vil trolig i
mindre grad enn vekstbaserte skatteincentiver oppfylle et mål om addis-
jonalitet. Ved innføring av et volumbasert skatteincentiv vil myndighetene
risikere å subsidiere mye forskning som bedriftene ville utført også i fravær av
skatteincentivet. Dersom bedriftene ikke endrer tilpasning som følge av inn-
føringen av et skatteincentiv, vil private midler erstattes av offentlige midler
uten at næringslivets FoU-investeringer øker. I hvilken grad en får en slik for-
trengningseffekt, avhenger av hvor  priselastiske bedriftenes FoU-invester-
inger er, jf. nedenfor.

Ved å knytte skatteletten til  økningen i FoU-utgiftene i forhold til et gitt
referansenivå, unngår en i større grad å finansiere FoU som ville blitt gjen-
nomført uansett. Det store problemet knyttet til vekstbaserte skatteincentiver
er imidlertid å fastsette et relevant referansenivå som ikke åpner for skatte-
messige tilpasninger, jf. kapittel 6. Det er vanlig å beregne veksten ut fra et
gjennomsnitt av de 2–5 foregående års FoU-investeringer. Empiriske under-
søkelser viser imidlertid at incentiveffekten reduseres ved bruk av slike gli-
dende gjennomsnitt som referansenivå. En økning i FoU-utgiftene i dag vil
redusere verdien av bedriftens fremtidige skatteincentiver. Dette innebærer
at bedrifter som vurderer å øke sine FoU-utgifter, vil velge å begrense øknin-
gen for å unngå at det framtidige referansenivået øker.

Skatteincentiver påvirker prisen på bedriftenes FoU-investeringer.
Hvilken effekt skatteincentivet har, er derfor avhengig av hvor følsomme eller
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elastiske bedriftenes FoU-investeringer er i forhold til endringer i prisen. Ved
å estimere priselastisiteten til FoU-investeringene, kan en beregne effekten av
en gitt reduksjon i skatten. Hvis for eksempel priselastisiteten estimeres til –
0,5, og den effektive marginale skattekreditten er 0,05 (dvs. 5 pst. reduksjon i
kostnadene), er den estimerte økningen i FoU-investeringene som følge av
skattekreditten 2,5 pst.

Antagelser om at priselastisiteten til FoU-investeringene er lav, har ført til
at mange økonomer har vært skeptiske til skattemessige virkemidler rettet
mot FoU. Lite elastiske FoU-investeringer kan for eksempel skyldes man-
glende teknologiske eller markedsmessige muligheter, eller manglende til-
gang på kritiske ressurser (arbeidskraft, kunnskap, realkapital, finansiering
mv.).

Den overveiende delen av analyser av virkningen av skatteincentiver er
basert på data fra USA. De tidligere studiene viser som regel en lavere elas-
tisitet enn senere studier. Hvorvidt dette skyldes ulik kvalitet på datamateria-
let, eller om responsen på kreditten varierte over tid, er usikkert. Senere stud-
ier basert på amerikanske data på bedriftsnivå, lander omtrent på samme
konklusjon: at priselastisiteten på samlede FoU-investeringer i løpet av 1980-
tallet er om lag 1. Det vil si at én krone i tapte skatteinntekter på marginen gir
om lag én krones økning i registrerte FoU-investeringer. At de estimerte
priselastisitetene var noe lavere de første årene etter at skattekreditten ble inn-
ført, kan skyldes at det tok noe tid for bedriftene å tilpasse seg (lære om) skat-
teincentivet, eller at bedriftenes tillit til at skatteincentivet var kommet for å bli
økte over tid.

Resultatene fra USA er i overensstemmelse med undersøkelser fra andre
OECD-land. Bloom, Griffith og Van Reenen (1999) finner en langsiktig elas-
tisitet på om lag 1, men en betydelig lavere kortsiktig elastisitet (0,16). Empi-
rien indikerer altså at bedriftenes respons på et skatteincentiv rettet mot FoU
er relativt svak til å begynne med, men øker over tid.

Effekten av et skatteincentiv kan imidlertid overvurderes, fordi det kan
være en viss registreringseffekt. Før innføringen av skatteincentivet, kan bed-
riftene ha vært relativt likegyldige med hvorvidt FoU-utgiftene ble ført som
FoU eller som ordinære investeringer eller driftsutgifter i regnskapet. Noe av
økningen som framkommer i registerdata, kan derfor skyldes at bedriftene
blir mer påpasselige med å sette riktig ’etikett’ på FoU-investeringene.

Virkningen i forhold til ulike mål og målgrupper
Prisvirkningen av et skatteincentiv knyttet til bedriftenes overskudd kan vari-
ere kraftig mellom bedrifter. Det innebærer at effekten på bedriftenes incen-
tiver kan være svært ulik for ulike bedrifter. Dette skyldes blant annet at effek-
ten av skatteincentivet normalt vil være avhengig av bedriftens skatteposisjon.
Dersom det ikke er full kontant utbetaling av ubrukte skatteincentiver, vil
enkelte bedrifter, særlig nyetablerte eller bedrifter i en nedgangsperiode,
være ute av stand til å utnytte skatteincentivet fullt ut fordi de ikke har til-
strekkelig skattemessig overskudd. Muligheten til å fremføre ubrukte skat-
teincentiver, vil til en viss grad kompensere for dette. For at bedriftene skal
kompenseres fullt ut, må en imidlertid tilby fremføring med renter. Dette vil
gi nøytralitet mellom bedrifter som er i skatteposisjon og bedrifter som ikke
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er det, men det vil ikke nødvendigvis avhjelpe likviditetsproblemet mange
bedrifter sliter med i oppstartsfasen. (Dette vil bl.a. være avhengig av om kap-
italmarkedene betrakter ubrukte skattekreditter som en eiendel, slik at opp-
samlede skattekreditter kan fungere som sikkerhet ved låneopptak, ev. om
skattekredittene er omsettelige.) For at et skatteincentiv skal kunne bedre lik-
viditeten til disse bedriftene, kan en åpne for at verdien av skatteincentivet
utbetales kontant det samme året det opparbeides. Når det gjelder vekst-
baserte skatteincentiver, vil verdien alltid variere mellom bedrifter, fordi skat-
teletten gjøres avhengig av bedriftens tidligere FoU-investeringer.

Incentivvirkningen av skatteincentiver knyttet til bedriftenes overskudd
er sterkest for etablerte bedrifter i skatteposisjon, og bidrar trolig først og
fremst til å øke omfanget av FoU-investeringene i bedrifter som driver FoU i
dag. Dersom målet med offentlige tiltak er å gi et generelt løft i eksisterende
FoU-investeringer,  kan derfor skatteincentiver utgjøre en effektiv strategi,
fordi en når frem til alle (eksisterende) bedrifter. Skatteincentiver kan også
utgjøre en strategi for å tiltrekke seg FoU-virksomheten til multinasjonale sel-
skaper. Når disse selskapene bestemmer hvor de skal lokalisere sine virksom-
heter, vil de skattemessige betingelsene være én av flere viktige faktorer.
Blant annet Canada har drevet en bevisst skattepolitikk for å tiltrekke seg
FoU-avdelingene til multinasjonale FoU-intensive selskaper. Undersøkelser
indikerer at bedriftenes lokalisering av FoU-virksomheten påvirkes av bruker-
kostnaden ved FoU-investeringene (Bloom, Griffith og Van Reenen, 1999).
Beskatningen av FoU-investeringer er én av flere faktorer som inngår i
brukerkostnaden, og en kan derfor ønske å innføre skatteincentiver for å til-
trekke seg utenlandske FoU-bedrifter. En strategisk FoU-politikk som følge
av skattekonkurranse kan imidlertid være svært kostbar.

Skatteincentiver rettet mot bedriftenes overskudd er trolig ikke det mest
egnede virkemiddelet for å oppmuntre til økt FoU-aktivitet på særskilte
områder som antas å være gjenstand for underinvestering, eller for å vri
næringsstrukturen i retning av mer kunnskaps- og teknologiintensive
næringer. Det er for det første lite trolig at en relativt beskjeden reduksjon i
FoU-kostnadene vil gi tilstrekkelige incentiver til å sette i gang  ny FoU-virk-
somhet i eksisterende bedrifter. For det andre er det tvilsomt om skatteincen-
tiver vil kunne bidra til økt nyetablering av FoU-intensive bedrifter, fordi det i
en oppstartsfase er større mangel på kapital og andre nødvendige ressurser
enn på sterke incentiver. For det tredje er det lite som tilsier at en vil treffe
prosjekter der avviket mellom samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk
avkastning er størst, fordi bedriftene alltid vil velge prosjektene med høyest
forventet privatøkonomisk avkastning.

Stabilitet
Empirien indikerer at en hyppig omforming av skatteincentivene (nivå og
regler) kan redusere effekten på bedriftenes FoU-investeringer. Tidligere ust-
abilitet kan oppfattes som et signal om sannsynlige fremtidige endringer.
Dette er i overensstemmelse med studier av den amerikanske skattekreditten
(se kap. 6), som viser at virkningen ble sterkere da ordningen ble gjort perma-
nent.
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Det er grunn til å tro at bedriftene vil kunne oppfatte skatteincentiver som
tiltak av mer permanent karakter enn ulike former for tilskudd, som i større
eller mindre grad er avhengig av løpende bevilgninger. Empirisk er det imid-
lertid neppe belegg for å si at særordninger i skattesystemet er mer stabile
enn tilskuddsordninger. Særordninger som bryter med prinsippene for skat-
tesystemet for øvrig, vil kunne være gjenstand for et konstant press, jf. f.eks.
rederibeskatningen i Norge.

Sammenlignet med støtte som gis over offentlige budsjetter, kan støtte via
skattesystemet begrense politikernes muligheter til å prioritere og ompriori-
tere mellom ulike formål. Dette gir mindre fleksibilitet i forhold til skiftende
prioriteringer og behov.

Kostnader og administrasjon
Generelle skatteincentiver gir normalt lavere administrasjonskostnader enn
direkte, målrettede tiltak. Ved at utvelgelsen av prosjekter overlates til marke-
det, minimeres myndighetenes informasjonsbehov – en av de viktigste forde-
lene ved indirekte tiltak.

Ordningen kan imidlertid åpne for tilpasninger fra bedriftenes side. En
skattemessig særbehandling av FoU-utgifter vil gi bedriftene motiver til å
manipulere regnskapet slik at mest mulig av ordinære investeringer eller drift-
sutgifter fremstår som FoU-utgifter. Dette problemet forsterkes fordi det ofte
vil være uklart hvilke investeringer som skal defineres som FoU-invester-
inger, bl.a. fordi det ikke vil være typen driftsmidler, men hvordan de brukes,
som vil være avgjørende. Det kan være vanskelig å trekke en klar grense mel-
lom FoU-aktiviteter i en bedrift og «vanlig» produksjon. Ligningsmyndighet-
ene har begrensede muligheter til å kontrollere hvorvidt FoU-utgiftene som
fremkommer av regnskapet, er reelle FoU-kostnader eller ikke. Et skattein-
centiv knyttet til godkjente FoU-prosjekter i bedriftene krever derfor en  klar
definisjon av hva slags FoU som skal kvalifisere til støtte. Desto mer flytende
definisjoner av kvalifisert FoU, desto større er bedriftenes muligheter til å
utnytte ordningen utover det som er hensikten.

8.2.2 Nærmere om FoU-fond

FoU-fond skiller seg fra skatteincentivordningene omtalt ovenfor ved at det
har en todelt målsetning: For det første vil det kunne øke det generelle nivået
på FoU-investeringene ved at det oppstår en skattefordel som reduserer
avkastningskravet til FoU-investeringene. For det andre vil en slik ordning
kunne bidra til å jevne ut bedriftenes FoU-utgifter over konjunktursykelen.
Med andre ord vil ordningen kunne sikre at bedriftene handler mer langsiktig,
i den grad det finnes hindringer for dette. Ordningen fungerer slik at bedriften
innrømmes fradrag i skattepliktig inntekt for avsetninger (inntil en viss andel
av overskuddet) til et FoU-fond. Myndighetene vil måtte sette krav til prosjek-
tinnhold for at bedriften skal kunne bruke fondsmidlene. Dersom midlene
ikke brukes til godkjente FoU-prosjekter, må skattefordelen trekkes inn. Skat-
tefordelen oppstår ved at bedriftene får en skattefri kreditt på midlene som set-
tes av til fondet. En mer generøs ordning ville være å frita også avkastningen
på fondsmidlene fra beskatning.
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Begrunnelsen for et FoU-fond må være at bedriftenes FoU-investeringer
er følsomme overfor midlertidige svingninger i bedriftenes inntjening. I den
grad dette fører til at samfunnsøkonomisk lønnsomme FoU-prosjekter blir
avbrutt, kan dette være uheldig sett fra samfunnets side.

Det er imidlertid svakt empirisk belegg for at FoU-investeringer er mer
følsomme enn andre investeringer overfor svingninger i bedriftenes inntekter.
Høye transaksjonskostnader knyttet til FoU-investeringer, som hovedsakelig
består av lønnsutgifter til høyt kvalifisert og spesialisert arbeidskraft, kan føre
til at FoU-investeringer er relativt mindre konjunkturfølsomme enn invester-
inger i fysisk kapital (se f.eks. Himmelberg og Petersen, 1994). En bedrift vil
normalt ikke ønske å si opp deler av forskningsstaben når behovet er lite, for
deretter å ansette dem igjen når behovet øker. Midlertidige ansettelser av for-
skningspersonale vil kunne være kostbart for bedriften av flere grunner. For
det første kan det være vanskelig for bedriften å få tak i tilsvarende kompetent
arbeidskraft når behovet øker igjen. For det andre krever FoU-aktivitet som
regel en viss bedriftsspesifikk kunnskap, og opplæring av nyansatte kan med-
føre betydelige kostnader. For det tredje kan oppsagte spesialister lekke ver-
difull informasjon til konkurrerende bedrifter som ansetter dem.

Erfaringer fra bl.a. Norge og Sverige viser at bedriftene i varierende grad
utnytter mulighetene til å redusere skattegrunnlagene ved fondsavsetninger.
Dette skyldes to forhold. For det første vil en avsetningsordning (på kort sikt)
ikke ha noen betydning for nyetablerte virksomheter som ikke har begynt å
generere overskudd. For det andre er det uklart i hvilken utstrekning ordnin-
gen vil bli benyttet. Det er en sammenheng mellom utnyttelsesgrad og inntjen-
ing: Bedrifter med stor lønnsomhet utnytter ordningene i større grad enn bed-
rifter med lav lønnsomhet, som løpende kan ha store marginer med uutnyt-
tede avsetningsmuligheter.

Generelt vil avsetningsordninger av denne typen økonomisk sett måtte
begrunnes med en antagelse om at bedrifter med god historisk lønnsomhet –
og dermed lavere skattebelastning og lavere avkastningskrav – er de samme
bedriftene som for fremtiden vil generere de samfunnsøkonomisk mest
lønnsomme investeringsprosjektene.

Sverige har tidligere hatt et såkalt «förnyelsekonto». Utformingen av ord-
ningen gjorde at det var de mest lønnsomme bedriftene som foretok de største
avsetningene. Dette var bedrifter som med stor sannsynlighet ville ha invest-
ert i FoU uavhengig av avsetningsmulighetene. Ordningen bidro derfor til å
støtte FoU-investeringer som ville ha blitt gjennomført uansett, noe som ikke
var hensikten med ordningen. Samtidig er det usikkert om ordningen hadde
noen effekt for bedrifter som fikk likviditetsproblemer i en lavkonjunktur.
Ordningen ble derfor avskaffet i 1987.

En kan videre sette spørsmålstegn ved om det i praksis er mulig å innføre
en ordning med øremerking av fond. Bedriftene vil i prinsippet kunne ta opp
lån med sikkerhet i fondet. Selv om myndighetene innfører formelle begren-
sninger i forhold til pantsetting av fondet, vil det kunne fungere som sikkerhet
i forhold til særlig konkursrisikoen.

Den norske skattereformen i 1992 var basert på et prinsipp om brede skat-
tegrunnlag og lave satser. De fleste andre lands skattereformer de senere år
har gått i samme retning. I forbindelse med skattereformen i 1992 ble ulike
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avsetningsordninger fjernet og avskrivningssatser redusert. Dersom en åpner
for å gjeninnføre ordninger med skattefrie avsetningsordninger, vil det kunne
utløse krav om tilsvarende ordninger for andre formål. Dette er for øvrig et
generelt argument mot særordninger i skattesystemet.

Tidligere erfaringer med skattefrie avsetningsordninger, har vist at det er
en risiko for uthuling av ordningene over tid. Dersom bruk av midlene til
andre formål enn FoU utløser hva som for bedriften fortoner seg som en
urimelig skattebelastning (fordi den akkumulerte skattefordelen må tilbake-
betales), kan det oppstå sterkt press for å få et endelig skattefritak selv om
midlene brukes til andre formål enn hva som var intensjonen.

8.2.3 Direkte tilskudd

Ved direkte tilskuddsordninger, har myndighetene større muligheter til å
være selektive med hensyn på type prosjekt, bransje eller bedrift som skal
motta offentlig støtte. I den grad den privatøkonomiske rangeringen av
lønnsomme prosjekter avviker fra en samfunnsøkonomisk rangering, kan det
derfor være mer effektivt å innrette subsidien som direkte tilskudd enn skat-
teincentiver. Myndighetene i de fleste land prioriterer å gi offentlig støtte til
visse typer forskning karakterisert ved lav privatøkonomisk avkastning, men
høy samfunnsøkonomisk verdi (f.eks. grunnforskning som har utpreget kar-
akter av fellesgode), eller til visse typer bedrifter (f.eks. SMB-sektoren) som
antas å være særlig utsatt for svikt på kapitalmarkedene. Det offentlige kan
også legge mer langsiktige hensyn til grunn for sine prioriteringer. En empir-
isk studie fra OECD (1999) indikerer at direkte tilskudd har sterkere langsik-
tig virkning enn skatteincentiver. Dette kan gjenspeile et mer langsiktig pers-
pektiv fra det offentliges side ved utvelgelse av prosjekter.

Et viktig mål med direkte tilskudd, er normalt at det skal utløse en økning
i de private FoU-investeringene. Offentlig (del)finansierte prosjekter kan
bidra til å skape nye muligheter som får bedriftene til å sette i gang nye egen-
finansierte prosjekter. Det er også muligheter for at offentlige tilskudd kan
lette bedriftenes tilgang til ekstern kapital. Finansieringen vil først og fremst
kunne bli enklere fordi det offentlige bærer mer av risikoen, men en kan også
tenke seg en viss signaleffekt: Hvis kapitalmarkedene har tillit til at det
offentlige lykkes i å velge ut de beste prosjektene, kan offentlig støtte tjene
som et signal om at bedriften har et godt prosjekt.

Det er en viss risiko for at offentlig tilskudd til spesifikke prosjekter kan
skape innelåsningseffekter, ved at bedriftene fortsetter å satse på ikke-opti-
male områder der de mottar offentlig støtte, fremfor å satse på nye områder
med høyere samfunnsøkonomisk avkastning.

Kravet til informasjon fra det offentliges side
Direkte offentlig støtte skaper vridninger i allokeringen av kapital mellom
ulike forskningsområder, i tillegg til at konkurranseforholdene forskyves.
Dette er i utgangspunktet tilsiktede virkninger av virkemiddelbruken, ut i fra
et ønske om å korrigere for en form for markedssvikt. I prinsippet ønsker en
ved virkemiddelbruken å vri ressurser over til prosjekter med stort avvik mel-
lom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Et avgjørende
spørsmål for innretningen av virkemidlene vil være om det offentlige har til-
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strekkelig informasjon til å kunne allokere midler på en bedre måte enn
markedet gjør.

For så vidt gjelder finansiering av kunnskapsalmenningen, for eksempel
grunnforskning, er markedet som oftest utkoblet, og beslutningene blir i de
fleste land fattet på annet grunnlag. Når det gjelder forskning i næringslivet,
må en i denne sammenheng skille mellom ulike typer beslutninger. På et mer
overordnet nivå kan forvaltningen foreta beslutninger om å prioritere visse
brede forskningsområder. Dette reiser spørsmålet om myndighetene er i
stand til å plukke ut de bransjer eller næringer, ev. teknologiområder, som har
størst potensiale for vekst i fremtiden. Begrunnelsen for å velge ut særskilte
satsingsområder på denne måten, kan ligge i manglende koordinering blant
markedsaktørene. Disse spørsmålene går en noe nærmere inn på under pkt.
8.3.2. Hvorvidt det offentlige skal velge ut enkelte satsingsområder, ble bl.a.
drøftet i næringsmeldingen, St. meld.nr. 41 (1997–98), som konkluderte med
at denne type prioriteringer er en nødvendig del av FoU-politikken for et lite
land som Norge. I denne meldingen slås det likevel fast at næringsnøytralitet
bør være et overordnet prinsipp for næringspolitikken.

Hva angår beslutninger på bedriftsnivå, kan det være grunn til å skille mel-
lom ulike bedrifter og situasjoner. For SMB-bedrifter uten forskningserfaring,
kan virkemiddelapparatet, gjennom sin brede erfaring og nettverk, ha bedre
teknologisk, prosjektmessig og markedsmessig kompetanse enn bedriften
selv. For mer erfarne bedrifter kan en forvente at kompetansen i første rekke
ligger hos bedriften. I den grad bedriftene har bedre kompetanse enn det
offentlige til å vurdere den privatøkonomiske lønnsomheten ved et prosjekt,
kan et mulig problem være at bedriftene presenterer prosjektene som pri-
vatøkonomisk marginale for å få offentlig støtte, selv om de egentlig ikke er
det. Bedriftene kan ha et motiv til å henvende seg til virkemiddelapparatet for
støtte til privatøkonomisk lønnsomme prosjekter før de vender seg til kapital-
markedene.

Hvor godt virkemiddelapparatet fungerer, vil bl.a. bero på kvaliteten på
det generelle kunnskapsgrunnlaget, analysene av trender, de ansattes erfar-
ing og innsikt, beslutningskriteriene, samt organisasjonenes evne til å analy-
sere erfaringene og forbedre seg på bakgrunn av dette.

8.2.4 Tilskudd eller skattelette knyttet opp mot arbeidskraften

I 8.2.1–8.2.3 omtales tilskudd eller skattelette knyttet til enkeltprosjekter i en
bedrift, uten at det skilles mellom ulike innsatsfaktorer i prosjektene. Dette
avsnittet omhandler mulighetene for å knytte støtten spesifikt til arbeidsk-
raften. Vi diskuterer to ulike måter det offentlige kan dekke noe av bedriftens
arbeidskraftkostnader på. En mulighet er å redusere arbeidsgiveravgiften for
hver enkelt ansatt som arbeider med kvalifiserte FoU-prosjekter, i tråd med
den  nederlandske modellen (se kapittel 6). En annen mulighet er å gi tilskudd
eller skattelette (evt. i form av reduksjon i arbeidsgiveravgiften) for hver
ansatt som oppfyller visse kriterier knyttet til kompetansenivå. Kriteriene for
å motta støtte er altså basert på egenskaper ved  prosjektene ved det ene tilta-
ket, mens det er basert på egenskaper ved de  ansatte ved det andre tiltaket.
Dette kan gi ganske ulike virkninger.
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Den nederlandske modellen
Reduksjon i arbeidsgiveravgiften for hver ansatt som arbeider med et kvalifis-
ert FoU-prosjekt, skiller seg ikke i vesentlig grad fra tiltakene diskutert i avs-
nittene 8.2.1 og 8.2.2. Begrunnelsene for å utforme subsidien på denne måten
er trolig først og fremst av pragmatisk art. Arbeidskraft er den dominerende
innsatsfaktoren ved FoU-prosjekter, og støtte rettet mot arbeidskraften vil der-
for fortsatt omfatte store deler av prosjektkostnadene. Problemer knyttet til
regnskapsmanipulering og kontroll vil trolig begrenses. En rekke driftskost-
nader går på tvers av aktiviteter i bedriften, f.eks. administrasjon, strøm, reg-
nskap mv., og tilordnes de ulike aktivitetene ved hjelp av skjønnsmessige
fordelingsnøkler (f.eks. produksjonsvolum eller arbeidstimer). Det kan være
vanskelig å kontrollere om bedriften har overdrevet én avdelings andel av
slike kostnader. Dette er en mindre relevant problemstilling når støtten kun
gjelder lønnskostnader. Bedriftene som kommer inn under ordningen, vil imi-
dlertid ha motiver til å tilordne så stor del av arbeidskraften som mulig til FoU-
aktiviteten. Hvorvidt den enkelte ansatte virkelig jobber full tid (eller mer enn
et gitt antall arbeidstimer) på det aktuelle prosjektet, kan være vanskelig for
myndighetene å kontrollere.

En annen konsekvens av å innrette støtten på denne måten, er at støtten
løsrives fra bedriftens skatteposisjon. Ved å knytte skatteincentivet til skatte-
(eller avgifts-) arter som bedriften må betale uansett, favoriseres ikke lenger
bedrifter i skatteposisjon i forhold til bedrifter som går med skattemessig
underskudd.

Skattelette/tilskudd knyttet til egenskaper ved arbeidskraften
En annen mulighet er å redusere arbeidskraftkostnadene (ved å gi tilskudd
eller skattelette) for hver enkelt ansatt som oppfyller visse kompetansekriter-
ier, f.eks. i form av en gitt universitetsgrad eller dokumentert forskererfaring.
Støtte basert på egenskaper ved de ansatte har den administrative fordelen at
det ikke kreves noen avgrensning med hensyn til type aktivitet eller prosjekter
som skal motta støtte.

Det er grunn til å tro at slike tiltak treffer små bedrifter, bl.a. fordi det er
enkelt å forstå (særlig når støtten gis i form av et tilskudd for hver ansatt som
oppfyller f.eks. krav om en universitetsgrad), og enkelt å administrere for bed-
riften. Desto mer kompliserte søknadsprosesser som må til for å motta støtte,
desto mindre sannsynlig er det at tiltaket treffer små bedrifter som driver FoU
i liten skala. Tiltakene kan bidra til at mottakerkompetansen i bedriftene øker.
Dersom en lykkes i å få bedrifter med lav FoU-intensitet til å ansette høykval-
ifiserte medarbeidere, vil disse bedriftene i større grad kunne nyttiggjøre seg
eksternt generert kunnskap, ikke minst resultater fra internasjonal forskning.
En kan imidlertid stille spørsmålstegn ved om personer med forskerkompet-
anse har høyest avkastning i SMB-bedrifter.

En mulig innvending til denne type tiltak er at det er relativt stor sannsyn-
lighet for lønnsoverveltning. I hvilken grad støtten veltes over i forskerlønnin-
gene, er avhengig av hvor elastisk tilbudet av denne type arbeidskraft er. Der-
som subsidien i sin helhet veltes over i forskerlønningene, dvs. hvis tilbudet
av forskere er fullstendig uelastisk som følge av begrenset forskertilgang, vil
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ikke tiltaket ha noen effekt på bedriftenes kostnader, og følgelig liten effekt på
samlet forskningsinnsats på kort sikt. På lang sikt kan imidlertid tilbudet av
forskere øke som følge av økt lønnsnivå. En kan også tenke seg at muligheten
til å tilby høyere lønn gjør det mulig for bedriften å ansette (utenlandsk)
arbeidskraft den ellers ikke ville hatt råd til å ansette.

Substitusjon av innsatsfaktorer
Felles for begge tiltakstypene som nevnes ovenfor, er at innsatsfaktorene i
FoU-investeringene behandles forskjellig. Faktorbruken på FoU-prosjekter
kan derfor vris fra kapital til arbeidskraft, fordi arbeidskraften blir relativt bil-
ligere for bedriftene. Hvorvidt det oppstår en slik vridning, er bl.a. avhengig
av substitusjonselastisiteten mellom innsatsfaktorene.

Det er grunn til å tro at substitusjonselastisiteten mellom arbeidskraft og
kapital er relativt lav når det gjelder investeringer i FoU. Det er vanskelig å
tenke seg at kunnskapskapitalen kan erstattes av maskiner og utstyr, og vice
versa. Dersom bruken av en innsatsfaktor i utgangspunktet er for lav fordi
innsatsfaktoren er hardt beskattet, kan også en vridning av bruken av innsats-
faktorer være ønskelig. Dette kan f.eks. være tilfelle for relativt høyt lønnet
arbeidskraft som står overfor høye effektive skattesatser. På den annen side
vil det i dette tilfellet være et mer målrettet tiltak å dempe progresjonen i skat-
tesystemet, jf. omtale i punkt 8.4.2.

8.3 Samarbeidstiltak

Samarbeid mellom bedrifter og mellom næringslivet og offentlige
kunnskapsinstitusjoner vil kunne gi samfunnsøkonomiske og privatøkono-
miske gevinster bl.a. som følge av økt kunnskapsflyt og stordriftsfordeler i
produksjon av kunnskap. Manglende individuelle incentiver eller mangel på
koordinering kan imidlertid føre til at dette gevinstpotensialet ikke utløses, jf.
kapittel 3. Det offentliges rolle vil i en slik situasjon først og fremst være å
koordinere aktørene for på den måten å stimulere til økt eller mer effektiv
FoU-innsats. I punkt 8.3.1 går vi inn på tiltak som kan bidra til å styrke incen-
tivene til samarbeid og kunnskapsflyt mellom aktører.

Dersom det er særskilte gevinster ved  samlokalisering , kan det være
grobunn for klyngedannelse. For FoU-intensiv virksomhet er det grunn til å
tro at lokaliseringsgevinster kan oppstå ved at kunnskapsoverføringene virker
sterkere lokalt enn globalt. I punkt 8.3.2 drøftes mulighetene for å drive en
aktiv politikk for å tiltrekke seg FoU-intensive klynger.

Den norske næringsstrukturen er dominert av næringer som i utgang-
spunktet betraktes som lite forskningsintensive, i den forstand at en relativt
liten andel av verdiskapningen innenfor næringen går direkte til FoU-invester-
inger. Dette vil ofte være næringer preget av mange små bedrifter som ikke
driver egen FoU, men som like fullt kan være svært kunnskapsintensive, ved
at de indirekte baserer seg på avansert kunnskap og høyteknologi (via produk-
sjonskapitalen, leverandører mv.). I denne type næringer vil det derfor kunne
være lønnsomt for bransjen som helhet å øke satsingen på (oppstrøms-) FoU,
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selv om enkeltbedriftene har mangelfulle incentiver. I 8.3.3 diskuteres tiltak
med særlig relevans for denne problemstillingen.

8.3.1 Tiltak for å stimulere til økt samarbeid

I dette avsnittet drøftes ulike former for subsidiering av FoU-samarbeid. I
8.3.1.1 drøftes økonomiske incentiver til samarbeid på prosjektbasis, mens
fokuset i 8.3.1.2 er rettet mot samarbeid på individplan, i form av utveksling-
sordninger, nettverksbygging mv.

Subsidiering av samarbeidsprosjekter
Dersom myndighetene ønsker å styrke de økonomiske incentivene til samar-
beid, står de overfor mange av de samme avveiningene som omtales i avsnitt
8.2, der tiltak rettet mot den enkelte bedrift drøftes. For det første må myn-
dighetene ta stilling til om et slikt incentiv skal gjelde samtlige aktører som
oppfyller gitte kriterier (indirekte tiltak), eller om myndighetene aktivt skal
velge ut samarbeidsprosjekter med antatt høy samfunnsøkonomisk verdi for
offentlig støtte (direkte tiltak).

Subsidiering av samarbeidsprosjekter skjer i dag ved direkte støtte, i form
av offentlig delfinansiering av utvalgte enkeltprosjekter. Et eksempel fra olje-
bransjen er det såkalte DEMO 2000 programmet. Programmet er lagt opp
som et samarbeidsprogram med en egen styringsgruppe med representanter
fra oljeselskaper, leverandørindustri, forskningsmiljøer og Oljedirektoratet.
Departementet har i samråd med Norges forskningsråd utpekt styringsgrup-
pen og utformet retningslinjer for programmet. Det statlige bidraget kanalis-
eres som øremerkede midler gjennom Norges forskningsråd. Industrien selv
står for en stor del av finansieringen av programmet.

En mer generell – og generøs – incentivordning rettet mot samar-
beidsprosjekter, kunne utformes slik at ethvert prosjekt med flere samar-
beidspartnere og dokumentert forskningsinnhold utløste offentlig støtte. En
variant av en slik automatisk virkende ordning rettet spesielt mot universiteter
og høyskoler, kunne være å gi disse tilleggsmidler til fri grunnforskning når
de velges som FoU-partnere av bedriftene.

En mulig ulempe med generelle, indirekte ordninger rettet mot samar-
beidsprosjekter, er at de i utgangspunktet har en mer permanent karakter enn
direkte støtte til enkeltprosjekter. Dersom aktørene oppnår en gevinst ved
samarbeid, er det grunn til å tro at de uansett vil fortsette samarbeidet når det
først er etablert. I den grad myndighetene kun skal ha en koordinerende rolle,
bør tiltakene i utgangspunktet altså være midlertidige. Automatisk virkende
ordninger vil normalt også innebære mindre kontroll enn direkte ordninger,
slik at det er en større fare for at det oppstår samarbeidskonstellasjoner kun i
navnet. Dette problemet vil trolig forsterkes dersom de økonomiske incen-
tivene til samarbeid foreligger på begge sider.

Begrunnelsen for å subsidiere samarbeidsprosjekter på mer varig basis,
må være at en mener verdien for samfunnet av at aktørene samarbeider går
utover verdien for enkeltaktørene som deltar i samarbeidet – dvs. at de
eksterne virkningene ikke internaliseres fullt ut.

Fordelen med offentlig delfinansiering av utvalgte samarbeidsprosjekter,
er at det kan fungere som et «smøremiddel» for å få i gang samarbeid mellom
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selskaper, og mellom selskaper og forskningsinstitusjoner. Direkte støt-
tetiltak rettet mot samarbeidsprosjekter er imidlertid heftet med de samme
informasjonsproblemene som bedriftsspesifikke direkte støttetiltak. En
koordinerende rolle fra det offentliges side, krever mye informasjon og
kunnskap, som det  offentlige kanskje ikke har. Det er liten grunn til å tro at
myndighetene har bedre forutsetninger enn markedet for å koble de rette bed-
riftene/institusjonene sammen.

Tiltak for å øke kunnskapsoverføringene og etablere nettverk
Mye av kunnskapsoverføringene mellom bedrifter eller mellom den offentlige
forskningssektoren og næringslivet tar form av ukodifisert kunnskap, dvs.
mobile personer tar med seg sitt hode og sin erfaring og bringer det inn i en
ny bedrift. At kunnskapsoverføringene i stor grad følger arbeidskraften, kan
være et argument for å etablere ordninger for å stimulere til utveksling av
arbeidskraft, særlig mellom offentlige forskningsmiljøer og næringslivet.

Utvekslingsprogrammer mellom universitets-, høyskole og instituttsek-
toren og næringslivet, kan bidra til toveis overføring av kunnskap mellom
næringslivet og den offentlige forskningssektoren, herunder bidra til å bevis-
stgjøre utdannings- og forskningssektoren med hensyn til næringslivets
behov. På noe lengre sikt kan denne type programmer tenkes å bidra til å
utvikle og integrere fremtidige næringslivsledere med forskningskompetanse
og -forståelse. Til sist kan programmene bidra til å etablere nettverk av indi-
vider og arbeidsgivere med felles erfaringer.

Et eksempel på et vellykket samarbeidsprogram fra Norge er  Satsing i
shipping (SIS) på Norges Handelshøyskole (NHH). SIS var et stipendiatpro-
grammet der stipendiatene gjennomførte høyere avdelings studium ved NHH
24 samtidig som de var ansatt i en maritim bedrift. Under studiet arbeidet de
med problemstillinger for denne bedriften, samtidig som flere også tok del i
større forskningsprosjekter innen feltet skipsfartsøkonomi. Prosjektene ble
finansiert dels av den maritime bedrift hvor stipendiaten var ansatt og dels av
Norges Rederiforbund. Erfaringene med ordningen var meget gode. Pro-
grammet resulterte i god kontakt med næringslivet og forskningsinstitus-
jonen, og tilførte rederinæringen personer med særskilt kompetanse. De aller
fleste av de som gjennomførte SIS programmet arbeider i dag innen det mari-
time miljøet. I tilknytning til programmet ble det også opprettet en
«møteplass» for uteksaminerte kandidater, det såkalte  SIS Forum. SIS forum
fungerer som et viktig nettverk for de tidligere SIS kandidatene, og har des-
suten hatt til hensikt å bidra til ytterligere kontakt mellom NHH og den mari-
time næring.

ETAN (The European Technology Assessment Network), en arbeids-
gruppe innenfor EU som ser spesifikt på spørsmål knyttet til FoU, anbefaler at
en knytter økonomiske incentiver til utvekslingsordninger mellom
næringslivet og offentlige forskningsinstitusjoner. Det fremheves av gruppen
at slike utvekslingsprogrammer kan oppfylle flere mål. De eksemplifiserer
dette med et program i Storbritannia, der bedriftene mottar offentlig tilskudd

24. Høyere avdelings studium utgjør første del – nærmere bestemt kursdelen -- av forskerut-
danningen (dr.grads utdannelsen) ved NHH.
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for hver student på høyere nivå som blir ansatt for å jobbe på strategiske FoU-
prosjekter i bedriftene, under veiledning fra bedriften og fra universitetet.
ETAN hevder at tiltaket, i tillegg til å redusere bedriftenes FoU-kostnader, kan
bidra til toveis overføring av kunnskap mellom næringslivet og utdan-
ningssektoren. Videre tenker de seg at slike programmer på lengre sikt kan
gi næringslivsledere med kunnskap om og erfaring fra forskning, og generere
nettverk med individer med felles erfaringer.

Boks 8.1 Kista Science Park

Like nord for Stockholm, 15 minutters kjøretur fra Arlanda flyplass, ligger
Kista Science Park, som lenge har vært Nord-Europas dominerende senter for
IT, elektronikk og kommunikasjon. Ericsson, Nokia, Sonera, Microsoft, Com-
paq, Apple, Oracle, Hewlett-Packard, Intel, IBM, TietoEnator er eksempler på
bedrifter som har etablert forsknings- og produksjonsavdelinger i Kista.

Selv om forskningsparken formelt ble etablert i 1988, begynte utviklingen
da Ericsson og IBM etablerte virksomheter i Kista på 1970-tallet. Av de nå 650
bedriftene som har stimet sammen på 2000 mål i Kista, er det 350 IT-selskaper.
Av disse har 175 bedrifter færre enn 50 ansatte. Bare seks bedrifter har over
500 ansatte. Drøyt 27 000 høyt kvalifiserte mennesker har sitt daglige arbeid i
Kista; 11 000 av dem i Ericsson

Infrastrukturen i Kista er trolig enestående i Skandinavia. Konsentras-
jonen gjør det lettere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, mens Kistas inter-
nasjonale rykte gjør det lettere å få risikokapital. Videre fungerer Stockholm
og Sverige som testmarkeder for flere ledende IKT-bedrifter. Stockholm er
den byen i verden med relativt flest mobiltelefoner, og en tredjedel av innbyg-
gerne i Stockholm er koblet til internett.

Kistas forskermiljø er grobunnen for den utviklingen som har skjedd i
Kista. I Electrum har KTH forskning og undervisning. Stiftelsen Electrum er
et kompetansesenter, grunnlagt i 1988, som huser 30 professorer, over 600
medarbeidere innen forskning og undervisning, samt 3 100 studenter. Det er
også planlagt å legge et IT-universitet til Kista, med om lag 150 studenter, fra
neste høst.

I Sverige er det lange tradisjoner for samarbeid mellom næringslivet og
offentlige forskningsinstitusjoner. I de senere år har de svenske forskning-
sparkene vært en viktig arena for denne type samarbeid – hvor Kista er en av
de mest vellykkede. De svenske forskningsparkene er nesten alltid lokalisert
i nærheten av en offentlig forsknings- eller utdanningsinstitusjon. Det legges
til rette for små og nyetablerte selskaper så vel som for selskaper som springer
ut av universitetsmiljøene og større selskaper. Forskningsparkene tilbyr hjelp
i forhold til kontakt med forskere og studenter, lokale og regionale myn-
digheter, samt nettverksbygging med andre bedrifter i den aktuelle forskning-
sparken og i andre forskningsparker. I tillegg tilbys administrative tjenester.
Når det gjelder finansiering, kan forskningsparkene direkte og indirekte bidra
til å koble bedriftene med tilbydere av risikokapital.
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8.3.2 Tiltak for å etablere og styrke næringsklynger og kompetansesen-
tra

Etablering og styrking av næringsklynger blir ofte trukket frem som viktige
tiltaksområder for å fremme innovasjon og kunnskapsproduksjon. Det er rik-
tignok ingen én-til-én sammenheng mellom kunnskapsintensitet og
lønnsomme klynger, men det er grunn til tro at man hyppigere vil finne klyn-
ger på kunnskapsintensive områder enn på andre områder. Dersom FoU gir
opphav til lokalt betingede kunnskapsoverføringer, gir dette grobunn for
næringsklynger.

At det er kunnskapsoverføringer mellom aktørene i en klynge, er ikke i
seg selv noe argument for offentlige tiltak, i det klyngedannelsen kan bidra til
å internalisere disse eksternalitetene. Begrunnelsen for offentlige tiltak må
ligge i at manglende koordinering mellom aktørene hindrer en potensielt
lønnsom klynge i å bli etablert, eller at markedet ikke gir klynger av optimal
størrelse, (Se kapittel 3 for en nærmere drøfting av årsaker til markedssvikt i
forhold til klynger.) En ser her på to type tiltak: Tiltak for tiltrekke seg  nye
klynger, og tiltak for å utvide  eksisterende klynger.

Spørsmålet er som regel ikke  om næringsklynger vil bli etablert, men
hvor . Siden klynger ofte bidrar til økt samlet verdiskapning der de blir etab-
lert, vil de områdene som får klynger kunne få høyere inntekt enn de
områdene som ikke får dem, alt annet likt. Er det spørsmål om internasjonal
lokalisering, kan det derfor være i et lands interesse å oppmuntre til etablering
av næringsklynger. I hvilke land levedyktige internasjonale klynger innen en
bestemt bransje vil finnes, vil dels avspeile komparative fortrinn, og dels bero
på historiske tilfeldigheter, selvoppfyllende forventninger eller aktive, næring-
spolitiske tiltak. Flere land har drevet aktiv politikk for å tiltrekke seg internas-
jonale klynger, blant annet Sverige og Irland.

En offentlig politikk rettet mot etablering av nye klynger, vil ofte bety tiltak
med sikte på å få en bransje over  kritisk masse , slik at det blir lønnsomt for
enkeltbedrifter å etablere seg. Det offentliges oppgave vil da i hovedsak være
å kompensere for en koordineringssvikt: Siden enkeltbedrifter ikke foretar en
samordnet etablering, må en gjennom økonomisk politikk gjøre det troverdig
for enkeltbedriftene at man faktisk vil oppnå kritisk masse. Hvis myndighet-
ene har en oppfatning om at en burde kunne få en konkurransedyktig klynge
innenfor et bestemt område, kan de rette særlige tiltak mot den aktuelle bran-
sjen. Like viktig som selve tiltakene, kan det være at det offentlige gir trover-
dige signaler om at dette er et viktig satsingsområde. Mulige tiltak kunne
være aktivt å kanalisere norske forskningsmidler til bransjen, og gi utdanning
av eksperter på området særlig prioritet innenfor utdannelsessystemet. En
slik politikk innebærer imidlertid at myndighetene aktivt favoriserer en bran-
sje eller næring. En kan sette spørsmålstegn ved om myndighetene er i stand
til å plukke ut «vinnerbransjer» på denne måten.

Tiltak rettet mot etablering av nye  internasjonale klynger kan ta utgang-
spunkt i så å si alle variabler med betydning for bedriftenes lokaliseringsvalg.
Bedrifters valg av lokalisering vil normalt avspeile  kostnader og markedstil-
gang , dvs. tilgang og pris på viktige innsatsfaktorer eller innsatsvarer, nærhet
til kundene (eller større befolkningskonsentrasjoner), skattenivå, lønnsnivå
og kvalifikasjoner på arbeidskraften, mv. Særskilt for bransjer med lokale
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eksternaliteter, er at lokaliseringen i tillegg vil avhenge av hvor mange  andre
aktører som velger samme lokalisering. Myndighetenes oppgave vil da være
å føre en offentlig politikk som gjør det attraktivt for nye bedrifter eller bran-
sjer å etablere seg. En slik politikk vil ofte kunne være av helt generell art. Ved
hjelp av inntektspolitikk og generell makroøkonomisk politikk kan myn-
dighetene forsøke å senke kostnadsnivået; gjennom utformingen av skattesys-
temet kan man gjøre det attraktivt for utenlandske bedrifter å foreta direkte
investeringer; ved investeringer i samferdsel og andre kommunikasjoner kan
man senke transportkostnadene internt og eksternt. Hvis myndighetene ved
hjelp av slike tiltak får lokket noen bedrifter til seg, kan det i neste omgang
kunne utløse flere etableringer – og så videre.

Bergo-utvalget (NOU 1996: 17) legger vekt på at politikken overfor
næringsklynger bør være informasjonsrobust, jf. drøfting av dette begrepet i
punkt 8.1.1.2. En næringsnøytral politikk er ifølge utvalget et viktig element i
en slik informasjonsrobust politikk. Andre viktige elementer er en aktiv
konkurransepolitikk, sterk vekt på effektivitet i offentlig sektor, en godt
utbygd infrastruktur og satsing på forskning og høyere utdanning.

Regionale klynger
I Tyskland har en innført tiltak med sikte på å etablere nye  regionale klynger
innenfor bioteknologi, det såkalte «BioRegio» programmet som ble innført i
1996. Regioner som har en utviklingside innenfor bioteknologi kan være med
å konkurrere om offentlig finansiering. Kriteriet for å bli valgt er at det eksis-
terer samarbeid mellom alle aktuelle aktører (universitet, næringsliv, offentlig
administrasjon) innenfor regionen. Målet er å gi regionene incentiver til å
organisere nettverk og næringsklynger innenfor området.

Bergo-utvalget (NOU 1996: 17) advarte mot å drive aktiv lokal nærings-
politikk for å konkurrere om bedrifter og bransjer. I beste fall er lokal konkur-
ranse om bedrifter og bransjer et nasjonalt nullsumspill som ikke fører til at
landet får flere bedrifter eller arbeidsplasser totalt sett, men bare krever res-
surser. I verste fall kan det forhindre utvikling av konsentrerte næringsklyn-
ger, og med det innebære betydelige, samfunnsøkonomiske kostnader. Det er
i denne sammenheng naturlig å peke på at distriktspolitiske hensyn kan gå i
motsatt retning av hva en fornuftig FoU-politikk tilsier.

Tiltak rettet mot eksisterende klynger
Myndighetene kan også ønske å innføre tiltak med sikte på å få sam-
funnsøkonomisk riktig omfang av  eksisterende klynger som har for lite omfang
pga. positive eksterne virkninger.

Dersom myndighetene kjente til de konkrete kildene til lokaliseringsgev-
instene, kunne de i prinsippet rette tiltakene direkte mot kilden til markedss-
vikten. Dersom det f.eks. eksisterte breddefordeler i tilbudet av innsatsvarer,
ville markedsløsningen kunne gi for få produsenter av slike varer, fordi nytten
av at en ny oppstrømsbedrift etableres ville undervurderes av markedet. Myn-
dighetene kunne da kompensere for den samfunnsøkonomiske mergevinsten
ved nyetablering av oppstrømsbedrifter ved å tilby etableringsstøtte til opp-
strømsbedrifter i den aktuelle bransjen. Størrelsen på støtten burde være lik
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forskjellen mellom den samfunnsøkonomiske og den markedsmessige ver-
dien av en ekstra bedrift.

Dersom kildene til lokaliseringsgevinstene er kunnskapsoverføring og
mobilitet, kunne en rette tiltak inn mot å stimulere til kunnskapsutveksling og
samarbeid mellom aktørene i næringsklyngen. En kunne videre tenke seg
offentlige programmer for teknologioverføring og nært samarbeid mellom pri-
vat sektor og offentlige utdannings- og forskningsinstitusjoner, herunder
utplassering av studenter mv. Det er flere eksempler på klynger som har sitt
utspring i universitetsmiljøer, f.eks. innenfor bioteknologi i USA.

Myndighetenes informasjonsproblem
Et sentralt spørsmål er om myndighetene bør rette aktive tiltak inn mot
spesielle bransjer eller grupper av bransjer. Har myndighetene full informas-
jon om forholdene i alle etablerte og mulige nye klynger, er svaret ja. Myn-
dighetene har imidlertid ofte ikke tilstrekkelig kunnskap om hva de eksakte
kildene til lokaliseringsgevinstene er, hvilke bransjer som har særlig sterke
fordeler ved samlokalisering, og hva koordineringsproblemet konkret består
i. Spørsmålet er derfor hva som er riktig politikk  i mangel av nødvendig infor-
masjon .

To forhold, begge med utgangspunkt i myndighetenes mangel på infor-
masjon, kan trekkes frem som argumenter i mot bransjespesifikke tiltak. For
det første kan nær sagt alle typer næringspolitiske tiltak finne sin begrunnelse
i teorien om økonomiske klynger. I det ligger en fare for at myndighetene leg-
ger seg åpne for manipulasjon, dersom de forsøker å føre en aktiv politikk
overfor næringsklynger, men mangler informasjon om bransjeforhold og
eksternaliteter. De som har den relevante informasjonen, vil normalt være de
samme som påvirkes av politikken. De kan da ved selektiv bruk av sin infor-
masjon styre politikken i en retning som er i deres interesse. For det andre vil
myndighetene nesten pr. definisjon vite mer om forholdene i eksisterende
bransjer enn om virksomheter som ikke finnes i landet. Der hvor lokaliser-
ingsgevinstene i eksisterende næringer er tydelige, kan det lett føre til at en
næringsdiskriminerende politikk blir enda mer strukturbevarende enn ønske-
lig.

Disse forholdene taler for varsomhet i utformingen av økonomisk politikk
rettet mot klynger. Med varsomhet menes i denne forbindelse at en bør velge
tiltak som er mest mulig informasjonsrobuste. I praksis innebærer det mer
generelle, bransjenøytrale tiltak.

8.3.3 Felles finansiering av FoU på bransjenivå

I bransjer karakterisert ved et stort antall små bedrifter, kan den enkelte bed-
rift ha manglende motiver eller muligheter til å drive med egen FoU. Bedrift-
ene kan like fullt ha stor nytte av og behov for relevant FoU og forskningsko-
mpetanse. En kan tenke seg at det i slike bransjer kan være stordriftsfordeler
knyttet til innhenting og produksjon av kunnskap. Dersom bedriftene ser gev-
instpotensialet ved forpliktende FoU-samarbeid innenfor bransjen, vil de i
mange tilfeller på egen hånd organisere en felles finansiering av bransjemes-
sig FoU. En måte næringen kan organisere dette på, er å knytte en tvungen
FoU-avgift til medlemskap i en bransjeorganisasjon e.l. FoU-avgiften kan gå til
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et forskningsfond som finansierer bransjeutviklingstiltak og fellesprosjekter
til nytte for hele næringen.

I Norge finnes det ordninger med bransjefinansiert FoU, hvor bransjer på
frivillig eller pålagt grunnlag finansierer felles FoU gjennom kontingenter
eller forskningsavgifter, jf. boks 8.2. Eksempler finnes blant annet innenfor
rederinæringen og deler av næringsmiddelsektoren. Også internasjonalt er
slike avgifter i utstrakt bruk. For eksempel finansieres dansk landbruks- og
næringsmiddelforskning i betydelig grad på denne måten.

Boks 8.2 Øremerkede avgifter

Regjeringen har foreslått at det innføres en lovhjemlet avgift øremerket for-
skning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Ved behandlingen av ulike
stortingsmeldinger har et flertall både i næringskomiteen og kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen stilt seg positiv til forslaget. Formålet med
avgiftsmidlene er å fremme den næringsrettede FoU-aktiviteten gjennom
felles FoU-tiltak til nytte for hele eller deler av næringen. Fiskeridepartemen-
tet har lagt opp til at ordningen skal forvaltes av et eget styre, men det forut-
settes et nært samarbeid særlig med forskningsrådet. Styret utnevnes av
departementet etter forslag fra viktige organisasjoner i næringen. Forslaget
har vært til høring, og det er kommet få kommentarer til den foreslåtte
avgiften på om lag 3 promille av eksportverdien. Dersom dette fastsettes som
avgiftsnivå ville FoU-avgiften ha innbrakt om lag 75 millioner kroner i 1998.
Fiskeridepartementet har lagt fram et lovforslag, jf. Ot.prp. nr. 32 (1999–2000).

Skogforskningen har i all hovedsak vært offentlig  finansiert.  Det  har
derfor  lenge  vært

arbeidet for at næringen i større grad skal delta i utformingen og finan-
sieringen av FoU. I skogmeldingen ble det foreslått en avgift på skogsvirke til
fremme av fellestiltak i skogbruket, jf. St.meld. nr. 17 (1998–99). Hensikten
med en slik avgift er å gi bedre mulighet for aktiv brukermedvirkning i og
brukerfinansiering av FoU-arbeid i skogsektoren. Ved behandlingen av skog-
meldingen var næringskomiteen enig i forslaget.

Forskrift om innkreving av avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket
er nå ute til høring. I høringsutkastet foreslår Landbruksdepartmentet at stør-
relsen på FoU-avgiften fastsettes til kr 0,50 pr. kubikkmeter tømmer, som går
til et fond (Skogtiltaksfondet). Avgiften antas å bringe inn om lag 4 mill kroner
årlig. Skogtiltaksfondet står for innkreving av avgiften. Forvaltningen og dis-
poneringen av fondets midler tilligger styret i fondet. Flertallet av sty-
remedlemmene skal representere selgerne av skogsvirke. Det arbeides nå
med utformingen av nye vedtekter for Skogtiltaksfondet.

Øremerkede avgifter
Dersom de eksterne virkningene knyttet til bransjefinansiert FoU er store, vil
den enkelte bedrift ha motiver til å trekke seg ut av slike felles finansieringsor-
dninger, siden den fortsatt vil kunne dra nytte av resultatene fra bransjens
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FoU-innsats. Det kan derfor være vanskelig for bransjen selv å etablere og
opprettholde en slik ordning. For å unngå gratispassasjerproblemer kan det
være nødvendig å gjøre ordningen tvungen. Bransjen kan imidlertid ha beg-
renset mulighet til å pålegge bedriftene en tvungen FoU-avgift, avhengig av
bl.a. hvor viktig det er for den enkelte bedrift å tilhøre en bransjeorganisasjon.
En oppgave for det offentlige kan da være å legge til rette for tvungne fellesor-
dninger, ved f.eks. å stille skatte- og avgiftssystemet til rådighet for innkreving
av øremerkede avgifter innenfor næringer  som selv ønsker det . Dette har bl.a.
vært et aktuelt tema innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. Myndighetene vil
i slike tilfeller ha et utelukkende administrativt engasjement.

En mer aktiv rolle fra det offentliges side, kan være å velge ut enkelte bran-
sjer der en slik organisering av FoU-virksomheten anses som hensiktsmessig,
og  pålegge disse en øremerket FoU-avgift. Begrunnelsen for et slikt tiltak kan
være at det er et stort uutnyttet gevinstpotensial, men at bransjen selv ikke er
i stand til å samles om et initiativ i forhold til felles FoU-innsats. En kan tenke
seg at midlene fra FoU-avgiften går tilbake til bransjen via forskningsrådet,
eller at det går inn i et forskningsfond som forvaltes av en styringsgruppe med
representanter fra det offentlige og næringen.

Et slikt tiltak krever at myndighetene er i stand til å identifisere bransjer
der det er potensielle gevinster ved felles FoU-innsats, men der disse gev-
instene ikke er utløst i markedet. Et viktig spørsmål er da  hvorfor disse gev-
instene ikke er utløst. En årsak kan være at det ikke er noen sterk bransjeor-
ganisasjon til å ta initiativet til FoU-samarbeid. En annen årsak kan være at det
er vanskelig å definere hvilke bedrifter som ligger innenfor og hvilke som lig-
ger utenfor bransjen. En heterogen næringsstruktur, f.eks. med en stor og
mange små bedrifter, kan også vanskeliggjøre denne type samarbeid. Dersom
en heterogen næringsstruktur gjør at nytten av felles FoU er sterkt varierende
fra bedrift til bedrift innenfor bransjen, forsvinner også mye av begrunnelsen
for felles finansiering av bransjemessig FoU.

Bransjen selv kan være mest egnet til å vurdere om en felles finansiering-
sordning for FoU på bransjenivå er hensiktsmessig. Det kan derfor argumen-
teres for at etablering av ordninger med obligatoriske FoU-avgifter bør skje på
initiativ fra – eller i nært samarbeid med – bransjen selv.

Incentiver til felles FoU på bransjenivå
Myndighetene kan styrke motivene til bransjemessig organisering av FoU på
frivillig basis ved å tilby subsidiering av bedriftenes bidrag til felles FoU. Dette
kan gjøres via skattesystemet, ved at FoU-avgifter som innkreves av bransjen
gir opphav til skattelette for bedriften, eller i form av direkte tilskudd til den
enkelte bedrift som deltar i ordningen. Alternativt kan innskudd i et bransje-
messig forskningsfond tenkes å utløse proposjonale offentlige tilskudd til fon-
det.

Begrunnelsen for å etablere ordninger for felles finansiering av FoU på
bransjenivå, er å  internalisere spillovereffekter , slik at den enkelte bedrifts
nytte av felles FoU-innsats blir lik bedriftens andel av kostnadene (avgiften).
Dersom en lykkes i å internalisere spillovereffektene, faller således begrun-
nelsen for offentlig støtte bort, og myndighetenes oppgave reduseres til en
koordinerende rolle. I den grad bransjen ikke fanger opp hele avkastningen av
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sine FoU-investeringer, f.eks. pga. kunnskapsoverføringer og marked-
skoblinger til andre bransjer, kan det imidlertid fortsatt være en sam-
funnsøkonomisk begrunnelse for å subsidiere FoU på bransjenivå.

Et viktig problem knyttet til bransjemessige tiltak, er at det kan være van-
skelig å definere hvilke bedrifter som kommer inn under eller utenfor bran-
sjen. Dette problemet forsterkes på områder der det foregår en rask utvikling,
og nye bedrifter etableres som ikke umiddelbart kommer inn under den eksis-
terende bransjedefinisjonen.

Dersom støtten gis i kombinasjon med aktiv utvelgelse av bransjer fra det
offentliges side, kan det oppstå et problem. Myndighetene lider av et informas-
jonsproblem i forhold til hvilke bransjer som egner seg for denne type ord-
ninger, jf. ovenfor. Dersom dette ikke er en hensiktsmessig organisering av
bransjens FoU-virksomhet, vil en i fravær av subsidiering kunne forvente
sterke protester fra bransjen. Når det knyttes skattelette eller tilskudd til ord-
ningen, kan slike viktige signaler fra bransjen utebli.

Dersom det er knyttet subsidier til ordningen, begrunnet i spillovereffek-
ter på tvers av bransjer, kan det være hensiktsmessig å legge valg av prosjek-
ter delvis i hendene på det offentlige. Det offentlige vil ha sterkere motiver til
å velge ut prosjektene med de største spillovereffektene enn bransjen, jf. dis-
kusjonen om beslutningsnivå og spillovereffekter i avsnitt 8.2.

Romers modell for bransjemessige forskningsfond
Paul Romer (1993) har skissert en ordning med bransjespesifikke FoU-
avgifter, der det innføres  konkurranse på mottakersiden. Med avgiftsplikten
følger retten til å foreslå nye prosjekter som konkurrerer om midlene, gitt at
prosjektene kommer hele næringen til gode, og at resultatene stilles fritt
tilgjengelig for bransjen. Den enkelte bedrift som omfattes av ordningen,
bestemmer hvilket prosjekt som skal motta beløpet den betaler inn.

Aktuelle felles forskningsprosjekter kan være knyttet til oppstrøms behov
(utvikling av maskiner og utstyr) eller grunnforskning (innenfor universiteter
og høgskoler). En kan også se for seg tilskudd til utdanning (f.eks. doktor-
gradsprogrammer) med relevans for bransjen. Det blir opp til den som frem-
mer forslaget å argumentere for at forskningsprosjektet har karakter av felles-
gode for næringen. For at prosjektet eller programmet skal gjennomføres, må
det få flertall blant medlemsbedriftene.

Hvordan midlene som samles inn via FoU-avgiftene disponeres, vil i prin-
sippet være utenfor myndighetenes kontroll. En kan tenke seg at slike forskn-
ingsfond styres av uavhengige stiftelser, ev. at Norges forskningsråd bidrar
med administrativ og juridisk hjelp. Alternativt kan fondet administreres av
bransjeorganisasjonene.

Så vidt Utvalget er bekjent, er ikke Romers modell fulgt opp i praksis noe
sted.

8.4 Tiltak for å øke tilbudet av kvalifisert arbeidskraft

Kunnskapsbaserte bedrifter i morgen er basert på høyere utdanning i dag.
Myndighetenes viktigste rolle for å fremme kunnskap- og teknologiutvikling i
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næringslivet har tradisjonelt vært å finansiere grunnforskning og utdanne
arbeidskraft som er trenet i vitenskapelige metoder. Dersom myndighetene
ønsker å stimulere til økte FoU-investeringer i næringslivet, er det viktig også
å rette oppmerksomheten mot de institusjonene som forsyner næringslivet
med kvalifisert arbeidskraft – universitets- og høyskolesektoren (U&H-sek-
toren). Gode forskere er såkornet for morgendagens utdanningssystem – og
derved den viktigste kunnskapssprederen til morgendagens bedrifter. Tiltak
for å stimulere til at næringslivet ansetter flere forskere må derfor ses i sam-
menheng med rekruttering til og nivå på forskning innenfor U&H-sektoren.

8.4.1 Rekruttering til høyere utdanning

Myndighetene kan, av flere årsaker, ønske en høy rekruttering til høyere
utdanning. En høy rekruttering øker sannsynligheten for at flere vil sikte seg
inn mot forskning. En kan også tenke seg en mer indirekte effekt, ved at per-
soner med høyere utdanning, som ikke selv går inn i forskning, får økt forskn-
ingsforståelse som  brukere (bedriftsledere, offentlig ansatte, lærere i
skoleverket mv.). Forskningen trenger et mottakerapparat slik at ny forskning
når ut i bedriftene.

Sentrale tiltak for å rekruttere studenter til høyere utdanning generelt, er
gunstige studiefinansieringsordninger, studentboliger mv.

En kan ønske å øke rekrutteringen til enkelte fagretninger, herunder
teknologiske fag og realfag (der det i dag er ledig kapasitet), men myndighet-
ene kan i liten grad styre studentenes valg. Erfaring viser at forventet
lønnsnivå er sentralt for rekruttering til ulike fagretninger. Dette illustreres
ved at søkermassen til utdanninger som gir gode muligheter for høy lønn,
f.eks. siviløkonomstudiet, medisin, IKT og Journalisthøyskolen, har de største
søkermassene. Hensyn til rekruttering til forskning, kan tale for økt lønnsnivå
i U&H-sektoren. Det offentlige bør være oppmerksom på at det kan ha nega-
tive effekter på rekrutteringen dersom det offentlige som viktigste «inn-
kjøper» presser ned lønnsnivået for enkelte yrkesgrupper.

8.4.2 Beskatning av kompetanse

Beskatning av arbeidsinntekt vil kunne påvirke tilbudssiden i forhold til FoU-
investeringer på to måter. For det første vil det kunne påvirke avkastningen på
høyere utdanning, som er gitt ved den ekstra lønn, etter skatt, en oppnår som
følge av utdanningen. For det andre vil det kunne påvirke lokaliseringen av
kompetent arbeidskraft. Det har vært vanlig å anta at arbeidskraften er relativt
lite mobil, og en har derfor tradisjonelt lagt lite vekt på den sistnevnte virknin-
gen. Med økende internasjonalisering er det imidlertid grunn til å forvente at
også arbeidskraften, i likhet med kapitalen, blir mer mobil. Både gjennom-
snittsskatten og marginalskatten på arbeidsinntekt kan derfor tenkes å
påvirke tilbudet av kompetent arbeidskraft.

En progressiv beskatning av lønnsinntekt vil kunne virke dempende på
incentivene til å ta høyere utdanning generelt. En progressiv skatt skatter bort
en større del av en gitt livsinntekt jo kortere tid den skal inntjenes over. En pro-
gressiv inntektsbeskatning vil derfor gjøre lang utdanning relativt mindre
lønnsom.

I land der det offentlige i betydelig grad subsidierer utdanning, vil en også
normalt ha et høyt skattenivå. Personer med høy utdanning vil isolert sett ha



NOU 2000: 7
Kapittel 8 Ny giv for nyskaping 199
et incitament til å lokalisere utnyttelsen av kunnskapen til land med lavere per-
sonbeskatning. I hvilken grad denne formen for «skattearbitrasje» er relevant,
er avhengig av arbeidskraftens mobilitet.

8.4.3 Tiltak for å øke kvaliteten ved forskere i universitets- og høg-
skolesektoren

Internasjonal kontakt er helt avgjørende for forskningskvaliteten på de fleste
felt. Dette kan illustreres med at en stor del av norsk forskning er
kunnskapsimport. Norsk forskning innen IKT og genteknologi er først og
fremst kunnskapsimport og teknologiovervåking. Mulige tiltak for å få norsk
forskning mer i kontakt med forskning internasjonalt kan være internasjonale
doktorgradsprogrammer, eller støtte fra forskningsrådet til internasjonale for-
skningsprosjekter på akademisk nivå (ev. i samarbeid med private aktører).

For å bedre kvaliteten på forskningen, kan det være aktuelt å knytte lønn
til kvalitet i større grad, dvs. åpne for økt differensiering. Krav til kvalitet i for-
skningsmiljøene kan tillegges vesentlig større vekt ved tildeling av «ekstra»
forskningsmidler.

8.5 Tiltak for å stimulere til entreprenørskap

Tilgang til risikokapital har avgjørende betydning for at næringslivets innova-
tive potensiale skal kunne utløses. For at risikokapital skal kanaliseres til
potensielt lønnsomme FoU-prosjekter, må både bedriftene og kapital-
markedene være tilstrekkelig langsiktige i sine vurderinger, de må være villig
til å ta risiko og de må ha kunnskap om hverandre. Dersom disse betingelsene
ikke er oppfylt i tilstrekkelig grad, kan det være aktuelt å rette offentlige tiltak
inn mot finansieringssiden.

Ved utforming av tiltak er det viktig å ta hensyn til den høye risikoen som
normalt er knyttet til prosjekter i tidlig fase, spesielt i nystartede bedrifter, og
at den kapitalen som anvendes i FoU-fasen og den tidlige kommersialiserings-
fasen ofte ikke finnes i bedriften, men i stor grad må komme fra eksterne
investorer. Den tidlige kommersialiseringsfasen av et FoU-prosjekt vil ofte
koste mer enn selve utviklingsfasen, og kan være krevende å få finansiert. Vel-
lykket kommersialisering er avgjørende for at bedriften og samfunnet skal
oppnå størst mulig verdiskapningsøkning som følge av FoU-prosjektet.

8.5.1 Tiltak for å øke kanaliseringen av kapital til risikofylte prosjekter

Samfunnsøkonomisk sett kan det være ønskelig at bedrifter/entreprenører
påtar seg mer risiko enn hva de ønsker å gjøre ut i fra bedriftsøkonomiske vur-
deringer. Prosjektene med størst potensiale vil ofte være forbundet med den
største risikoen. For samfunnet som helhet oppnår man en risikospredning
ved at det investeres i flere enkeltprosjekter med stor risiko.

Den enkeltes risikovillighet vil ofte ha sammenheng med kulturelle for-
hold, herunder omgivelsenes toleranse overfor dem som prøver og feiler, men
også i hvilke grad samfunnet belønner dem som satser. Sistnevnte er også vik-
tig i forhold til hvor entreprenørene som  har lykkes , velger å lokalisere seg.

I dette avsnittet drøftes skattesystemets innvirkning på incentivene til å ta
risiko, samt mulige tiltak for å stimulere den enkelte, bedriftene og inves-
torene til å ta mer risiko.
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Incentiver til risikotaking i skattesystemet
I prinsippet kan myndighetene, via skattesystemet, avlaste bedriftene og
investorene for risiko. En proporsjonal, symmetrisk (dvs. som behandler
inntekter og kostnader skattemessig likt) overskuddsskatt kan ses på som en
form for tvungen forsikringsordning. Staten tar en andel av gevinsten ved suk-
sess, men dekker samtidig en tilsvarende del av tapet hvis entreprenøren mis-
lykkes. Det kan argumenteres for at økt proporsjonal skatt med fulle tap-
savsetninger vil kunne  øke omfanget av risikofylte investeringer, gitt at entre-
prenørene har aversjon mot risiko. En risikoavers aktør vil legge relativt større
vekt på negative utfall enn på positive utfall. En økning i proporsjonal skatt vil
gi proporsjonalt lik reduksjon i forventet tap og forventet gevinst. Gitt risiko-
aversjon, vil imidlertid entreprenøren legge mer vekt på reduksjonen i forven-
tet tap enn på reduksjonen i forventet gevinst.

For å stimulere den enkelte til å gå i gang med risikofylte prosjekter, kan
myndighetene forsøke å øke oppsiderisikoen, dvs. avkastningen til entre-
prenøren ved suksess, og redusere nedsiderisikoen, dvs. tapet for entre-
prenøren ved fiasko. Slike tiltak vil kunne ha effekt uansett forutsetning om
entreprenørenes holdning til risiko.

Formuesskatten er en skatteart som bidrar til å redusere oppsiderisikoen,
uten å redusere nedsiderisikoen tilsvarende. Formuesskatten kan ha enkelte
uheldige virkninger for bedrifter i en oppstartsfase. Problemet er knyttet til at
formuesskatten må betales også i år der virksomheten gir beskjedne resul-
tater eller går med underskudd. Verdiøkning som gir opphav til økt for-
muesskatt, er ikke nødvendigvis basert på vekst i inntjeningen, men på for-
ventninger om fremtidig inntjening. Aktive eiere i små bedrifter kan ha man-
glende muligheter til å dekke inn formuesskatten ved andre kilder enn bed-
riften selv. For å betale formuesskatten kan eieren være tvunget til å tappe
bedriften eller selge aksjer. Fjerning av den norske formuesskatten kunne
derfor tenkes å bedre rammebetingelsene for særlig vekstbedrifter. I Sverige
har man fjernet formuesskatten for unoterte aksjer og aksjer notert på SMB-
listen. En slik differensiering vil imidlertid kunne gi store omgåels-
esmuligheter, f.eks. ved at større bedrifter lar et oppstartsselskap eie børsno-
terte aksjer.

Gevinstbeskatningen bidrar til å avlaste investoren for risiko, ved at
beskatning av positiv gevinst motsvares av at investoren får fradrag for ev. tap.
Det er derfor ikke opplagt at gevinstbeskatningen virker dempende på risiko-
investeringene. Dersom investorene har aversjon mot risiko, kan en til og med
tenke seg at en fjerning av gevinstbeskatningen vil slå negativt ut på risikoin-
vesteringene.

For å styrke kapitaleiernes incentiver til å foreta langsiktige investeringer,
har enkelte land knyttet en nedre tidsbegrensning på eierskap for å få skatte-
fordeler knyttet til gevinstbeskatningen. Eksempelvis kan investorer i nyetab-
lerte bedrifter få redusert (fritak for) skatt på verdistigning så lenge vedkom-
mende ikke selger aksjene før etter et visst antall år. Før skattereformen i
1992, hadde man en tilsvarende ordning i Norge. Denne ble fjernet, bl.a. fordi
den ble ansett for å skape uheldige innelåsingseffekter.

Delingsmodellen for beskatning av bedrifter med aktive eiere innebærer
at den samlede inntekten i bedriften deles i to for skattemessige formål. Det
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beregnes først en kapitalinntekt på grunnlag av et kapitalgrunnlag og en kap-
italavkastningsrate. Denne kapitalinntekten beskattes med den ordinære sat-
sen for alminnelig inntekt (28 pst.). Deretter beskattes den resterende inntek-
ten som personinntekt.

Det benyttes for tiden en kapitalavkastningsrate som er lik renten på fem-
års statsobligasjoner med tillegg av en risikopremie på 6 prosentpoeng. Det
kan vises at en kapitalavkastningsrate som er høyere enn den risikofrie
renten, i utgangspunktet gir den aktive eieren sterke motiver til å investere i
risikable aktiva. Resultatet er imidlertid avhengig av at eieren fritt kan justere
sin portefølje, og at overskudd og underskudd behandles symmetrisk. Ingen
av disse forutsetningene er nødvendigvis fullt ut oppfylt. For det første kan en
aktiv eier ofte ha en stor del av sin formue bundet opp i den aktuelle bedriften,
og dermed ha begrensede muligheter for å justere sin samlede portefølje. For
det andre gjør både manglende rente på framføring av underskudd og det pro-
gressive systemet for beskatning av personinntekt at overskudd og under-
skudd ikke behandles symmetrisk. Den samlede virkningen på omfanget av
risikofylte investeringer er derfor uklar.

Progressiv personbeskatning kan være en ekstra ulempe for entre-
prenører, fordi personinntekten ofte fordeler seg svært ujevnt over årene, jf.
også pkt. 8.4.2. I oppbyggingsfasen tar entreprenøren ofte ut lavest mulig lønn,
mens han eller hun i høstefasen kan tillate seg høy lønn.

Betydningen av kompetent kapital
Det er grunn til å tro at problemene knyttet til finansiering av FoU og entre-
prenørskap ikke skyldes tilgangen til kapital som sådan, men at kapitalen ikke
kanaliseres til de mest risikofylte og innovative prosjektene.

En bedrift har i prinsippet tre mulige finansieringskilder, tilbakeholdt
overskudd, ny egenkapital (aksjeemisjon eller ansvarlige lån) eller gjeld.
Yngre, kunnskapsintensive selskaper som ikke har tilstrekkelig overskudd fra
driften til å finansiere prosjekter med intern kapital, er ofte avhengig av å
skaffe finansiering på de eksterne kapitalmarkedene. For investeringer i FoU
som er karakterisert ved høy risiko og langsiktig avkastning, kan dette være
vanskelig. I tillegg kommer at investeringer i FoU i liten grad gir muligheter
for pantsettelse for eventuell långiver. Særlig for en nystartet bedrift uten
referanser eller etablerte finansielle forbindelser kan manglende tilgang til
risikokapital føre til at i utgangspunktet lønnsomme prosjekter skrinlegges.

Risikokapital blir i denne sammenhengen gjerne betegnet som «kompe-
tent kapital». Investorene bidrar ofte ikke bare med kapital, men også med
kunnskap. Dette kan være kunnskap av faglig og teknologisk eller mer organ-
isasjonsmessig art. Særlig i Europa tar en stor del av ventureinvesteringene
form av oppkjøp eller fusjoner. Denne type oppkjøp kan bringe viktig ny
kunnskap inn virksomheten.

Ved nyetableringer bør de  uformelle private investorene trekkes fram som
en særlig viktig kapital- og kunnskapskilde (såkalte «business angels»). For
en ny virksomhet kan det være bedre å forholde seg til et færre antall inves-
torer som fungerer som strategiske investorer og følger virksomheten, fram-
for en lang rekke småinvestorer. Gode rammebetingelser og stimulerende
tiltak rettet mot det uformelle venturekapitalmarkedet kan derfor tenkes å ha
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en positiv effekt på næringslivets investeringer i FoU og innovasjon, og da sær-
lig innenfor SMB-sektoren.

Markedet for risiko- eller venturekapital har større omfang i USA enn i
Europa. «European Venture Capital Association» (EVCA) framhever de store
amerikanske pensjonsfondene som en av årsakene til dette. I USA tillates og
oppmuntres pensjonsfondene til å investere i venturevirksomhet. Om lag halv-
parten av venturekapitalen kommer fra offentlige og private pensjonsfond
(1995).

Det private venturekapitalmarkedet vil ofte ikke kunne dekke bedriftenes
finansieringsbehov. Det skyldes for det første at investoren/ventureselskapet
er bevisst den høye risikoen i startfasen og den lange tidshorisonten fra inves-
tering til avkastning. Venturekapitalen vil derfor ofte først komme inn når sel-
skapene har verifisert at de har et produkt og et marked. For det andre kan en
stille spørsmålstegn ved om venturekapitalen er langsiktig nok. Venture-
selskapene er som regel inne på eiersiden av vekstselskaper i en periode beg-
renset til 5–7 år. Det er ikke gitt at dette er en tilstrekkelig lang periode for å
dekke bedriftenes finansieringsbehov.

I Norge er SND opprettet bl.a. for å skaffe finansiering til privatøkonomisk
lønnsomme prosjekter som ikke får finansiering på lønnsomme vilkår i de pri-
vate kapitalmarkedene, jf. kap. 5. Et avgjørende kriterium for virksomheten til
offentlige institusjoner som SND er at den fungerer som et supplement til de
private kapitalmarkedene, og ikke bidrar til å  fortrenge et fungerende privat
marked for risikokapital. Dette fordrer at institusjonene over tid klarer å
beholde høy risikoprofil og langsiktige prioriteringer. Det er vesentlig at virk-
somheten måles etter hva den skaper på lang sikt og ikke bare etter hva den
taper på kort sikt.

Skatteincentiver på investorsiden
Flere europeiske land, blant annet Storbritannia og Frankrike, har rettet skat-
temessige tiltak inn mot de private markedene for risikokapital. Enkelte land
tilbyr fradrag i skatt eller i skattepliktig inntekt for individer som investerer
direkte i kvalifiserte bedrifter, eller indirekte via ulike fond. I Frankrike
innrømmes privatpersoner en reduksjon i skatt på 25 pst. av investeringer i
innovative bedrifter inntil et øvre tak (den såkalte «Madelins fordel»). I Italia
tilbys kvinner som investerer i yngre teknologi-intensive SMB-bedrifter skat-
tefordeler.

For at slike tiltak skal ha noen effekt, vil de trolig måtte være kraftige, og
dermed svært kostbare. For å oppnå en kraftig effekt på den samlede
risikokapitalen som kanaliseres til FoU i entreprenørbedrifter, bør tiltaket
treffe de risikovillige, kapitalsterke investorene («business angels») Tiltakene
er heftet med alvorlige avgrensningsproblemer fordi det kan være vanskelig å
definere en «innovativ» eller «teknologi-intensiv» bedrift.

Myndighetene kan alternativt rette tiltak mot private venturefond. En kan
f.eks. favorisere slike fond ved å åpne for at disse kan låne midler fra det
offentlige til subsidiert rente, gitt at de oppfyller visse kriterier. En slik ordning
har man blant annet innført i USA, med det såkalte «Small Business Invest-
ment (SBIR)» programmet som er beskrevet i kapittel 5.
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Omsettelig underskudd
I Australia innførte man det såkalte «Syndication R&D Programme» som et
tillegg til muligheten til å utgiftsføre 125 pst. av løpende FoU-utgifter. Målet
med programmet var å lette kommersialiseringsfasen for nystartede høyte-
knologiske bedrifter. Prinsippet bak programmet er at kunnskapsintensive
bedrifter som går med skattemessig underskudd, kan selge underskuddet til
finansielle samarbeidspartnere mot FoU-kapital.

Tiltak for å koble investorer og entreprenører
En vanlig påstand fra investorsiden er at det ikke er mangel på risikokapital,
men på gode prosjekter. Fra entreprenør- eller bedriftssiden, derimot, frem-
heves det ofte at det ikke er mangel på gode prosjekter som er problemet, men
mangelen på risikovillig kapital. Årsaken til denne tilsynelatende selvmotsi-
gelsen kan være at det er mangel på mekanismer som kobler prosjektene med
kapitalen. Investorer og entreprenører kan også oppfatte risikoen ulik på ulike
tidspunkter. Mulige oppgaver for myndighetene kan da være å etablere
møteplasser for investorer og entreprenører, eller etablere sekundære børser
for små venturefinansierte vekstbedrifter. Videre kan myndighetene innføre
tiltak for å gjøre investorer så vel som entreprenører mer kompetente i forhold
til å vurdere prosjekter.

En kritisk flaskehals i forhold til FoU- og innovasjonsprosjekter kan være
finansinstitusjonenes manglende kapasitet og kompetanse til å bedømme helt
nye teknologier og selskaper. For å kompensere for denne informasjons- eller
kunnskapssvikten kan det offentlige tilby uavhengig ekspertbedømmelse av
prosjekter som gir grunnlag for utstedelse av «teknologisertifikater». Entre-
prenører gis på denne måten anledning til å få nye og teknologisk krevende
ideer vurdert på en kvalifisert og systematisk måte. Teknologisertifikatet kan
så gi grunnlag for en dialog med ulike finansieringsinstitusjoner. I flere
europeiske land foregår det i dag arbeid med utvikling av slike ordninger. Et
slikt tilbud kunne tenkes opprettet innenfor det eksisterende virkemiddelap-
paratet (SND og NFR), ev. i samarbeid med andre europeiske land.

8.5.2 Tiltak rettet mot kommersialiseringsfasen

Erfaring viser at det kan være lang vei fram til et patent, men at veien fra patent
og til lønnsom virksomhet kan være enda lenger. Når bedriften har gjennom-
ført en vellykket FoU-fase som har ledet fram til et nytt produkt eller en ny løs-
ning, går den inn i en ny kritisk fase, nemlig kommersialiserings- eller indus-
trialiseringsfasen. Denne fasen er avgjørende for om en ny løsning skal gi
grunnlag for lønnsom virksomhet og vekst, og er ofte beheftet med betydelig
grad av risiko og store kostnader. Risikoen i denne fasen er først og fremst av
markedsmessig art, i forhold til konkurrerende bedrifter (’kommer vi først på
markedet?’) og etterspørsel (’vil vi klare å overbevise selv et konservativt
marked om at vår løsning er bedre enn den kjente og trygge løsningen?’). I
tillegg kan det være betydelig risiko knyttet til finansiering. Denne risikoen
forsterkes av at det er usikkert hvor mye tid og kostnader som kreves for å
lykkes. Kostnadene i kommersialiseringsfasen er ofte langt høyere enn for
selve FoU-prosjektet, særlig hvis det ikke bare er snakk om et nytt produkt,
men et nytt konsept, en helt ny og revolusjonerende løsning. For at markedet
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skal  oppfatte fordelene ved den nye løsningen, kan bedriften være nødt til å
satse store ressurser på markedsføring.

Kombinasjonen kostnad, tid og risiko kan være så avskrekkende at ven-
turekapital og annen kapital er vanskelig å oppnå, til tross for at fortjenest-
emulighetene er store. Særlig små og nyetablerte bedrifter kan ha manglende
tilgang til risikokapital, informasjon om markedet og relevant kontaktnett.

Trekker det offentlige støtteapparatet seg ut for tidlig?
Det offentlige støtteapparatet trekker seg normalt ut når prosjektet nærmer
seg kommersialiseringsfasen. Et mål for offentlig virkemiddelbruk er å få flest
mulig bedrifter inn i en selvgående fase. Etter en vellykket gjennomføring av
selve FoU-fasen, er det som regel forutsatt at privat kapital overtar. Dersom
kostnadene og vanskelighetene med å kommerisalisere/markedsføre
produktene blir undervurdert, kan det imidlertid være at det offentlige virke-
middelapparatet trekker seg ut for tidlig. Hvorvidt prosjektet lykkes i kom-
mersialiseringsfasen kan være avgjørende for hvor mye samfunnet skal få
igjen for sin støtte.

Vanskelighetene enkelte bedrifter står overfor i kommersialiseringsfasen,
kan tale for at den tradisjonelle FoU-definisjonen er for snever, og at den også
bør innbefatte f.eks. markedsføringskostnader knyttet til lansering av en helt
ny løsning. Særlig i forhold til entreprenørskap og SMB-sektoren kan det være
argumenter for mer helhetlige tiltak, dvs. som følger prosjektet fra idé og helt
fram til lønnsom virksomhet.

Kompetansefremmende tiltak
Utviklere med gode kreative og tekniske kunnskaper kan ha liten kompetanse
i forhold til markedslansering, markedsføring osv. Det er grunn til å tro at flere
levedyktige prosjekter kunne lykkes dersom det offentlige gikk inn og økte
entreprenørenes kompetanse på disse områdene. Et aktuelt tiltak i denne
forbindelse er ulike offentlige rådgivningskontorer. I Norge har vi Statens
Veiledningskontor for Oppfinnere som bl.a. kan tilby markedsvurdering av
prosjektideer.

8.5.3 Tiltak for å lette nyetablerte bedrifters rekrutteringsmuligheter

Nye, FoU-baserte bedrifter er ofte avhengig av å kunne rekruttere nøkkelper-
sonnel og gode ledere til virksomheten. Slike bedrifter vil imidlertid ofte man-
gle de finansielle ressursene til å kunne konkurrere om kritisk arbeidskraft.
Bedrifter uten eller med svak likviditet har derfor et behov for å kunne
etablere alternative avlønningsordninger. Ledere og nøkkelpersonale vil
kunne rekrutteres på lavere lønnsnivåer dersom dette kompenseres ved
opsjoner knyttet til bedriftens senere prestasjoner. En opsjon er en rett til kjøpe
aksjer på et senere tidspunkt til en gitt pris, og gir derfor en mulighet til
fortjeneste den dagen opsjonen innfris. Man kan også se for seg å åpne for
muligheten til å betale underleverandører med opsjonsprogrammer. Det ville
kunne gi nye bedrifter muligheten til å finansiere oppstart av virksomheten.

Eventuelle begrensninger på muligheten til å tildele opsjoner til ansatte,
samt skatteregler i forhold til nivå og periodisering av opsjonsbeskatningen,
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kan derfor påvirke hvorvidt det er attraktivt å begynne å arbeide for en nys-
tartet bedrift. I Norge gikk man i 1995 fra å beskatte opsjoner på realisasjon-
stidspunktet til, som hovedregel, å beskatte opsjoner på tildelingstidspunktet.
Siden har man gjort visse unntak knyttet til betingelser om at verdien av
opsjonen ligger under et visst nivå, samt at minst fire ansatte i bedriften
omfattes av opsjonsordningen. Opsjoner blir i Norge betraktet som
arbeidsinntekt i skattemessig forstand, og derfor skattlagt med høy sats.

Tiltak for å forenkle opsjonsreglene, kombinert med lettelser i opsjons-
beskatningen, ville trolig kunne ha en særlig positiv effekt på kunnskapsinten-
sive vekstbedrifter, typisk innenfor IKT-næringen. Slike tiltak ville trolig også
gjøre Norge mer konkurransedyktig i den internasjonale kampen om kompet-
anse, særlig innenfor IKT-sektoren hvor en ofte snakker om en «hjerneflukt»
til utlandet. Disse problemstillingene er også noe av årsaken til at det arbeides
for endringer i opsjonsskattereglene.

De mest nærliggende tiltak for en gunstigere opsjonslovgivning og –
beskatning, er å fjerne begrensningene på tildeling av opsjoner, samt beskatte
opsjonene på realisasjonstidspunktet. Mer generøse tiltak ville være å
beskatte opsjonsgevinster som kapitalgevinst, dvs. til lav sats.

8.6 Offentlige innkjøp

Myndighetene kan bidra til å stimulere til økt FoU i næringslivet ved aktivt å
etterspørre FoU-tjenester, direkte eller indirekte. Direkte innkjøp av forskn-
ingstjenester vil ofte være et alternativ til at det offentlige selv utfører FoU-
arbeidet. Offentlige FoU-kontrakter har historisk vært veldig viktige, ikke
minst i USA der vesentlige deler av FoU-innsatsen innenfor militær teknologi
ble utført under offentlige FoU-kontrakter. Mer indirekte kan myndighetene
forsøke å stimulere til økt FoU-innsats ved å vektlegge hensynet til innovasjon
og FoU ved ulike offentlige innkjøp hvis primære formål normalt ikke er for-
skning eller utvikling.

8.6.1 Kompetanse og innkjøpssamarbeid

Gode offentlige innkjøp, særlig der innovasjon, forskning og utvikling vektleg-
ges, krever kompetanse hos de som foretar innkjøpene. Inn under nødvendig
kompetanse hører fagkunnskap og evne til å vurdere ulike prosjekter, men
også kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser og da særlig
mulighetene regelverket gir for anskaffelser som innebærer FoU.

En kan tenke seg mulige stordriftsfordeler i forhold til offentlige innkjøp.
En organisasjons mulighet til å besitte faglig kompetanse på de områdene den
kjøper inn, kan ha sammenheng med organisasjonens størrelse. I Norge har
vi en offentlig sektor med mange forvaltningsnivåer og mange enheter på
hvert nivå. Dette gir mange små enheter som hver for seg besitter lite kompet-
anse på de områdene der de skal kjøpe inn til sine drifts- og investerings-
formål. Samtidig kan hver av de små enhetene ha brede ansvarsområder. Nor-
ske kommuner med bare 1000–1500 innbyggere skal gjøre relativt komplis-
erte innkjøp innenfor IT, vann, avløp, offentlige bygg med kompliserte tekni-
ske anlegg osv. Ulike former for innkjøpssamarbeid mellom enheter på
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samme felt kan ha den fordelen at det gir muligheter til en mer aktiv
leverandørutvikling.

Et eksempel på innkjøpssamarbeid er det såkalte Forvaltningsnettsamar-
beidet (FNS), hvor stat og kommunesektoren har inngått samarbeid for å
sikre kompetanse i innkjøpsleddet for kompliserte teknologiske anskaffelser
innen IKT. En kunne også tenke seg egne organer som bidro med støtte, infor-
masjon og formidling i forhold til samarbeid mellom innkjøpere, på samme
måte som byggherrestøtte brukes i dag innenfor bygg og anlegg.

8.6.2 Incentiver for innkjøper

Begrunnelsen for å innføre tiltak med sikte på å gjøre offentlige innkjøp mer
innovasjonsorienterte, ligger blant annet i at det kan være positive eksterne
virkninger knyttet til innkjøpet, for eksempel ved at det settes i gang utvikling
av ny teknologi og et fagmiljø som gir grunnlag for videre næringsutvikling
som følge av innkjøpet. Det kan derfor være ønskelig å etablere ordninger
som gjør at innkjøperne tar mest mulig hensyn til de eksterne virkningene i
sine vurderinger. Dette innebærer å skape incentiver  til at innkjøperne tenker
langsiktig, tar risiko og legger økt vekt på innovasjon og leverandørutvikling .
Det er vesentlig at incentivene ligger hos den enkelte etat eller organisasjon
som faktisk står for innkjøpet, og ikke hos et overordnet organ.

En mulig incentivordning er å tilby finansiell eller annen premiering av
gode innkjøp ex post. Et eksempel på en ikke-finansiell premiering som har
vært foreslått kan være å tildele enkeltpersoner eller etater prisen for «årets
innkjøper» for å ha bidratt til stimulans av FoU og leverandørutvikling. En
annen belønningsmåte kan være å la offentlige virksomheter som sparer
penger ved gode innkjøp, beholde noe av de innsparte pengene og eventuelt
få lov til å bruke disse til FoU innen sine områder.

Et annet mulig virkemiddel er ulike ordninger med  royalty til offentlige
etater som deltar i utvikling av nye produkter og metoder gjennom forskning-
skontrakter. Ved at de offentlige etatene i større grad får beholde inntekter
som måtte komme fra salg av rettigheter eller royalties, vil incentivene til å
delta i forskning og utvikling kunne styrkes.

8.6.3 Deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid

Norge er generelt lite aktive i internasjonalt standardiseringsarbeid, både fra
myndighetenes og næringslivets side. Gjennom deltakelse i internasjonalt
standardiseringsarbeid kan både store innkjøpere i offentlig sektor og bed-
rifter tilegne seg kunnskaper om teknologisk utvikling og
markedsmuligheter, og ikke minst påvirke standardene der det er mulig.
Næringslivet er trolig mer villige til å satse FoU-midler på leveranser som
møter internasjonale standarder, fordi de da kan gå ut i et større marked. I
tillegg kan økt deltakelse i standardiseringsarbeid bidra til at norsk næringsliv
blir bedre i stand til å vinne offentlige oppdrag i andre land.

8.7 Oppsummering

Den primære begrunnelsen for offentlige tiltak rettet mot FoU og innovasjon,
er at en ønsker å korrigere for ulike former for markeds- eller systemsvikt. Et
viktig prinsipp for utforming av offentlig politikk, er at virkemidlene skal være
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mest mulig målrettet i forhold til kilden til problemet en ønsker å gjøre noe
med. I praksis kan det imidlertid være vanskelige å identifisere den eller de
konkrete formene for markedssvikt som ligger til grunn for at markedet ikke
realiserer det samfunnsøkonomisk best mulige nivået på FoU-investeringene.
Det relevante spørsmålet for valg og utforming av tiltak vil ofte være hvordan
offentlig politikk bør utformes gitt at myndighetene mangler relevant infor-
masjon. Et viktig kriterium for valg av tiltak er derfor at de skal være informas-
jonsrobuste, dvs. at de bør virke positivt under et vidt sett av forutsetninger om
hva kildene til markedssvikt er. Andre viktige kriterier for tiltak rettet mot
næringslivets FoU er bl.a. enkelhet og stabilitet.

Det er en vanskelig oppgave å måle den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten av FoU-investeringer, bl.a. fordi avkastningen av investeringene ofte er
spredt på svært mange aktører, og kommer på lang sikt. De fleste evalu-
eringer av tiltak er derfor innsatsbaserte, dvs. verdien av FoU-innsatsen måles
ved de ressursene som legges ned i prosjektene. Blant annet som følge av van-
skelighetene med å kvantifisere nyttesiden av offentlig tilskudd til FoU, er det
vanlig å stille krav om  addisjonalitet til et tiltak. Med addisjonalitet menes at
tiltaket skal utløse økte investeringer i FoU fra næringslivets side. Dersom en
ikke oppnår addisjonalitet, risikerer en at offentlig medfinansiering bidrar til å
fortrenge privat finanisering av FoU, uten å øke FoU-investeringene.

En viktig begrunnelse for å stimulere FoU, er at det er knyttet positive
eksterne virkninger i form av kunnskapslekkasjer og markedsmessige
koblinger til denne type investeringer. For å kompensere for manglende inci-
tamenter til FoU-investeringer på bedriftsnivå, kan myndighetene ønske å
knytte et subsidium til FoU-investeringene i form av tilskudd eller skattelette
med sikte på å øke den enkelte bedrifts avkastning av å investere i FoU.

En kan i denne sammenheng skille mellom direkte og indirekte tiltak. Det
relevante skillet mellom de to tiltakstypene er hvorvidt det foreligger en dis-
kresjonær beslutning fra myndighetens side om hvilke prosjekter som skal
motta offentlig finansiering og ikke. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted, bør
det offentlige medvirke i finansieringen av prosjektene med det største gapet
mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning. Det taler for
aktiv utvelgelse fra myndighetenes side, altså direkte tilskuddsordninger. På
den annen side vil ordninger som overlater selve utvelgelsen av prosjekter til
markedet, kunne gi lavere administrative kostnader og større fleksibilitet .
Slike ordninger kan derfor være hensiktsmessige dersom myndighetene i
utgangspunktet har begrenset informasjon om avviket mellom privatøkono-
misk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for hvert enkelt tiltak, og dersom
kostnadene ved å innhente slik informasjon er høye i forhold til de forventede
gevinstene.

Blant indirekte stimuleringstiltak er ulike former for skatteincentiver kny-
ttet til bedriftenes overskudd de mest vanlige. Incentivvirkningen av slike
skattetiltak er sterkest for etablerte bedrifter i skatteposisjon, og bidrar trolig
først og fremst til å øke omfanget av FoU-investeringene i bedrifter som driver
FoU i dag. Hvorvidt omfanget øker, eller om tiltaket bidrar til å fortrenge pri-
vate FoU-investeringer, er avhengig av hvor priselastiske bedriftenes FoU-
investeringer er. På bakgrunn av empiriske undersøkelser er det vanlig å anta
at priselastisiteten ligger på rundt 1, dvs. at én krone i statlig medfinansiering
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gir om lag én krones økning i registrerte FoU-investeringer. En alternativ
utforming av et indirekte tiltak ville være en generell tilskuddsordning, der
samtlige bedrifter som gjennomfører prosjekter med dokumentert FoU-
innhold (etter gitte, objektive kriterier), mottar et tilskudd tilsvarende en
andel av prosjektkostnadene.

Ved direkte tiltak har myndighetene større muligheter til å være selektive
med hensyn til type prosjekt, bransje eller bedrift som skal motta offentlig fin-
ansiering. I den grad den privatøkonomiske rangeringen av lønnsomme
prosjekter avviker fra en samfunnsøkonomisk rangering, kan det derfor være
mer effektivt å innrette finansieringen som en direkte framfor en indirekte til-
skuddsordning. Det er imidlertid avgjørende at det offentlige er i stand til å
identifisere de beste prosjektene, dvs. prosjektene med størst avvik mellom
privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning. For å kunne skille ut de
beste prosjektene kreves både samfunnsøkonomisk, bedriftsøkonomisk og
teknologisk innsikt. Dette vil normalt innebære relativt store administrative
kostnader.

Myndighetene kan ha en rolle i forhold til å etablere og opprettholde FoU-
samarbeid, mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige forskningsin-
stitusjoner, for å kompensere for en  koordineringssvikt . På samme måte som
ved subsidiering av enkeltbedrifter, kan tiltak rettet mot samarbeidsprosjek-
ter gjelde samtlige aktører som oppfyller gitte kriterier (indirekte tiltak), eller
det kan gis på bakgrunn av aktiv utvelgelse fra myndighetenes (direkte tiltak).
Dersom aktørene oppnår en gevinst ved samarbeid, er det grunn til å tro at de
uansett vil fortsette samarbeidet når det først er etablert. Dette taler for virke-
midler av mer midlertidig karakter. Begrunnelsen for å subsidiere samar-
beidsprosjekter på mer varig basis, må være at en mener verdien for samfun-
net av at aktørene samarbeider går utover verdien for enkeltaktørene som
deltar i samarbeidet.

At kunnskapsoverføringene i stor grad følger arbeidskraften, kan være et
argument for å etablere ordninger for å stimulere til utveksling av arbeidsk-
raft, særlig mellom offentlige forskningsmiljøer og næringslivet.

Dersom det er store kunnskapsoverføringer som virker lokalt, kan det
være grobunn for næringsklynger. Begrunnelsen for offentlige tiltak knyttet
til næringsklynger må ligge i at manglende koordinering mellom aktørene
hindrer en potensielt lønnsom klynge i å bli etablert, eller at markedet ikke gir
klynger av optimal størrelse. En kan skille mellom tiltak for å tiltrekke seg nye
klynger, og tiltak for å utvide eksisterende klynger. Førstnevnte vil ofte bety
tiltak med sikte på å få en bransje over kritisk masse, slik at det blir lønnsomt
for enkeltbedrifter å etablere seg. Tiltak for å tiltrekke seg internasjonale klyn-
ger kan i prinsippet rettes mot de fleste variabler som er med på å påvirke bed-
rifters lokaliseringsvalg, herunder pris og tilgang på viktige innsatsfaktorer
eller innsatsvarer, skattenivå m.v.

Et sentralt spørsmål er om myndighetene bør rette aktive tiltak inn mot
spesielle bransjer eller grupper av bransjer. Myndighetene har ofte ikke til-
strekkelig kunnskap om hva de eksakte kildene til lokaliseringsgevinstene er,
hvilke bransjer som har særlig sterke fordeler ved samlokalisering, og hva
koordineringsproblemet konkret består i. Det kan derfor ligge en fare for at
myndighetene legger seg åpne for manipulasjon, dersom de forsøker å føre en
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aktiv politikk overfor næringsklynger uten å ha tilstrekkelig informasjon om
bransjeforhold og eksternaliteter, jf. også vurderingen til Bergo-utvalget
(NOU 1996:17).

I bransjer karakterisert ved et stort antall små bedrifter, kan den enkelte
bedrift ha manglende motiver eller muligheter til å drive med egen FoU. Sam-
tidig kan det være stordriftsfordeler på bransjenivå knyttet til innhenting og
produksjon av kunnskap. I Norge finnes det ordninger med bransjefinansiert
FoU, hvor bransjer på frivillig eller pålagt grunnlag finansierer felles FoU gjen-
nom kontingenter eller forskningsavgifter. Manglende motiver fra enkeltbed-
riftene eller gratispassasjerproblemer kan imidlertid føre til at denne typen
bransjesamarbeid ikke blir etablert, eller bryter sammen. En oppgave for det
offentlige kan da være å legge til rette for tvungne fellesordninger. Det krever
at myndighetene er i stand til å identifisere bransjer der det er potensielle gev-
inster ved felles FoU-innsats, men der disse gevinstene ikke er utløst i marke-
det. Videre kan det være vanskelig å definere hvilke bedrifter som ligger
innenfor og hvilke som ligger utenfor bransjen.

Tiltak rettet mot næringslivet må ses i tilknytning til nivå på og rekrutter-
ing til grunnforskning og høyere utdanning generelt. Dette har bl.a. sammen-
heng med at forskningen trenger et mottakerapparat slik at ny forskning når
ut i bedriftene. Beskatning av arbeidsinntekt vil kunne påvirke tilbudet av kval-
ifisert arbeidskraft på to måter. For det første vil det kunne påvirke avkastnin-
gen av høyere utdanning; for det andre vil det kunne påvirke lokaliseringen av
kompetent arbeidskraft. Med økende internasjonalisering er det grunn til å
forvente at også arbeidskraften, i likhet med kapitalen, blir mer mobil.

Svikt i kapitalmarkedene pga. manglende risikovilje, langsiktighet eller
manglende kobling mellom investorer og entreprenører, kan føre til at kapi-
talen ikke kanaliseres til de mest risikofylte og innovative prosjektene. Særlig
for en nystartet bedrift uten referanser eller etablerte finansielle forbindelser,
kan manglende tilgang til risikokapital føre til at i utgangspunktet lønnsomme
prosjekter skrinlegges, eller at de ikke når frem til markedet som følge av fin-
ansieringsproblemer også i tidlig kommersialiseringsfase. Et viktig spørsmål
knyttet til den offentlige innovasjonspolitikken er derfor om myndighetene
kan bidra til et mer velfungerende og langsiktig privat marked for risikokapi-
tal. Flere europeiske land har rettet skattemessige tiltak inn mot finansier-
ingssiden, ved å tilby fradrag i skatt eller i skattepliktig inntekt for individer
som investerer direkte i kvalifiserte, innovative bedrifter, eller indirekte via
ulike venture-fond. En kritisk flaskehals kan være finansinstitusjonenes man-
glende kapasitet og kompetanse til å bedømme helt nye teknologier og sel-
skaper. Et mulig tiltak i denne sammenheng kan være å tilby uavhengig
ekspertbedømmelse av prosjekter som gir grunnlag for utstedelse av teknolo-
gisertifikater.

I Norge er SND et supplement til det private kapitalmarkedet ved å bidra
med finansiering, herunder såkornkapital, til bl.a. prosjekter med høy risiko
og langsiktig avkastning. Vanskelighetene enkelte bedrifter står overfor i
kommersialiseringsfasen, kan tale for at den tradisjonelle FoU-definisjonen er
for snever som grunnlag for statlig medvirkning i finansieringen.
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Bedrifter uten eller med svak likviditet kan ha et behov for å etablere alter-
native avlønningsformer, for å kunne rekruttere ledere og nøkkelpersonale.
Disse vil kunne rekrutteres på lavere lønnsnivåer dersom dette kompenseres
ved opsjoner knyttet til bedriftens senere prestasjoner. Tiltak for å forenkle
opsjonsreglene, kombinert med lettelser i opsjonsbeskatningen, er aktuelle i
denne sammenheng.

For land som Norge med en omfattende offentlig sektor, kan praktiserin-
gen av offentlige innkjøpsordninger ha stor betydning for næringslivets FoU-
innsats. Det kan være ønskelig å etablere ordninger som gjør at innkjøperne i
større grad enn i dag tenker langsiktig, tar risiko og legger økt vekt på
innovasjon og leverandørutvikling i sine vurderinger.
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Kapittel 9   
Utvalgets forslag

9.1 Innledning

I dette kapitlet omtales utvalgets tilrådinger og forslag. Forslagene bygger på
drøftingen i tidligere kapitler, spesielt kapittel 3 om FoU, økonomisk vekst og
myndighetenes rolle, kapittel 7 om lover, regler og innovasjon og kapittel 8 om
prinsipper for tiltaksutforming.

Kapitlet er bygd opp på følgende måte:
I avsnitt 9.2 omtaler vi en del forhold utvalget mener er særlig viktige for

utforming av en FoU-politikk i Norge. Omtalen i dette avsnittet fører ikke fram
til spesifikke forslag, men gir et grunnlag for de tilrådingene som kommer i
senere avsnitt. Tilrådingene er konsentrert omkring tiltak som er direkte
rettet mot å styrke forskning i næringslivet. I tillegg omtaler utvalget en del
forhold som mer indirekte kan ha stor betydning for forskning i næringslivet,
spesielt på lengre sikt.

I de første avsnittene omtales de forslagene fra utvalget som er direkte
rettet mot forskning i næringslivet. Forslagene inneholder en omtale av tiltak
rettet mot bedrifter (avsnitt 9.3) og næringsrettet, strategisk forskning (avs-
nitt 9.4).

Forskningen i universiteter og høgskoler og i instituttsektoren omtales i
avsnitt 9.5. Omfanget av og kvaliteten på denne forskningen har stor direkte
og indirekte betydning for den samlede forskningen i næringslivet. Samtidig
er organiseringen av disse områdene et stort og omfattende tema som også
drøftes av andre utvalg, jf. særlig den pågående utredningen til Mjøs-utvalget.
Vi peker på en del tiltak som kan ha stor betydning for forskning i
næringslivet.

I avsnitt 9.6 omtales de delene av det generelle skattesystemet som over
tid kan ha betydning for FoU i næringslivet, spesielt gjennom vilkårene for å
lokalisere kunnskapsintensiv virksomhet i Norge. Lokalisering og internas-
jonal mobilitet av kapital og arbeidskraft er et komplisert og omfattende
område. Utvalget har ikke sett det som innenfor sitt mandat å gå inn på en
bred vurdering av det generelle skattesystemet i Norge. Dette avsnittet inne-
holder derfor ingen konkrete forslag, men viser til en del forhold som etter
utvalgets forslag bør utredes nærmere.

Til slutt i kapitlet drøftes offentlige innkjøpsordninger (avsnitt 9.7) og
lover og regler vedrørende FoU og innovasjon (avsnitt 9.8).

I avsnitt 9.9 oppsummeres utvalgets forslag.

9.2 Prinsipielle betraktninger

Økonomisk vekst er et resultat av en hel rekke faktorer som kan virke sam-
men på ulike måter og til ulike tider. I en del nyere økonomisk forskning er
teknologisk framgang som følge av FoU-investeringer og innovasjon den sen-
trale drivkraften for den økonomiske veksten, jf. omtalen i kapittel 3. Forskn-
ing og utvikling, innovasjon og utprøving av nye løsninger fører til mer effek-
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tive produksjonsmåter, nye og bedre produkter eller en utvidelse av produkts-
pekteret, og dermed til økonomisk vekst. Forskning og utvikling fører også til
at det samlede kunnskapsnivået i økonomien øker, og et slikt økt
kunnskapsnivå gjør det i sin tur enklere å frembringe nye forskningsresul-
tater. Forskning og utvikling kan dermed være en selvforsterkende mekan-
isme for økonomisk vekst.

Det foreligger flere empiriske studier som omhandler sammenhengen
mellom FoU, innovasjon og økonomisk vekst. Resultatene er ikke entydige,
og gir verken et nøyaktig grunnlag for å fastslå hvor mye FoU-investeringer
betyr for den økonomiske veksten i ulike land, eller den relative betydningen
av FoU-investeringer i forhold til andre faktorer som f.eks. utdanning. Flere
studier antyder likevel at FoU-investeringer har stor betydning for økonomisk
vekst. I en åpen internasjonal økonomi med raskere teknologisk utvikling enn
noen gang, må vi kunne fastslå at FoU er avgjørende for utvikling av et konkur-
ransedyktig næringsliv med opprettholdt og helst økt verdiskaping som mål.
I tillegg tilsier flere empiriske undersøkelser på bedriftsnivå at forskjellen mel-
lom den samfunnsøkonomiske og den bedriftsøkonomiske avkastningen av
investeringer i FoU ofte er stor.

Det er også naturlig å se behovet for FoU-investeringer i forhold til
utviklingen i norsk økonomi framover. Inntektene fra oljevirksomheten har
redusert behovet for annen konkurranseutsatt verdiskaping i Norge. Dette
gjenspeiles i at verdiskapingen i internasjonale næringer utenom olje har
utviklet seg svakere enn hos handelspartnerne. En slik svekkelse av konkur-
ranseutsatt sektor kan ikke fortsette etterhvert som petroleumsvirksomheten
avtar. Desto mer vi bruker av oljeinntektene i de nærmeste årene, desto sterk-
ere blir behovet senere for høyere vekst i verdiskapingen i internasjonale
næringer. Denne oppgaven kan bli særlig utfordrende fordi vi i utgangspunk-
tet har et mer spesialisert næringsliv enn i andre land. I tillegg kan sterkere
globalisering medføre at avstanden til det økonomiske tyngdepunktet i
Europa etterhvert blir et mer alvorlig handikap.

Behovet for å opprettholde og styrke konkurranseutsatt sektor gjør at
omstillingsbehovet i norsk næringsliv vil bli betydelig i årene framover. Vi vet
imidlertid ikke om vekst og fornyelse i første rekke vil skje i næringer som
allerede i dag er relativt store, eller om den vil komme på nye områder, f.eks.
konkurranseutsatt tjenesteproduksjon (som igjen er avhengig av et indus-
trimiljø, jf. f.eks. engineeringvirksomhet). Dette trekker i retning av at myn-
dighetene bør benytte et bredt sett av virkemidler for å styrke den økono-
miske veksten. Næringspolitikken bør legge til rette for bedrifter med høyt
lønnsomhetspotensial uavhengig av hvor bedriftene er lokalisert eller hvilke
næringer de tilhører. En slik politikk er ikke til hinder for at Norges forskning-
sråd, SND eller andre institusjoner bør kunne spisse bruken av sine midler til
forskning, teknologier eller bransjer som det ut fra en vurdering av sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet antas å være særlig viktig å stimulere.

Virkemidler knyttet til forskning og utvikling kan rettes mot et bredt spe-
kter av næringer. Ved å konsentrere mye innsats omkring nyskaping er det
også mulig å legge til rette for nye næringer. Til tross for at den økonomiske
avkastningen er vanskelig å fastslå presist, fremstår derfor økt satsing på FoU
som et velegnet virkemiddel for en økonomi som står overfor store
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utfordringer med hensyn til omstilling i næringslivet. Utvalget vil i den forbin-
delse vise til at en stor del av næringsstøtten i dag er rettet mot å opprettholde
nåværende næringsstruktur, jf. omtale i kapittel 4. Utvalget mener at den
næringsrettede støtten bør legges om, slik at hoveddelen av støtten rettes inn
mot innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling. Tilskudd til FoU og
innovasjon i alle næringer bør dermed økes vesentlig.

Tiltak bør rettes mot å styrke forskning og utvikling og mot å styrke
innovasjon i bred forstand (inklusiv tidlig kommersialisering), jf. omtale av
definisjoner i avsnitt 4.1 og 4.2. Utvalget vil i den sammenheng vise til at det er
en rekke viktige næringer i Norge som har relativt begrensede FoU-invester-
inger, men som likevel kan være meget innovative, jf. omtale i avsnitt 4.6. For
flere av disse næringene kan en heller ikke utelukke at det foreligger et bety-
delig vekstpotensial i årene framover. Utvalget mener derfor at tiltak ikke bare
bør rettes mot FoU i begrenset forstand, men så langt som mulig også mot
innovasjon. Dette vil særlig gjelde tiltak rettet mot nyskaping og entreprenør-
skap. Tiltak for å stimulere til FoU får ulik virkning avhengig av hvilken
utviklingsfase bedriftene befinner seg i. Nyskaping og entreprenørskap har
vanskeligere for å tiltrekke seg risikokapital, har spesielt stort behov for lang-
siktighet og har behov for at stimuleringstiltakene inkluderer tidlig kommer-
sialisering.

Det er et politisk mål at Norge bør ha minst like høye FoU-investeringer
som gjennomsnittet av OECD-land målt som andel av BNP, jf. St.meld. nr. 39
(1998–99) og Innst. S. nr.110 (1999–2000). Det er en rekke forhold som
påvirker den økonomiske utviklingen. Ut fra en økonomisk synsvinkel er FoU
ikke et mål, men et virkemiddel for å få til økonomisk vekst. Hva som er et
samfunnsøkonomisk optimalt FoU-nivå på kort og lengre sikt, er ikke opplagt.
Det er likevel sannsynlig at Norge over tid ikke vil kunne opprettholde sin still-
ing som et av de rikeste land i verden uten en betydelig økt satsing på FoU.
Ved å investere i FoU vil en kunne øke lønnsomheten i eksisterende næringer,
og samtidig gi grunnlag for å dreie næringsstrukturen mot et større innslag av
kunnskapsintensive bedrifter med høy lønnsomhet og stort vekstpotensial.
Offentlige tiltak rettet mot å øke FoU-innsatsen skal sørge for at prosjekter
som ikke blir funnet privatøkonomisk lønnsomme, likevel blir iverksatt der-
som den samfunnsøkonomiske avkastningen tilsier det. Utvalget har ikke lagt
avgjørende vekt på om summen av tiltak etter et slikt prinsipp vil føre til at
Norges investeringer i FoU blir høyere eller lavere enn OECD-gjennomsnit-
tet. Siden det er mange kilder til gap mellom samfunns- og privatøkonomisk
avkastning, bør tiltaksapparatet virke bredt. En hensiktsmessig referanse
synes å være at vi ikke velger tiltak som virker dårligere enn de best funger-
ende i andre land.

Norge er en liten, åpen økonomi som importerer mye av den kunnskapen
som benyttes i næringslivet. Universitets- og høgskolesystemet og institutt-
sektoren har viktige roller i forbindelse med slik kunnskapsimport. Hensynet
til kunnskapsimport tilsier at disse FoU-institusjonene har en sterk internas-
jonal forankring og et tett samspill med næringslivet. For å kunne trekke nytte
av internasjonal forskning er det også viktig at kvaliteten på norsk forskning
er høy.
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Handel og direkte investeringer er også viktige kilder for import av
kunnskap. Det er derfor viktig at Norge har generelle rammebetingelser som
oppmuntrer til internasjonal handel og direkte investeringer fra utlandet. Slike
rammebetingelser ble drøftet inngående av Bergo-utvalget i NOU 1996: 17. Vi
tar opp enkelte av disse forholdene i forbindelse med omtalen av skattesyste-
met.

Utvalget vil til slutt i dette avsnittet understreke betydningen av å vurdere
tiltaksapparatet for innovasjon og FoU som en helhet. Det er derfor viktig
f.eks. å se tiltak rettet direkte mot bedriftene i sammenheng med tiltak rettet
mot universitets- og høgskolesektoren. En slik systemtankegang er forsøkt
ivaretatt i de videre vurderingene i dette kapitlet. Utvalget har derfor lagt vekt
på å tilrå et bredt sett av virkemidler som til sammen vil bidra til å fornye og
styrke mye av det samlede tiltaksapparatet.

9.3 Bedriftsrettede tiltak

I dette avsnittet omtales tiltak som er direkte rettet mot bedrifter. Det kan
være hensiktsmessig å gruppere tiltakene etter hvilke problemer de rettes
mot. I punkt 9.3.1 drøfter vi tiltak som skal motvirke at investeringene i FoU
blir for lave fordi bedriftene i sine kalkyler ikke tar hensyn til positive
virkninger for resten av samfunnet (korreksjon av eksterne virkninger). I
punkt 9.3.2 drøfter vi tiltak rettet mot bedrifter som har problemer med å
oppnå tilstrekkelig finansiering i ulike faser for samfunnsøkonomisk poten-
sielt lønnsomme prosjekter (korreksjon av markedet for risikokapital).

9.3.1 Tiltak for å ivareta den samfunnsøkonomiske verdien av invester-
inger i forskning og utvikling

For større og mer langsiktige forskningsprosjekter mener utvalget at det er
ønskelig at Norges forskningsråd slik som i dag vurderer hvilke prosjekter
som er fornuftige å gjennomføre med offentlig finansiering, jf. omtale i neste
avsnitt. For mindre prosjekter kan imidlertid gevinsten ved en slik vurdering
ha mindre betydning. Samtidig vil et tiltak basert på objektive kriterier som gir
bedriftene  rett til tilskudd, gjøre det enklere for hver enkelt bedrift å planlegge
sin forskningsinnsats. En rekke land har derfor gjennomført slike tiltak basert
på objektive kriterier, i hovedsak i form av indirekte tiltak gjennom skattesys-
temet, jf. omtale i avsnitt 6.3 25 . Utvalget vil under dette punktet skissere og
foreslå et tiltak der bedriftene er garantert et nærmere angitt beløp til finan-
siering av FoU-utgifter gitt at visse objektive kriterier er tilfredsstilt. Utvalget
vil understreke at tiltaket skal utfylle de direkte ordningene under Norges for-
skningsråd, og  ikke komme i stedet for disse. (På prosjektnivå vil både NFR
og SND måtte vurdere samlet tilskudd, men bruk av den objektive ordningen
kan likevel forenes med bruk av andre tilskuddsordninger.) Utvalget vil i den
forbindelse igjen vise til behovet for å styrke alle ledd i tiltaksapparatet, jf. bl.a.
omtalen i avsnitt 9.2.

25. Ordningene betegnes som «objektive» dersom de ikke krever at tilskuddsmyndighetene 
foretar diskresjonære vurderinger av ønskeligheten av å støtte hvert enkelt prosjekt. 
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at kriteriene for å falle inn under ulike ord-
ninger ikke kan være gjenstand for tolkning.
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Ulike kriterier for å vurdere tiltak er vurdert i kapittel 8. For indirekte
stimuleringstiltak er det et viktig skille mellom tiltak som gir tilskudd til de
totale FoU-investeringer i en bedrift (ev. alle investeringer under et visst min-
ste beløp), og ordninger der tilskudd kun er knyttet til økninger i FoU-invest-
eringene. Ulempen ved å knytte tilskudd til alle FoU-investeringer er at en vil
støtte en del investeringer som likevel ville blitt gjennomført. På den annen
side kan tilskudd knyttet til økningen i FoU-investeringene åpne for ulike til-
pasninger fra bedriftens side, jf. omtale i kapittel 8. Utvalget mener at
mulighetene for slike tilpasninger er såvidt alvorlige at det ikke ønsker å tilrå
tiltak knyttet til en økning i FoU-investeringene.

Utvalget foreslår et objektivt og lovfestet tiltak rettet mot alle prosjekter
under et visst beløp. Formålet med ordningen er å øke næringslivets forskn-
ings- og utviklingsinnsats og fremme innovasjon. Ordningen tar særlig sikte
på å styrke samarbeidet mellom bedrifter, og mellom bedrifter på den ene
siden og universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter på den andre siden.
Etter utvalgets vurdering er det viktig å legge til rette for og oppmuntre til
samarbeid for å fange opp kunnskapsoverføringer mellom ulike aktører i det
samlede innovasjonssystemet. Utvalget har også lagt stor vekt på at ordningen
skal være virksom også for nyetableringer som ennå ikke har generert et bed-
riftsøkonomisk overskudd.

Tiltaket innebærer at det gis offentlig finansiering til FoU-prosjekter. Med
forskning og utvikling menes i denne sammenheng systematisk arbeid med
sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være
til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter
eller tjenester eller produksjonsmåter. I utkast til forskrift er det gitt en over-
sikt over hvilke prosjekter som faller utenfor fradragsordningen, og hvilke
kostnader det skal tas hensyn til.

Som omtalt ovenfor skal tiltaket primært treffe relativt små prosjekter,
mens større prosjekter i hovedsak håndteres gjennom de ordinære direkte
virkemidlene i Norges forskningsråd. Utvalget foreslår en kostnadsdekning
på 25 pst. av de kostnadene i prosjektet som gir rett til tilskudd, begrenset til
1 mill. kroner pr. år for hver bedrift. Samlede kostnader som gir rett til til-
skudd, er dermed begrenset til 4 mill. kroner pr. år for hver bedrift. For å opp-
muntre til samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner, foreslår utvalget
likevel at rammen for kostnader som gir rett til tilskudd, settes til 8 mill. kro-
ner hvert år for prosjekter som utføres i samarbeid med godkjent forskn-
ingsinstitusjon.

Det legges opp til at ordningen også kan ta form av tilskudd til en godkjent
sammenslutning av næringsdrivende som skal drive forskning og utvikling
(tilskudd til bransjeforskning). Forskningsrådet kan i vilkårene for sammen-
slutningen bl.a. stille nærmere krav om hvilke typer prosjekter sammenslut-
ningen kan finansiere.

Den foreslåtte ordningen skal være basert på objektive kriterier. Utform-
ingen av slike kriterier er ikke enkel. Bestemmelsene kan utformes slik at de
passer best for forskning og det utviklingsarbeidet som ligger nær til forskn-
ing, eller slik at de på en mer romslig måte også dekker innovasjonsarbeid i
næringslivet som ligger et stykke fra forskning. Utvalget har i forskriftsut-
kastet lagt seg på en linje som har mer tyngde på forskning enn på annen
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innovasjonsvirksomhet. Dette tyngdepunktet, og den konkrete utformingen
av forskriftene, er noe det bør arbeides videre med i samspill med næringslivet
etter at utvalget har avgitt sin innstiling.

Utformingen av regelverket reiser også en annen type avgrens-
ingsspørsmål. På den ene siden må forskriftene utformes slik at de gir en rime-
lig avgrensing mot løpende drift, som ikke angår det offentlige. På den annen
side er det ønskelig med bestemmelser som er så enkle som mulig å forholde
seg til. I arbeidet med å utforme regelverket, har utvalget kommet til at det
med nødvendighet må bli relativt detaljert, og må benytte seg av begreper som
ikke har et helt presist innhold. For å sikre at den nye ordningen blir oppfattet
som troverdig i forhold til målsettingen, og for å redusere næringslivets usik-
kerhet med hensyn til hvilke prosjekter som faktisk faller inn under det nye
virkemidlet, har utvalget kommet til at prosjektene må godkjennes på forhånd
av Norges forskningsråd, og at revisor skal bekrefte i etterhånd at prosjektet
er gjennomført i samsvar med godkjenningen og regelverket. Hvis søknad om
godkjenning ikke er behandlet i løpet av tre uker, anses det som godkjent.
Dette vil sikre rask saksbehandling for bedriften.

Godkjenningsordningen gjelder for bedriftenes enkeltprosjekter, enten
de utfører dem alene eller i samarbeid med andre bedrifter. Men det legges
opp til at tilskudd til bransjeforskning e.l., eller kjøp av FoU-tjenester fra god-
kjent universitet eller høgskole, ikke må godkjennes på forhånd. Derimot må
institusjonene det er tale om godkjennes av Norges forskningsråd. I slik god-
kjenning vil det bli satt nærmere vilkår for innholdet i de FoU-prosjektene de
kan inngå etter den nye ordningen. Denne godkjenningen, sammen med til-
syn, vil motvirke faren for at godkjente forskningsinstitusjoner tilbyr konsu-
lenttjenester i stedet for FoU-arbeid. Hvis det ved tilsyn mot formodning
skulle vise seg at vilkårene ikke blir overholdt, vil godkjenningen kunne bli
kalt tilbake.

Utvalget ser problemer med å forene oppgaven som godkjenningsinstans
med NFRs rolle som et forskningspolitisk organ. Spesielt ser utvalget det som
uheldig dersom godkjenningsordningen fører til at NFR får mindre rom for å
konsentrere seg om sine forskningspolitiske hovedoppgaver. Utvalget ser imi-
dlertid ingen gode alternativer til å legge en slik godkjenningsordning til NFR.
Utvalget vil i den forbindelse vise til at det kan oppstå en rekke tolkningsprob-
lemer knyttet til avgrensing av ordningen, og anser at disse problemene bør
løses av det organet som har best kompetanse til å foreta avveininger av om
forsknings- og utviklingsrelaterte kriterier er oppfylt. Utvalget legger i den
forbindelse særlig vekt på at en sikker praktisering av kriteriene er viktig for
små og nystartede bedrifter som ofte vil ha få alternative forsknings- og
utviklingsprosjekter. Utvalget understreker at hvis NFR blir tillagt denne opp-
gaven, må den legges til administrasjonen, og ikke til tillitsmannsapparatet i
områdestyrene og programstyrene. NFR må også få økt sitt administrasjons-
budsjett for å ta seg av den nye ordningen.

For at fradraget skal utløse en økt forskningsinnsats, må næringslivet ha
full tillit til at ordningen vil være stabil over tid, selv om evalueringer fører til
justeringer av detaljer i opplegget. For å sikre dette, mener utvalget at ordnin-
gen må  lovfestes . Utvalget har vurdert to alternative måter å gjøre dette på, og
begge løsninger er skissert i vedlegg 1. Utkastene til lov- og forskriftstekstene
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har ikke vært gjennom en juridisk kvalitetssikring, og må primært oppfattes
som en illustrasjon på hvordan tekstene kan se ut.

Etter den første modellen lages det en egen lov om forskning og utvikling
i næringslivet, med forskrifter. Når en bedrift har fått godkjent et FoU-
prosjekt, kan 25 pst. av utgiftene fortløpende trekkes fra de beløp bedriften
sender kemneren annen hver måned som skyldig arbeidsgiveravgift og for-
skuddstrekk hos de ansatte. Ved slutten av året foretas det en endelig avregn-
ing på bakgrunn av revisorattestert prosjektregnskap. Denne ordningen antas
å bli vurdert som en tilskuddsordning som det må budsjetteres for årlig, og da
som en overslagsbevilgning.

Etter den andre modellen blir ordningen lovfestet i skatteloven som et sys-
tem med fradrag i betalbar skatt. Bedriftene vil da få oppgjør i forbindelse med
ligningen. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, forutsettes å få tilbakebetalt
25 pst. av FoU-utgiftene. Dette kunne teknisk ordnes ved en endring i skatte-
betalingsloven. Denne ordningen krever ikke en særskilt bevilgning.

Modell 1 vil gi bedriftene noe bedre likviditet enn modell 2, men vil samti-
dig medføre flere transaksjoner mellom bedriftene og myndighetene, og slik
sett være noe mer byrdefull rent administrativt enn modell 2. Mot modell 2
kan det innvendes at det ikke er ønskelig å røre ved skattesystemet.

Utvalgets flertall , medlemmene Fæhn, Hambro, Planke, Refsholt, Smith
og Sohlberg mener at en ved å utforme ordningen som fradrag i betalbar skatt,
ikke rokker ved skattelovens prinsipper om hva som skal regnes som skattep-
liktig inntekt. Utvalgets flertall mener derfor at modell 2 ikke strider mot grun-
nprinsippene i skattereformen av 1992, og derfor bør kunne vurderes på fritt
grunnlag.

Utvalgets flertall mener at når det offentlige ønsker å støtte næringslivet
med 25 pst. av FoU-kostnadene, er det fordi en økt FoU-innsats er noe samfun-
net ønsker. Man kan se på tilskuddet som et bidrag fra det offentlige for en  økt
ytelse fra næringslivets side. En fradragsordning i betalbar skatt markerer
dette best. En tilskuddsordning vil nemlig kunne bli oppfattet som noe staten
gir bedriftene fordi de ikke klarer seg på egenhånd. Den økte FoU-innsatsen
staten stimulerer til, er å betrakte som en investering, som etter hvert vil føre
til høyere inntekter i næringslivet og økt skatteinngang. Dette vil ikke fremgå
direkte av statsbudsjettet. En tilskuddsordning som fremgår av statsbudsjettet
som en utgiftspost, uten en tilhørende inntektsside, vil i praksis etter flertallets
syn lett kunne bli mindre stabil enn en ordning med fradrag i betalbar skatt.
Skal ordningen få den ønskede utløsende effekt, er det viktig at næringslivet
har full tillit til at regelverket vil være stabilt over tid. Ut fra en samlet vurder-
ing, og hensynet til å lage en ordning som næringslivet har tillit til vil være sta-
bil over tid, har utvalgets flertall kommet til at ordningen bør utformes som et
fradrag i betalbar skatt.

Utvalgets mindretall , medlemmene Hervik, Klette og Knarvik, vil vise til
at statlige utgifter normalt budsjetteres på statsbudsjettets utgiftsside, selv om
de kan føre til økt verdiskaping og økte skatteinntekter. Disse medlemmene
mener at den beste fremgangsmåten for å sikre tilliten til den foreslåtte ord-
ningen er at myndighetene aktivt velger å prioritere den. Disse medlemmene
ser det som viktig at statsbudsjettets utgiftsside gir en samlet oversikt over
statens utgifter til ulike tiltak, og at skattesystemet beholdes så enkelt som
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mulig. Disse medlemmene vil derfor gå inn for at det foreslåtte tiltaket
etableres som en lovfestet tilskuddsordning.

I tabell 9.1 er det gitt en oversikt over anslått omfang av offentlig finansiert
FoU og utløsning av privat FoU. Tabellen viser forventet omfang av forskning
som utøves i bedriftene og i samarbeid med universiteter, høyskoler og insti-
tuttsektoren, inklusive bransjeforskning.

Første kolonne er basert på FoU-statistikken for 1997. Den FoU-aktiv-
iteten næringslivet da hadde, tilsier en samlet offentlig innsats etter den
foreslåtte ordningen på om lag 0,9 mrd. kroner, hvorav 0,3 mrd. kroner gjen-
nom samarbeidsprosjekter. Innføringen av ordningen vil medføre to effekter,
som utgjør grunnlaget for beregningene i kolonne 2. For det første vil noen
bedrifter som allerede driver FoU, forske mer. For det andre vil en del bed-
rifter som ikke har FoU, komme i gang å forske. Tallene i kolonne 2 er langt
mer usikre enn i kolonne 1, men bygger på at om lag 650 flere bedrifter starter
med FoU, slik at antall bedrifter med FoU i Norge kommer opp i om lag 2 100.
(Til sammenlikning er det med om lag 10 000 bedrifter i den nederlandske
incentiv-ordningen i en økonomi som er om lag fire ganger så stor som den
norske.) Utvalget anslår at et slikt tilfang av nye bedrifter utløser om lag 0,5
mrd. kroner i økt offentlig finansiering av rene bedriftsprosjekter. Ordningen
er særlig gunstig for samarbeidsprosjekter, og utvalget anslår grovt at
offentlig finansiering av utvidet aktivitet for disse vil være av samme størrelse-
sorden som aktiviteten i 1997, altså en fordobling. Utvalget anslår på dette
grunnlaget at samlet offentlig finansiering av utvidet aktivitet og nye FoU-bed-
rifter vil kunne komme opp i om lag 0,8 mrd. kroner etter hvert som ordningen
innarbeides, for eksempel over en femårsperiode. Samlet anslag for den
offentlige finansieringen i den nye ordningen blir dermed om lag 1,7 mrd. kro-
ner, jf. kolonne tre, og utløsningen av ny og utvidet FoU-innsats i næringslivet
vil være 2.4 mrd. kroner (med en offentlig finansieringsandel på 25 pst.), jf.
kolonne fire. Grunnlaget for beregningen av størrelsene i kolonne fire er tall-
ene i kolonne to, og størrelsene er derfor beheftet med like stor usikkerhet
som tallene der. Til sammen vil økningen i Norges FoU-innsats kunne bli 4,1
mrd. kroner, jf. kolonne fem.
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Parallelt med denne nye generelle ordningen foreslår utvalget at midlene
til brukerstyrt og strategisk FoU gjennom Norges forskingsråd gradvis økes
med til sammen i størrelsesorden 500 mill. kroner for å ivareta større, mer
risikofylte og mer langsiktige FoU-prosjekter i samarbeid med næringslivet,
jf. omtale i avsnitt 9.5. En slik opptrapping kan forventes å utløse noe mellom
0,3 og 0,7 mrd. kroner i ytterligere privat FoU-innsats. Med dette talleksem-
plet vil den pakken som fremmes, kunne ha en virkning på norsk FoU-innsats
på i underkant av 5 mrd. kroner. Utvalget vil understreke at dette tallet er
beheftet med betydelig usikkerhet.

Utvalget vil understreke at de direkte merkostnadene for staten ikke sier
noe om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av den foreslåtte ordningen.
Utvalget har ikke tilstrekkelig informasjon til å fastslå hvor lønnsom ordnin-
gen kan være, men vil peke på at lønnsomheten av brede tiltak rettet mot for-
skning og utvikling ofte har vært vurdert som høy, jf. omtale i kapittel 3. Vi vil
i den forbindelse også peke på at lønnsomme prosjekter genererer skat-
teinntekter. Kostnadsberegningsutvalget (NOU 1997: 27) anbefaler å regne
med at 45 pst. av økt verdiskapning i næringslivet tilfaller offentlig sektor i
form av økte skatteinntekter.

I figur 9.1 har vi vist nivået på offentlig støtteandel i land som har volum-
baserte incentivordninger, sammenliknet med utvalgets forslag. Figuren viser
at for prosjekter med en kostnadsramme opp til 4 mill. kroner (8 mill. kroner
for samarbeidsprosjekter), blir støtteandelen høyere enn i de fleste andre
land. Utvalget mener derfor at den foreslåtte ordningen må vurderes som et
kraftfullt tiltak for å øke omfanget av forskning og utvikling, særlig i små og
mellomstore bedrifter.

9.3.2 Risiko

FoU-investeringer er vanligvis risikable, og inntjeningen kommer ofte lang tid
etter at investeringen er gjennomført. Det kan derfor være et problem dersom

Tabell 9.1: Økonomiske hovedstørrelser for den generelle ordningen. Mrd. kroner

(1) Offentlig 
finansiering av 
FoU-bedriftene 
regnet ut fra 
FoU-nivået i 
1997

(2) Offentlig 
finansiering av 
FoU i bedrifter 
som tidligere 
ikke har hatt 
FoU, og økt FoU 
i eksisterende 
FoU-bedrifter

(3) 
(Kolonne 1 
pluss 
kolonne 2)

(4) 
(Kolonne 2 
multipliser
t med 3)

(5) 
(Kolonne 3 
pluss 
kolonne 4)

Rene bedrift-
sprosjekter

0,6 0,5 1,1 1,5 2,6

Samarbeidsprosjek-
ter med FoU institut-
ter og 
bransjeforskning

0,2 0,2 0,4 0,6 1,0

Samarbeidsprosjek-
ter med univer-
siteter og høyskoler

0,1 0,1 0,2 0,3 0,5

Sum 0,9 0,8 1,7 2,4 4,1
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den enkelte entreprenør er lite diversifisert og dermed må kreve en tils-
varende høy avkastning for å kompensere for en høy risikoeksponering. I
tillegg kan en entreprenør ofte ha problemer med å få lån eller hente inn mer
egenkapital fordi aktuelle investorer kan ha andre forventninger om utviklin-
gen i det aktuelle prosjektet, jf. nærmere omtale i kapittel 8.

Figur 9.1 Nivået på offentlig støtteandel i land som har volumbaserte incentivordninger, sammenlig-
net med utvalgets forslag

Gjelder en SMB-bedrift med et FoU-prosjekt på 4 mill. kroner

Kilde: OECD/Finansdepartementet
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Delingsmodellen kan i utgangspunktet gi motiver til å ta risiko som følge
av risikotillegget i kapitalavkastningsraten, jf. omtale i kapittel 8. På den annen
side gjør progresjonen i skattesystemet at risikodelingen mellom entre-
prenøren og staten ikke er symmetrisk. Manglende rente på framføring av
underskudd vil også svekke motivet til å ta risiko. Den samlede virkningen av
disse forholdene er uklar, og utvalget kjenner ikke til noen empiriske under-
søkelser som har belyst dette spørsmålet. Utvalget vil likevel tilrå at en vur-
derer å innføre rente på framføring av underskudd kombinert med tilbakebe-
taling dersom bedriften aldri får utnyttet underskuddene. En slik rentefram-
føring vil også, i motsetning til risikotillegget i kapitalavkastningsraten, gi en
symmetrisk behandling av bedrifter med aktive og passive eiere.

Utvalget mener også at de nåværende reglene for skattlegging av opsjoner
i arbeidsforhold kan være et hinder for å videreutvikle nystartede bedrifter.
Slike regler kan være særlig problematiske dersom bedriften mangler likvide
midler eller av andre grunner ser det som særlig ønskelig å benytte opsjoner.
Utvalget er kjent med at beskatningen av opsjoner for tiden er under vurder-
ing, og anbefaler at opsjoner beskattes på realiseringstidspunktet i stedet for
ved tildeling.

Den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for subsidier gjennom låne- eller
egenkapitalmarkedet i tilfeller med asymmetrisk informasjon er også uklar, jf.
omtale i kapittel 8. I mange tilfeller er ikke det offentlige i stand til å forbedre
den situasjonen en privat finansieringsinstitusjon kan oppnå ved en fornuftig
bruk av låne- og egenkapitalinstrumenter. I de tilfellene der det offentlige i
prinsippet kan forbedre situasjonen, er det heller ikke enkelt å identifisere
hvilken kombinasjon av instrumenter som faktisk bør benyttes.

Etter utvalgets syn tilsier drøftingen i kapittel 8 at mangel på kompetente,
risikovillige og langsiktige investorer kan være det største problemet for
mange nystartede bedrifter. Finansiering knyttet til nyskapingstiltak og
etableringer, fra idéfasen til de første leveår, kan være hemmet av imperfek-
sjoner i de private kapitalmarkedene. Utvalget mener at den begrensede stør-
relsen på det norske markedet for langsiktig risikokapital tilsier at SND fort-
satt bør ha en sentral rolle når det gjelder oppstart og utvikling av nye bed-
rifter.

Utvalget mener at det er et særlig behov for å utvide ordningen med
risikolån under SND, og foreslår derfor på kort sikt å øke rammene for lands-
dekkende risikolån. Utvalget har ikke foretatt en grundig vurdering av hvor
stor en slik økning bør være, men vil antyde et beløp i størrelsesorden 200
mill. kroner. Utvalget viser i den forbindelse til at etterspørselen etter risikolån
er høy, samt at rammene for ordningen er blitt vesentlig redusert de siste
årene. En utvidelse av lånerammene bør følges opp med en forholdsvis større
økning i bevilgningene til tapsfond, slik at SND kan ta mer risiko ved å benytte
de mest risikoutsatte låneordningene (gjeldsbrevlån, ansvarlige lån og
produktutviklingslån) helt inn i bedriftens tidlige kommersialiseringsfase.
Over tid bør en etter utvalgets oppfatning vurdere ytterligere å trappe opp
rammene for risikolån. Utvalget vil i den forbindelse vise til at det er stor etter-
spørsel etter de landsdekkende risikolånene, og at disse lånene tidligere
hadde et langt større omfang.
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Muligheten for tilgang til langsiktig egenkapital fra kompetente investorer
er også viktig for nyetablerte bedrifter. Såkornfondene er etablert for å gå inn
i risikoprosjekter med et stort verdiskapingspotensial. Prosjektene skal være
i en tidlig fase hvor det ofte vil være vanskelig å oppnå finansiering i egenkap-
italmarkedet. Målet er å tilføre prosjektene en kombinasjon av tålmodig kapi-
tal og relevant kompetanse. Utvalget mener dette er en viktig oppgave, og ser
et behov for å evaluere utformingen og omfanget av fondene.

For kunnskapsbaserte nyetableringer kan det ofte være grunn til å anta at
det vil foreligge positive eksterne virkninger dersom virksomheten lykkes.
Det kan derfor være grunn til særlig å støtte slik virksomhet i en tidlig fase.
Tilskuddene vil imidlertid måtte følges opp med forholdsvis store administra-
tive ressurser i virkemiddelapparatet dersom den skal virke etter hensikten.
Prosjektbedømmelsen vil være krevende og ofte fordre omfattende bruk av
ekstern ekspertise. Oppfølgingen må også være hyppigere enn for etablerte
bedrifter.

Utvalget foreslår at økt tilskudd til kunnskapsbaserte nyetableringer finan-
sieres ved å øke rammene til utviklingstilskudd over SNDs budsjett. Det er
viktig å utvikle gode systemer for å evaluere disse ordningene, på samme
måte som for ordningene under NFR. Utforming og omfang av ordningene
bør også vurderes i forhold til den planlagte evalueringen av SND.

Utvalget ser det som viktig å styrke kommersialisering av forskning fra
universiteter og vitenskapelige høgskoler. Utvalget foreslår derfor å øke til-
skuddet til FORNY-programmet, jf. omtale av dette tiltaket i kapittel 5. En slik
økning vil også bidra til å styrke forskningsparkene.

Det har vært et mål for utformingen av skattesystemet å unngå at kapitalen
låses fast i bestemte bedrifter eller næringer. Samtidig kan det argumenteres
for at nystartede virksomheter har et særskilt behov for sikrere og mer lang-
siktig kapitaltilgang enn det markedet normalt tilbyr. I en del land har dette
ført til at myndighetene har rettet særskilte skattetiltak på investorsiden mot
nystartede virksomheter, jf. bl.a. omtalen i kapittel 6 om systemene i England
og Frankrike. Utvalget vil tilrå at en over tid vurderer de erfaringene andre
land har med skattetiltak rettet mot investorsiden.

9.4 Næringsrettet strategisk forskning og brukerstyrt forskning

Norges forskningsråd finansierte i 1999 næringsrettet strategisk forskning for
i alt 604 mill. kroner, hvorav 268 mill. kroner i form av strategiske institutt- og
universitetsprogrammer. I tillegg kommer 241 mill. kroner i grunnbev-
ilgninger og andre infrastrukturtiltak overfor næringsrettede forskningsinsti-
tutter. De strategiske midlene vil normalt ha et tidsperspektiv på 5 – 10 år, og
må ses i sammenheng med brukerstyrt forskning. NFR finansierte i 1999
brukerstyrt forskning for i alt 658 mill. kroner, i hovedsak i form av bruker-
styrte programmer med et tidsperspektiv på 3 – 5 år. For en nærmere omtale
av strategiske og brukerstyrte programmer vises det til kapittel 5.

I løpet av 2000 vil samtlige teknisk-industrielle institutter være evaluert.
Evalueringene konkluderer foreløpig bl.a. med at forskningsrådet bør vurdere
å øke sin finansiering av den strategiske forskningen ved instituttene for å
støtte deres behov for kontinuerlig fornyelse og informasjon. Utvalget er enig
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i en slik konklusjon, jf. også forslaget i St.meld. nr. 39 (1998–99) om å øke
basisbevilgningene til de teknisk-industrielle instituttene slik at de kan få fin-
ansiert langsiktig forskning og kompetanseoppbygging.

Den brukerstyrte forskningen ble evaluert i 1996 av Handelshøyskolen BI
og NTNU Trondheim. I evalueringen konkluderes det med at ordningen trolig
gir god samfunnsøkonomisk avkastning selv om usikkerheten er stor. Det
pekes likevel på at addisjonaliteten og risikoprofilen i ordningen er for lav.
Norges forskningsråd har derfor iverksatt tiltak for å rette på dette.

Utvalget mener at ordningen med brukerstyrt forskning bør konsentreres
om langsiktige prosjekter der forskjellen mellom samfunnsøkonomisk og bed-
riftsøkonomisk avkastning kan tenkes å være særlig stor. Utvalget ser det
videre som ønskelig å utvide det samlede tilskuddet til strategisk og bruker-
styrt forskning. Utvalget mener at tilskuddene til brukerstyrt og strategisk for-
skning bør økes gjennom en opptrappingsplan på til sammen i størrelsesorden
500 mill. kroner. Tilskuddene bør trappes opp over tid for å sikre at det er nok
forskere til å gjennomføre de aktuelle prosjektene. Størrelsen på beløpet bør
vurderes etterhvert som den aktuelle forskningen blir evaluert.

Utvalget ser det som viktig at økt satsing på næringsrettet forskning ved
universiteter og høgskoler ikke resulterer i at grunnforskningen blir svekket.
Utvalget vil i den forbindelse gå inn for en vesentlig økning av tilskuddene til
strategiske universitetsprogrammer. Disse programmene skal bl.a. styrke
grunnforskningen gjennom å bygge opp forskergrupper rundt særlig kvalifis-
erte forskningsledere for å videreutvikle forskningsmiljøer som ligger i for-
skningsfronten.

Utvalget ser det som viktig at den brukerstyrte forskningen er åpen for et
størst mulig antall bedrifter. Samtidig er det en viktig begrunnelse for slike
direkte tiltak at Norges forskningsråd i samarbeid med brukerne kan benytte
sin kompetanse til å vurdere hvor den samfunnsøkonomiske avkastningen av
ulike typer forskning er størst. En må derfor forvente at den faktiske fordelin-
gen av forskningsmidler kan variere betydelig mellom ulike næringer. Det er
imidlertid viktig at fordelingen av midler skjer på grunnlag av klare kriterier
som senere kan etterprøves. Utvalget tilrår at det arbeides videre med å
utvikle etterprøvbare kriterier for å vurdere den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten ved bruk av forskningsmidler på ulike områder. Klare og gode
kriterier kan også bidra til hurtig søknadsbehandling, og dermed til å øke
effektiviteten av tiltakene.

9.5 Grunnforskning, forskerutdanning og rekruttering

Universitets- og høgskolesektoren har stor betydning for norske innovasjons-
systemer. Det er et viktig og gjensidig avhengighetsforhold mellom forsknin-
gen i denne sektoren og innovasjon i næringslivet. Sektoren må også ses i nær
sammenheng med instituttsektoren. Til sammen utfører disse to sektorene
om lag 94 pst. av grunnforskningen og 73 pst. av den anvendte forskningen
som utføres i Norge, jf. omtale i kapittel 4. Mye av denne forskningen kan ses
på som et fellesgode som det offentlige har ansvar for å produsere.

Utvalget har ikke sett det som mulig å gå grundig inn på en vurdering av
utdanningen og forskningen i universitets- og høgskolesektoren i Norge
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innenfor den tidsrammen som har vært til disposisjon. Vi vil også vise til at vik-
tige sider av disse spørsmålene utredes av Mjøs-utvalget som skal avgi sin
hovedutredning innen 1. april 2000. Kommersialisering av forskningsresul-
tater ved universitetene utredes av Bernt-utvalget som skal avgi rapport innen
1. august 2000. Vi vil likevel peke på en del sammenhenger mellom forskning
i næringslivet og forskning i universitets- og høgskolesektoren.

Forskningspolitikken er behandlet i St.meld. nr. 39 (1998–99) forskning
ved et tidsskille og Innst. S. nr.110 (1999–2000). Det legges vekt på at den
langsiktige og grunnleggende forskningen skal bidra til fornyelse i norsk
næringsliv. For universitetene og høyskolene legges det opp til en vesentlig
vekst i bevilgningene til grunnforskning. Institusjonenes rolle som hovedans-
varlige for grunnforskningen skal styrkes. Økte grunnbevilgninger vil sikre
flere stipendiat og post-doc stillinger. Innen instituttsektoren skal gode miljøer
gis muligheter til langsiktig kompetanseutvikling bl.a. ved kvalitetssikring
gjennom evalueringer og endringer i grunnfinansieringen. Det legges opp til
å øke antallet rekrutteringsstillinger med 150 til 200 pr. år over en femårsperi-
ode. Det er bekymringsfullt at den generelt vanskelige budsjettsituasjonen
ved universiteter og høyskoler gjør en vitenskapelig karriere mindre attraktiv
gjennom både usikkerhet om framtidige arbeidsmuligheter og det offentliges
manglende evne til å konkurrere når det gjelder lønns- og arbeidsforhold.

Utvalget vil i tillegg til dette peke på en del sammenhenger mellom forskn-
ing i næringslivet og forskning i universitets- og høgskolesektoren.

Næringslivet utfører mest utviklingsarbeid og anvendt forskning, jf.
omtale i kapittel 4. Bare en liten del av den forskningen som finner sted i uni-
versitets- og høgskolesektoren, finansieres fra næringslivet. En slik betrakt-
ningsmåte undervurderer likevel trolig sammenhengen mellom forskning i
næringslivet og forskning i universitets- og høgskolesektoren. Dette har sam-
menheng med flere forhold. Kvaliteten på universitetene og deres forsknings-
virksomhet har stor betydning for utdanning av høyt kvalifisert personell som
næringslivet er avhengig av, og den holdningen som næringslivet har til for-
skning. Dernest er mye av forskningen i universitets- og høgskolesektoren en
viktig forutsetning for anvendt forskning og utviklingsarbeid som utføres
internt i næringslivet (samtidig som innovasjon i næringslivet har betydning
for forskningen i universitets- og høgskolesektoren).

Hvis ikke konkrete tiltak settes inn, vil det bli knapphet på visse kategorier
forskere i fremtiden. Dette må møtes ved å øke antall forskerrekrutter gener-
elt (både med tanke på universitetsstillinger og arbeid i næringslivet), sørge
for godt vitenskapelig utstyr og generelt sette universitets- og høgskolesek-
toren i stand til å konkurrere på arbeidsmarkedet. Utvalget vil i den forbin-
delse vise til at en økning i rekrutteringen til universitetene og høgskolene tro-
lig er vanskelig å gjennomføre dersom den forventede økonomiske avkastnin-
gen av å arbeide innenfor disse virksomhetene er vesentlig lavere enn i andre
sektorer som etterspør samme type arbeidskraft. Ambisjonen om å øke
næringslivets FoU-innsats gjør det påkrevet å starte opprustingen av univer-
sitets- og høgskolesektoren så snart som mulig.

Utvalget vil vise til at høy forskningskvalitet blir stadig viktigere for univer-
siteter og høgskoler, også for å kunne samarbeide med utenlandske forskn-
ingsinstitusjoner og dermed importere viktig kunnskap. Utvalget vil i den
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forbindelse peke på at det bør utarbeides incentivsystemer både for institus-
jonene og den enkelte forsker som belønner forskning av høy kvalitet. En
mulighet er at lønninger i universitets- og høgskolesektoren i større grad dif-
ferensieres etter den enkelte forskers produksjon og kvaliteten på forsknin-
gen. Tildelingen av budsjettmidler til universiteter og høgskoler kan også
gjøres avhengig av samlet forskningsproduksjon. På samme måte kan det
utarbeides belønningssystemer knyttet til omfang og kvalitet av undervisning-
stjenester. Det bør i den sammenheng også utredes hvordan forskerne kan
motiveres til å patentere, samarbeide med næringslivet og formidle forskning-
sresultater.

Bruk av økonomiske motivasjonsfaktorer kan etter utvalgets oppfatning
være et viktig virkemiddel for å øke effektiviteten i sektoren. Det er imidlertid
naturlig å se bruken av slike virkemidler i sammenheng med en bredere vur-
dering av hvordan universitetene og høgskolene er organisert. En mulighet er
f.eks. at universiteteter og høgskoler organiseres som selvstendige juridiske
enheter med et profesjonelt styre og et klart resultatansvar. Samtidig bør uni-
versitetene og høgskolene få stor fleksibilitet med hensyn til hvordan virksom-
hetene drives og hvordan hver enkelt virksomhet vil samarbeide med
næringslivet. Det er samtidig viktig å vurdere organiseringen av instituttsek-
toren, jf. Mjøs-utvalgets utredning NOU 1998: 19 Organisering av oppdrags-
virksomhet. Utvalget tilrår at det arbeides videre med ulike organisatoriske
tiltak for å sikre økt effektivitet og kvalitet innenfor universitets- og høg-
skolesektoren og instituttsektoren.

Problemstillingene ovenfor er allerede gjenstand for oppmerksomhet i
forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 39 (1998–99) og Mjøs-utvalget.
Utvalget vil i tillegg peke på at ansettelsesprosedyrer og regler for rekrutter-
ing av utenlandske forskere bør gjennomgås, slik at forholdene legges enda
bedre til rette enn i dag for internasjonal mobilitet mellom utlandet og Norge.
En bør i den forbindelse vurdere om den bilaterale avtalen mellom USA og
Norge, som under nærmere angitte forhold innrømmer gjesteforskere skatte-
fritak, bør danne mønster for tilsvarende avtaler med andre land.

9.6 Skattesystemet

Det er en rekke tiltak som kan tenkes å bedre effektiviteten i norsk økonomi
og gjøre Norge til et attraktivt land å investere i. Vi vil i dette avsnittet konsen-
trere omtalen om de delene av skattesystemet som har særlig betydning for
FoU og økonomisk vekst, ikke minst gjennom lokalisering av kunnskapsin-
tensiv virksomhet. En mer omfattende analyse av tiltak som kan styrke verd-
iskapingen i Norge, inngår bl.a. i mandatet for sysselsettings- og verdiskaping-
sutvalget ledet av professor Steinar Holden. Dette utvalget skal avgi sin rap-
port innen 1. juli 2000.

Utformingen av bedrifts- og kapitalbeskatningen kan ha stor betydning for
omfanget av direkte investeringer fra utlandet og kunnskapsimport. Skattere-
formen i 1992 innebar vesentlige endringer i skattereglene både for personer
og bedrifter. Et hovedmål med skattereformen har vært å oppnå større skatte-
messig likebehandling av ulike selskapstyper og av ulike typer næringsvirk-
somhet. Dette medfører at realinvesteringene blir mindre påvirket av skatte-
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messige forhold, og at midlene i større grad kanaliseres dit de gir størst
avkastning for samfunnet. I forbindelse med skattereformen ble det konklud-
ert med at skattemessig likebehandling av ulike næringer mv. best oppnås
med et bredt skattegrunnlag kombinert med lave satser i en internasjonal
målestokk. I tillegg ble det iverksatt tiltak for å styrke nøytraliteten ved bl.a. å
hindre dobbeltbeskatning av utbytte og aksjegevinster (godtgjørelses- og
RISK-reglene). Samtidig gav et bredere skattegrunnlag rom for å redusere de
marginale skattesatsene for arbeidskraft, og dermed dempe de skattemessige
vridningene i arbeidsmarkedet.

Beskatning av kapitalinntekter i en liten, åpen økonomi er som omtalt
ovenfor grundig drøftet av Bergo-utvalget (NOU 1996: 17). Internasjonal
mobilitet av kapital kan resultere i at skattegrunnlaget flyttes ut av landet for å
unngå beskatning. Dette kan tale for at man burde skatte spesielt mobile
næringer lettere. På den annen side vil dette sannsynligvis redusere effektiv-
iteten i økonomien på grunn av de betydelige informasjonsproblemene som
myndighetene da vil stå ovenfor. For det første vil særordninger åpne for til-
pasninger fra ulike næringer for å framstå som mobile, slik at de kan oppnå
særskilte skattefordeler. Det kan være vanskelig for myndighetene å avdekke
i hvilken grad en næring er mobil. For det andre vil myndighetene sannsyn-
ligvis ha varierende grad av informasjon om forskjellige næringer, og dermed
vil det oppstå uheldig forskjellsbehandling av ellers like næringer. På grunn
av dette er det viktig å begrense bruken av særordninger. I Norge har en der-
for lagt vekt på å ha relativt lave skattesatser på realkapital, men for øvrig
næringsnøytrale skatteregler. Unntaket er rederinæringen som har særskilte
regler. Disse reglene ble begrunnet med hensynet til internasjonal konkur-
ranse gitt at denne næringen i liten grad skattlegges i mange andre land.

De formelle skattesatsene på overskudd i aksjeselskap varierer kraftig i
OECD-området. Norge har etter skattereformen i 1992 hatt den laveste
formelle skattesatsen på selskapsoverskudd (ved siden av Sverige og Finland
fra 1997), selv om den effektive skattesatsen er relativt høy pga. det brede skat-
tegrunnlaget. Internasjonalt er det flere land som har planer om å redusere
satsene på selskapsoverskudd. Danmark og Storbritannia har nylig redusert
sine satser, og Tyskland har varslet at selskapsskattesatsen skal senkes. Slike
reduksjoner av den formelle skattesatsen blir ofte sett i sammenheng med en
reduksjon av skattemessige særordninger på samme måte som i Norge i 1992.

Norge har valgt å bruke residensprinsippet som grunnlag for beskatnin-
gen av personer. Dette innebærer at skattytere bosatt i Norge er skattepliktige
til Norge for all inntekt og formue uansett hvilket land denne har sin opprin-
nelse i. Dette vil i utgangspunktet føre til at allokeringen av investeringskapital
blir effektiv fordi skattyterne vil bruke avkastningen før skatt som beslutnings-
grunnlag for sine plasseringer siden de uansett betaler skatt til Norge. Norge
har i likhet med de fleste andre land imidlertid valgt å bruke kildeprinsippet
som grunnlag for beskatningen av bedrifter, dvs. at bedrifter etablert i Norge
er skattepliktige til Norge. I tillegg er det kildeskatt på utlendingers utbytte fra
norske bedrifter, dvs. at utenlandske eiere ikke skjermes fra dobbeltbeskat-
ning av utbytte i motsetning til norske eiere.

Utvalget ser det som sannsynlig at internasjonal faktormobilitet og
utviklingen i skattesystemene internasjonalt over tid vil legge enda klarere
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begrensninger enn i dag for hvor høy beskatningen av mobile innsatsfaktorer
kan være. I lys av dette ser utvalget det som viktig å opprettholde en relativt
lav skattesats for beskatning av selskapsoverskudd. Et system med for høye
satser kan virke negativt på investeringer innenlands gjennom å heve avkast-
ningskravet for investeringer i Norge. Dette kan igjen begrense veksten i
økonomien gjennom å redusere utenlandske direkte investeringer og invest-
eringer i nytt kapitalutstyr. Slike hensyn kan tilsi at utenlandske bedrifter ikke
bør beskattes hardere enn innenlandske eiere ved investeringer i Norge, slik
tilfellet ofte er i dag pga. dobbeltbeskatning av utbytte.

Formuesskatten gjør at avkastning av sparing ofte beskattes relativt hardt.
Det kan også argumenteres for at formuesskatten kan være uheldig for bed-
rifter i en oppstartfase der tilgangen til likvide midler kan være begrenset.
Hensynet til nyskaping bør derfor inngå i en samlet vurdering av formuesskat-
ten.

Arbeidskraft har tradisjonelt vært ansett som en lite mobil innsatsfaktor.
Det er usikkert hvordan den internasjonale mobiliteten for norsk arbeidskraft
har utviklet seg. Utvalget vil likevel peke på at en sterkt progressiv beskatning
av arbeidskraft kan være et større hinder for økonomisk vekst enn en tradis-
jonelt har antatt. For det første kan det bli vanskeligere å få tak i utenlandsk
nøkkelpersonell dersom skattebelastningen ved arbeid i Norge blir uforholds-
messig stor. For det andre kan økt omfang av utdannelse utenlands og et
bedre fungerende internasjonalt arbeidsmarked for enkelte utdanningsgrup-
per, gjøre at innenlandsk arbeidskraft med høy utdanning lettere flytter uten-
lands. For det tredje kan progressiv beskatning påvirke yrkesvalg og viljen til
å ta risiko på en uheldig måte. Det siste har sammenheng med at deltakerne i
nystartet virksomhet ofte har inntekter som varierer sterkt over tid, og de
rammes dermed av et progressivt skattesystem. Til sammen gjør disse for-
holdene at det kan være et negativt forhold mellom en sterkt progressiv
beskatning av arbeidskraft og investeringer i FoU og innovasjon. Utvalget
anbefaler at en eventuell slik sammenheng utredes nærmere.

Investeringsavgiften er i utgangspunktet en kildeskatt som reduserer
lønnsomheten av realinvesteringer i Norge i forhold til utlandet. Den negative
virkningen reduseres av at svært mange investeringer er fritatt for investering-
savgiften, men slike unntak vrir på den annen side allokeringen av realinvest-
eringer i Norge. Utvalget mener det foreligger sterke grunner til å fjerne
investeringsavgiften i sin helhet. Utvalget viser i den forbindelse til at invest-
eringsavgiften bl.a. kan ha betydning for om FoU-virksomhet lokaliseres i
Norge eller i andre land. Dersom investeringsavgiften opprettholdes som ord-
ning, mener utvalget en bør vurdere å fjerne den for investeringer i forskning
og utvikling. Utvalget vil i den forbindelse vise til at det allerede foreligger
omfattende fritaksordninger for investeringsavgift.

9.7 Lover og regler

Det har ikke vært mulig å ha en grundig gjennomgang av det samlede lovver-
ket som berører FoU og innovasjon innenfor den tiden som har vært til dispo-
sisjon, jf. omtale i kapittel 7. Utvalget vil likevel peke på et par forhold som
generelt har betydning i forhold til lover og regler:
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– Referansetesting bør gis høy prioritet, innen ulike forvaltningsområder og
i forhold til rammevilkårene for enkeltnæringer. Dette kan etter utvalgets
oppfatning være en hensiktsmessig fremgangsmåte også for å finne
områder der lover og regler gir dårligere rammevilkår for FoU og innovas-
jon enn i andre land. Et viktig område i den forbindelse er bioteknologi, jf.
omtale i kapittel 7.

– Nye lover og forskrifter bør analyseres med hensyn til innvirkningen på
næringslivets innovasjonsevne og motivasjonen til å gjennomføre innovas-
joner. En slik analyse bør inngå som en del av en mest mulig fullstendig
nytte-kostnadsanalyse av nye lover og regler, og således inngå i bestem-
melsene i utredningsinstruksen.

Utvalget har i tillegg i kapittel 7 pekt på en del lover og bestemmelser som bør
analyseres nærmere i forhold til den virkningen de har på FoU og innovasjon.
Dette gjelder aksjeloven, regnskapsloven, loven om retten til oppfinnelser
som er gjort av arbeidstakere, patentloven, lov om universiteter og vitenskape-
lige høgskoler, oppdragsreglementet, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven, lov
om opphavsrett og lover på bioteknologi-området. Enkelte av disse lovene
gjennomgås for tiden av andre utvalg (Mjøs-utvalget, Bernt-utvalget og
Roland-utvalget). Utvalget vil også vise til sammenhengen mellom lover og
regler og innovasjonsklima, jf. nærmere omtale i kapittel 7.

9.8 Innkjøpsordninger

Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU-kontrakter) benyttes når
en bedrift skal utvikle et produkt for en offentlig etat, jf. omtale i kapittel 5.
Bedriften og etaten kan i samarbeid søke støtte til dette utviklingsarbeidet fra
SND som kan gi tilskudd til en del av kostnadene. Tilskuddet fra SND er van-
ligvis én tredel av kostnadene, men kan være på inntil halvparten. Selve
anskaffelsen skal skje på vanlig måte, men utviklingskontrakten sikrer ikke at
bedriften får selve ordren. Poenget med ordningen er at den skal utvikle
kompetansen både hos innkjøperne og i bedriften.

I statsbudsjettet for 2000 er det satt av 100 mill. kroner til OFU-kontrakter.
Utvalget tilrår at omfanget av denne ordningen vurderes i forbindelse med
den pågående evalueringen. Omfanget av industrielle forsknings- og utvikling-
skontrakter (IFU) bør også vurderes.

Det kan også reises spørsmål ved om offentlige etater har tilstrekkelige
motiver til å foreta anskaffelser med et så høyt FoU-innhold som ønskelig.
Dette kan i så fall være en del av et mer generelt problem knyttet til om
offentlige etater faktisk har motiver til å få sine forventede kostnader så lave
som mulig. Manglende motiver kan eventuelt knyttes til to forhold. For det
første kan offentlige etater ha for kort tidsperspektiv og velge løsninger som
legger for stor vekt på å redusere kostnader på kort sikt. Dette kan f.eks. sky-
ldes at de som nå fatter beslutninger om innkjøp, ikke forventer å være ans-
varlig for kostnadsutviklingen om noen år. For det andre kan offentlige etater
ta for liten risiko i utviklingen av nye produkter. Dette kan være tilfelle dersom
det er små belønninger knyttet til å redusere kostnader i forhold til tidligere
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nivå, men derimot sanksjoner knyttet til kostnadsøkninger dersom et
risikofylt prosjekt går galt.

Problemer med manglende motiver til å holde kostnadene nede må løses
ved å etablere bedre kontroll- og incentivmekanismer, f.eks. i form av klarere
resultatansvar og mer bruk av «benchmarking» i forhold til sammenliknbare
enheter. Utvalget har ikke hatt mulighet til å gå inn på slike vurderinger innen-
for den tiden som har vært til disposisjon, men vil understreke betydningen av
at det offentlige er en krevende og konstruktiv kunde. Utvalget mener også en
bør utrede tiltak for eventuelt å styrke samspillet mellom offentlige innkjøp-
sordninger og innovasjon, jf. omtale i kapittel 7.

9.9 Oppsummering av utvalgets forslag

I dette avsnittet oppsummeres de forslagene utvalget vektlegger mest, jf.
omtale i tidligere avsnitt i dette kapitlet.

Tiltak for direkte å styrke privatfinansiert forskning i næringslivet
Utvalget ser det som viktig å øke næringslivets forsknings- og
utviklingsinnsats og fremme innovasjon.
– Utvalget foreslår derfor et nytt objektivt tiltak som er åpent for alle bed-

rifter. Ordningen innebærer at en bedrift er garantert en finansieringsan-
del på 25 pst. av kostnadene for nærmere definerte FoU-prosjekter innen-
for en ramme på 4 mill. kroner pr. år (8 mill. kroner pr. år for samar-
beidsprosjekter med universiteteter og høgskoler og godkjente forskn-
ingsinstitutter), jf. nærmere omtale i avsnitt 9.3. Forslaget er således sær-
lig rettet mot å fremme samarbeid mellom ulike aktører i forskningssyste-
met. Ordningen kan også benyttes til tilskudd til bransjeforskning og til
utvekslingsordninger mellom bedrifter og universiteter og høgskoler.

Utvalget mener det er av stor betydning at den skisserte ordningen er stabil
over tid slik at virkningen av den blir størst mulig. Utvalgets flertall går derfor
inn for å utforme ordningen som et fradrag i betalbar skatt, mens et mindretall
foreslår at den utformes som en tilskuddsordning og lovfestes i en egen lov.
Det nye tiltaket skal  ikke komme i stedet for direkte finansiering gjennom
Norges forskningsråd, men komplettere det eksisterende virkemiddelappa-
ratet.
– Tiltaket gir rom for å vri en vesentlig del av de midlene som nå benyttes til

brukerstyrt forskning, over mot enda mer langsiktige og strategiske
prosjekter.

– I tillegg foreslår utvalget gradvis å utvide de samlede tilskuddene til bruk-
erstyrt forskning og strategisk forskning. Utvalget mener at tilskuddene
til brukerstyrt og strategisk forskning bør økes gjennom en opptrapping-
splan på til sammen i størrelsesorden 500 mill. kroner. Tilskuddene bør
trappes opp over tid for å sikre at det er nok forskere til å gjennomføre de
aktuelle prosjektene. Størrelsen på beløpet bør vurderes etterhvert som
den aktuelle forskningen blir evaluert.

– Utvalget ser det som viktig at økt satsing på næringsrettet forskning ved
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universiteter og høgskoler ikke resulterer i at grunnforskningen blir
svekket. Utvalget vil i den forbindelse gå inn for en vesentlig økning av til-
skuddene til strategiske universitetsprogrammer.

Tiltak for direkte å styrke nyskaping og entreprenørskap
For å bidra til kunnskapsbaserte nyetableringer går utvalget inn for å styrke
det samlede offentlige virkemiddelapparatet knyttet til nyskaping og entre-
prenørskap. Følgende tiltak foreslås:
– Utvide rammene for SNDs landsdekkende risikolån. Samtidig bør bev-

ilgningene til tapsfond økes, slik at SND kan ta mer risiko ved å benytte de
mest risikoutsatte låneordningene til nyskapende prosjekter der gevinst-
potensialet er størst.

– Øke SNDs utviklingstilskudd
– Øke tilskuddet til FORNY-programmet. En slik økning vil også bidra til å

styrke forskningsparkene.

Utvalget mener at rammen for SNDs landsdekkende risikolån på kort sikt bør
økes med et beløp i størrelsesorden 200 mill. kroner. Omfanget på økningen i
tilskudd til FORNY-programmet og SNDs utviklingstilskudd bør vurderes
nærmere, bl.a. i lys av den pågående evalueringen av SND.

Utvalget ser det generelt som viktig at virkemiddelapparatet innrettes mot
virksomheter som vanskelig kan finne finansiering i det private kapitalmarke-
det. Utvalget legger også stor vekt på at virkemidlene skal støtte
nyetableringer også inn i den tidligere kommersialiseringsfasen fram til de
nystartede virksomhetene kan få tilgang til venturekapital.
– Utvalget mener hensynet til å styrke nyskaping og innovasjon tilsier at det

bør innføres tilbakebetaling for den skattemessige virkningen av under-
skudd som ikke blir benyttet, kombinert med rente på fremføring av
underskudd. Utvalget tilrår at det arbeides videre med en slik ordning, jf.
også utredningen fra Aarbakke-utvalget (NOU 1989:14).

Det har vært et mål for utformingen av skattesystemet å unngå at kapitalen
låses fast i bestemte bedrifter eller næringer. Samtidig kan det argumenteres
for at nystartede virksomheter har et særskilt behov for sikrere og mer lang-
siktig kapitaltilgang enn det markedet normalt tilbyr. I en del land har dette
ført til at myndighetene har rettet særskilte skattetiltak på investorsiden mot
nystartede virksomheter. Utvalget vil tilrå at en over tid vurderer de erfarin-
gene andre land har med skattetiltak rettet mot investorsiden.

Grunnforskning, forskerutdanning og rekruttering
Universitets- og høgskolesektoren er av avgjørende betydning for norske
innovasjonssystemer. Det er et viktig og gjensidig avhengighetsforhold mel-
lom forskningen i denne sektoren og innovasjon i næringslivet. Sektoren må
også ses i nær sammenheng med instituttsektoren. Utvalget har ikke sett det
som mulig å gå grundig inn på en vurdering av utdanningen og forskningen i
universitets- og høgskolesektoren i Norge innenfor den tidsrammen som har
vært til disposisjon.
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Utvalget vil likevel peke på at forslagene i rapporten vil kunne føre til en
økning i forskningsinnsatsen i størrelsesorden 5 mrd. kroner. Dette vil kreve
flere forskerårsverk enn i dag. Utvalget mener derfor det er påtvunget med en
umiddelbar og kraftig økning av antall rekrutteringsstillinger til forskning.
Dette er nødvendig både for å dekke behovet for flere forskere i universitets-
og høgskolesektoren og instituttsektoren, og for å dekke næringslivets behov
for flere forskere. Rekruttering til forskningsområder av særlig betydning for
næringslivet, bør prioriteres i en første fase.

Utvalget vil videre fremheve en del punkter:
– Utvalget mener det må legges stor vekt på å iverksette tiltak som kan heve

kvalitetsnivået på universitetsforskningen. Konkurransedyktig lønnsnivå
og bruk av økonomiske motivasjonsfaktorer er etter utvalgets oppfatning
et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten i sektoren.

– Utvalget ser det som viktig generelt å styrke universitets- og høgskolesek-
toren. Et viktig tiltak er å oppgradere det vitenskapelige utstyret.

– Utvalget tilrår at det umiddelbart settes iverk tiltak for å styrke forskerrek-
rutteringen, og sikre at forskningen der kan utøves på et høyt internasjon-
alt nivå.

– Utvalget mener at en økning i rekrutteringen trolig er vanskelig å gjen-
nomføre dersom den forventede økonomiske avkastningen ved å arbeide
innenfor universiteter og høgskoler er vesentlig lavere enn i andre sek-
torer som etterspør samme type arbeidskraft.

– Regler og ansettelsesprosedyrer av betydning for rekruttering av uten-
landske forskere bør gjennomgås, slik at forholdene legges enda bedre til
rette enn i dag for internasjonal mobilitet mellom utlandet og Norge.

De økonomiske motivasjonsfaktorene bør utformes slik at både institusjonene
og den enkelte forsker belønnes for forskning av høy kvalitet. En mulighet er
at lønninger i universitets- og høgskolesektoren i større grad differensieres
etter den enkelte forskers produksjon og kvaliteten på forskningen. Tildelin-
gen av budsjettmidler til universiteter og høgskoler kan også gjøres avhengig
av samlet forskningsproduksjon. Det bør også utredes hvordan forskerne kan
motiveres til å patentere, samarbeide med næringslivet og formidle forskning-
sresultater. Det er naturlig å se bruken av økonomiske motivasjonsfaktorer i
sammenheng med en bredere vurdering av hvordan universitetene og høg-
skolene er organisert.

Skattesystemet
Skattesystemet har stor betydning for FoU og økonomisk vekst, ikke minst
gjennom lokalisering av kunnskapsintensiv virksomhet. Utvalget har ikke sett
det som innenfor sitt mandat å gå inn på en bred vurdering av det generelle
skattesystemet i Norge. I avsnitt 9.6 har utvalget likevel pekt på en del sentrale
forhold ved skattesystemet sett i forhold til forskning, utvikling og innovasjon.
Utvalget vil i den forbindelse også vise til utredningen fra Bergo-utvalget
(NOU 1996: 17), og foreslår at det arbeides videre med disse spørsmålene.
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Lover og regler
Det har ikke vært mulig å ha en grundig gjennomgang av det samlede lovver-
ket som berører FoU og innovasjon, innenfor den tiden som har vært til dispo-
sisjon. Utvalget vil likevel peke på et par forhold som generelt har betydning i
forhold til lover og regler:

Utvalget er kjent med at Regjeringen er i ferd å sette ned et utvalg for å vur-
dere metoder for referansetesting. Utvalget mener at referansetesting bør gis
høy prioritet, både innen ulike forvaltningsområder og i forhold til ram-
mevilkårene for enkeltnæringer. Referansetesting gir generelt mulighet til å
sammenlikne vilkårene for næringslivet i Norge med vilkårene i andre land.
Et viktig område i den forbindelse er bioteknologi, der rammevilkårene på vik-
tige områder er annerledes i Norge enn i sammenliknbare land, jf. omtale i
kapittel 7.

Utvalget mener videre at nye lover og forskrifter bør analyseres med hen-
syn til innvirkningen på næringslivets innovasjonsevne og motivasjonen til å
gjennomføre innovasjoner. Det er viktig å la kostnadene næringslivet har ved
å etterleve ulike lover og forskrifter inngå i slike analyser.

I tillegg viser utvalget til en del lover og bestemmelser som bør analyseres
nærmere i forhold til den virkningen de har på FoU og innovasjon, jf. omtale i
avsnitt 9.7.

Innkjøpsordninger
Offentlige innkjøpsordninger er et område som kan ha stor betydning for
innovasjon i næringslivet ved at det offentlige fremstår som en krevende og
konstruktiv kunde. Utvalget viser i den forbindelse til ulike tiltak som bør utre-
des videre for eventuelt å styrke samspillet mellom offentlige innkjøpsord-
ninger og innovasjon, jf. omtale i kapittel 7. Utvalget mener det også bør vur-
deres om ordningen med offentlige utviklingskontrakter (OFU) har et ønsket
omfang, jf. den pågående evalueringen av dette tiltaket.
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Vedlegg 1 

Utkast til (endringer i) Lover og forskrifter
a. I henhold til flertallets forslag Lov xx desember 2000 om endring av og 
tillegg til lov 18 august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
§ 44 m punkt 5 og om tillegg til lov 21 nov 1952 nr. 2 om skattebetaling § 22.

§ 1 ( Endring av skatteloven)
Skattelovens § 44 m punkt 5 skal lyde:

Det gis fradrag i skatten med 25 % av kostnadene til godkjent forsknings-
og utviklingsprosjekter, eller tilskott til godkjent forskningsinstitusjon eller
sammenslutning av næringsdrivende som har til formål å drive forskning og
utvikling. For den enkelte skatteyter er det øvre prosjektbeløp eller tilskotts-
beløp det i sum tas hensyn til, kr. 4 mill. pr. år.

For dokumenterte utgifter til innkjøp av forsknings- og utviklingstjenester
ved godkjent forskningsinstitusjon kan det i tillegg til fradrag etter første ledd
kreves 25 % i fradrag i skatten innenfor en årlig innkjøpramme på kr. 8 mill.

Departementet gir nærmere regler om utfylling og gjennomføring av
bestemmelsene i første og annet ledd.

§ 2 (Endring av skattebetalingsloven)
Skattebetalingslovens § 22 annet ledd skal lyde:

Fradrag til forskning og utvikling etter lov 18 august 1911 nr. 8 om skatt
av formue og inntekt § 44 m pkt. 5 skal komme til avregning på samme måte
som betalt forskottskatt.

§ 3 ( Ikrafttredelse)
Kongen bestemmer når denne lov trer i kraft.

Fra samme tid oppheves nåværende § 44 m punkt 5 i skatteloven.
Forskrift om forskning og utvikling i næringslivet.
Fastsatt ved kgl. res. xx des. 2000 med hjemmel i lov 18 august nr. 8 1911 om
skatt av formue og inntekt § 44 m pkt. 5.

§ 1 (Skattefradrag for forsknings- og utviklingsprosjekter)
For godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter som faller inn under skatte-
lovens § 44 m pkt. 5 og denne forskrift, kan en skatteyter trekke 25 % av
prosjektkostnaden fra den skyldige skatten. Det øvre årlige beløp det tas hen-
syn til, er kr. 4 mill. pr. år for summen av bedriftens prosjekter.

Når flere skatteytere etablerer felles forsknings- og utviklingsprosjekter,
kan hver av dem gjøre fradrag i samsvar med første ledd, selv om prosjektets
eller prosjektenes totalkostnad overstiger kr. 4 mill., men slik at grensen på kr.
4 mill. gjelder for hver enkelt skatteyter.
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§ 2 ( Godkjenning av prosjekter)
Krav om godkjenning av prosjekt forelegges Norges Forskningsråd (Forskn-
ingsrådet) etter nærmere bestemmelser fastsatt av Forskningsrådet. God-
kjenningen omfatter både prosjektets art og hvilke kostnader som kan inngå i
beregningsgrunnlaget for fradragsretten.

Dersom svar ikke er gitt innen tre uker etter at kravet er framsatt, anses
prosjektet som godkjent.

Vedtak i godkjenningssak kan påklages etter § 10.

§ 3 ( Utvidet prosjektramme ved samarbeid med forskningsinstitusjon)
For dokumenterte utgifter til innkjøp av FoU-tjenester fra godkjent univer-
sitet, høgskole eller forskningsinstitutt, kan det i tillegg til fradrag etter § 1
kreves 25 % fradrag i skatten innenfor en årlig innkjøpsramme på kr. 8 mill.
Skatteyteren kan fylle rammen med flere prosjekter og med ulike forskn-
ingsinstitusjoner. Godkjenning etter § 2 er ikke nødvendig for innkjøp etter
første punktum.

Den utvidete rammen etter første ledd gjelder også for hvert enkelt fore-
tak selv om flere skatteytere går sammen i felles prosjekt med godkjent for-
skningsinstitusjon.

§ 4 (Tilskott til forskningsinstitutt, bransjeforskning m.v.)
Skatteytere kan helt eller delvis i stedet for å gjennomføre egne forsknings- og
utviklingsprosjekter etter § 1 yte tilskott til godkjent forskningsinstitusjon
eller godkjent sammenslutning av næringsdrivende som skal drive forskning
og utvikling.

Forskningsrådet kan i vilkår for godkjenningen fastsette nærmere krav til
hvilke typer prosjekter godkjenningen omfatter og nærmere bestemmelse om
hvilke kostnader som faller inn under ordningen, regnskapsføring m.v.
Bestemmelsen i § 9 annet ledd gjelder tilsvarende.

Tilskott skal brukes til virksomhet som godkjenningen dekker senest 2 år
etter at de er innbetalt. For beløp som ikke er brukt, er den godkjente institus-
jonen pliktig til å betale 25 % av tilskottet tilbake til kemneren.

§ 5 ( Hvem som omfattes av forskriften m.v.)
Forskriften gjelder for selvstendig næringsdrivende, herunder enkeltper-
soner, og prosjekter som har saklig sammenheng med næringsvirksomheten.
Universitet, høgskole eller forskningsinstitutt som mottar grunnbevilgning fra
det offentlige, regnes ikke som næringsdrivende etter denne forskrift.

I konsern etter lov 4 juni nr.59 1976 om aksjeselskaper § 1–2 gjelder
beløpsgrensene for hvert selskap. Ved samarbeidsprosjekter mellom sel-
skaper i samme konsern, betraktes selskapene som én bedrift i forhold til
rammene i §§ 1 og 3. Også ellers kan flere selskaper i konsern bli å regne som
én bedrift dersom det ut fra en samlet vurdering er grunn til å se prosjektene
i sammenheng.
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§ 6 (Hvilke prosjekter som faller inn under forskriften)
Med forskning og utvikling menes i denne forskrift systematisk arbeid med
sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være
til nytte i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter eller tjenester
eller produksjonsmåte.

Med prosjekt menes en definert oppgave med et klart formål, med et start-
punkt og en avslutningsdato, med en planlagt kostnadsramme og eget regn-
skap.

Likt med prosjekt regnes utgifter til hospitering inntil 1 år av forsker med
doktorgrads-kvalifikasjon eller doktorgradsstudent ansatt ved forskningsinsti-
tusjon.

Forskriften gjelder bare for prosjekter som i det vesentlige er gjennomført
i Norge. Forskningsrådet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen når
samarbeidet med utenlandske kompetansemiljøer antas å ha særlig betydning
for den skattepliktiges virksomhet i Norge.

§ 7 ( Prosjekter som faller utenfor fradragsordningen)
Fradragsordningen gjelder ikke prosjekter som:

1) har karakter av løpende drift eller dreier seg om modifikasjon av bed-
riftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter som ikke fordrer ny
kunnskap, informasjon eller erfaring.

2) dreier seg om organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring.
3) i det vesentlige er kunde- eller markedsundersøkelser.
4) har til formål å tilpasse et produkt til ulike kunder.
5) består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt utstyr.
6) går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt.
7) kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære

el.l., eller som i det vesentlige er design.
8) består i å lage pilotanlegg for produksjon.
9) går ut på å drive plante- eller dyreavel med mindre det er tale om å lage

en hybrid
eller bruke avanserte teknikker for å frembringe planter eller dyr som kan

beskyttes immatriellrettslig.
10) går ut på å erverve, oppføre eller utbedre fast eiendom, kjøretøy, skip

eller fly.
11) har til formål å lete etter eller påvise mineralske forekomster, naturres-

surser el.l., med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknikker
som kan beskyttes immateriellrettslig.

Departementet kan fastsette nærmere regler om hvilke prosjekter som
faller utenfor fradragsordningen.

§ 8 (Kostnader det tas hensyn til)
Det tas bare hensyn til de kostnader som kan knyttes direkte til prosjektet.
Dette omfatter lønn og arbeidsgiveravgift for de personer som arbeider
direkte på prosjektet og de som i henhold til prosjektplanen leder prosjektet
og utgifter for øvrig som i det vesentlige angår prosjektet og ikke senere
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produksjon. Generelle administrasjonskostnader og andre indirekte kost-
nader inngår ikke i grunnlaget.

Kostnader til kjøp av fast eiendom, bygningsmessige arbeider og kjøp
eller påkostning av transportmidler inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

§ 9 (Godkjenning av forskningsinstitusjon mv.)
Forskningsrådet godkjenner institusjoner etter lovens §§ 3 og 4. Godkjenning
kan gis til en del av en forskningsinstitusjon. Ved avgjørelse av søknad om
godkjenning, skal det legges vekt om institusjonen antas å kunne gi verdifulle
bidrag til næringslivets kompetanse, eller om samarbeidet med næringslivet
vil styrke forskningsinstitusjonens kompetanse.

Det kan settes vilkår for godkjenningen, herunder hvilke typer prosjekter
og kostnader som omfattes av godkjenningen. Godkjenningen kan gjøres tids-
begrenset og kalles tilbake hvis vilkårene ikke blir fulgt.

§ 10 ( Om oppgjør for fradraget)
Fradrag etter §§ 1,3 og 4 kommer til avregning i forbindelse med skatteop-
pgjøret, jfr. skattebetalingslovens kap. IV. Skatteyter som ikke har skatteplik-
tig inntekt får fradraget utbetalt etter samme regler som gjelder for innbetalt
forskottskatt, jfr. Skattebetalingslovens § 22 annet ledd.

§ 11 ( Klage, taushetsplikt m.v)
Forskningsrådets vedtak etter denne forskrift kan påklages etter reglene i for-
valtningsloven.

Departementet oppnevner en egen klagenemd for slike klager.
Ved behandling av saker etter denne forskrift gjelder de samme regler for

taushetsplikt, opplysningsplikt m.v. og straffansvar som i skattesaker for
øvrig.

§ 12 (Nærmere bestemmelse om gjennomføring av denne forskrift)
Departementet kan gir nærmere bestemmelse om gjennomføring av denne
forskriften.
b. I henhold til mindretallets forslag Lov xx desember 2000 om forskning og ut-
vikling i næringslivet.

§ 1 (lovens formål)
Denne lov har til formål å øke næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats,
fremme innovasjon og stimulere til forskningsbaserte nyetableringer. Loven
tar særlig sikte på å styrke samarbeidet mellom bedrifter, og mellom bedrifter
på den ene siden og universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter på den
annen side.

§ 2 (Krav på støtte til forskningsprosjekter)
For forsknings- og utviklingsprosjekter som faller inn under denne lov, og
som blir forhåndsgodkjent, kan en bedrift trekke 25 % av prosjektkostnaden
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fra skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddskatt. Det øvre årlige beløp det tas
hensyn til, er kr. 4 mill. pr. år for summen av bedriftens prosjekter.

Når flere bedrifter etablerer felles forsknings- og utviklingsprosjekter, kan
hver bedrift gjøre fradrag i samsvar med første ledd, selv om prosjektets eller
prosjektenes totalkostnad overstiger kr. 4 mill., men slik at grensen på kr. 4
mill. gjelder for hver enkelt bedrift.

Fradragsrett etter første ledd og etter §§ 3 og 6 som ikke benyttes, kan
overføres til neste år i inntil 5 år, med tillegg av rente.

§ 3 ( Utvidet prosjektramme ved samarbeid med forskningsinstitusjon)
For dokumenterte utgifter til innkjøp av FoU-tjenester fra godkjent univer-
sitet, høgskole eller forskningsinstitutt, utvides rammen etter § 2 for hvilke
årlige beløp det kan kreves fradrag for til kr. 8 mill. Bedriften kan fylle rammen
med flere prosjekter og med ulike forskningsinstitusjoner.

Den utvidete rammen etter første ledd gjelder også når flere bedrifter går
sammen i felles prosjekt med godkjent forskningsinstitusjon.

Hvis bedriften i tillegg til samarbeidsprosjekter etter første ledd, gjennom-
fører forsknings-og utviklingsprosjekter alene eller i samarbeid med andre
bedrifter etter § 2, kommer kostnadene til disse prosjektene til fradrag i den
utvidete rammen på kr. 8 mill.

§ 4 (Hvilke prosjekter som faller inn under loven)
Med forskning og utvikling menes i denne lov systematisk arbeid med sikte
på å fremskaffe ny informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for bed-
riften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter eller tjenester
eller produksjonsmåte. Loven omfatter ikke bedriftens egen løpende drift,
kvalitetssikring, opplæring, organisasjonsutvikling mv. eller investeringer.

Med prosjekt menes en definert oppgave med et klart formål, med et start-
punkt og en avslutningsdato, med en planlagt kostnadsramme og eget regn-
skap.

§ 5 ( Hvem som omfattes av loven m.v)
Loven gjelder for selvstendig næringsdrivende, herunder enkeltpersoner, og
prosjekter som har saklig sammenheng med næringsvirksomheten.

I konsern etter lov 4 juni nr.59 om aksjeselskaper § 1–2 gjelder beløpsg-
rensene for hvert selskap. Ved samarbeidsprosjekter mellom selskaper i
samme konsern, betraktes selskapene som én bedrift i forhold til rammene i
§§ 2 og 3. Også ellers kan flere selskaper i konsern bli å regne som én bedrift
dersom det ut fra en samlet vurdering er grunn til å se prosjektene i sammen-
heng.

§ 6 ( Tilskott til forskningsmiljøer, bransjeforskning o.l.)
Bedrifter kan helt eller delvis i stedet for å iverksette egne prosjekter etter §
2, yte tilskott til godkjent forskningsinstitusjon eller godkjent sammenslutning
av næringsdrivende, som skal drive forskning og utvikling. Bedrift som gjør
dette, kan ikke samtidig benytte seg av utvidetprosjektramme under § 3.
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§ 7 (Straff)
Den som forsettelig eller grovt uaktsomt gir uriktige eller ufullstendige
opplysninger når han forstår eller bør forstå at dette kan føre til støttemessige
fordeler etter denne lov, eller som fører mangelfulle regnskaper eller ikke
etterkommer pålegg etter denne lov, straffes med bøter, fengsel inntil 1 år
eller begge deler.

§ 7 ( Ikraftreden og forskrifter om gjennomføring av loven)
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne lov,
herunder om hvilke virksomheter som faller inn under loven, nærmere regler
om hva slags prosjekter det kan gis støtte til, hvilke kostnadsarter det skal tas
hensyn til, regler om overføring av ubrukt fradrag og renter, godkjenning av
institusjoner etter denne lov, bruk av forskningsmidler innbetalt til bransje-
foreninger el., godkjenning av prosjekter, klageregler, krav til dokumentasjon,
regnskapsføring mv.

Kongen gir nærmere regler om tilsyn med at loven blir fulgt.
Forskrift fastsatt med hjemmel i lov xx desember 2000 om forskning og ut-
vikling i næringslivet § 7 annet ledd ved kgl. res. xx desember 2000

§ 1 (Godkjenning av prosjekt)
Den som ønsker fradrag for prosjekt fremmer krav om dette overfor Norges
Forskningsråd

( Forskningsrådet)
Forskningsrådet avgjør om prosjektet og kostnadene tilfredsstiller lovens

og forskriftens bestemmelser. Dersom Forskningsrådet ikke har avsendt svar
på krav innen 3 uker etter mottakelse, er prosjektet godkjent.

Forskningsrådet fastsetter nærmere bestemmelse om hva som skal reg-
nes som prosjekt, saksbehandling mv. i forbindelse med krav om godkjenning
av prosjekt.

§ 2 ( Prosjekter som faller utenfor fradragsordningen)
Fradragsordningen gjelder ikke prosjekter som:
– har karakter av løpende drift eller dreier seg om modifikasjon av bedrift-

ens produkter, tjenester eller produksjonsmåter som ikke fordrer ny
kunnskap, informasjon eller erfaring

– dreier seg om organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring
– i det vesentlige er kunde- eller markedsundersøkelser.
– har til formål å tilpasse et produkt til ulike kunder.
– består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt utstyr.
– går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt
– kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære

el.l., eller som i det vesentlige er design
– består i å lage pilotanlegg for produksjon
– går ut på å drive plante- eller dyreavl med mindre det er tale om å lage en

hybrid
– eller bruke avanserte teknikker for å frembringe planter eller dyr som kan
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beskyttes immateriellrettslig
– går ut på å erverve, oppføre eller utbedre fast eiendom, kjøretøy, skip eller

fly
– har til formål å lete etter eller påvise mineralske forekomster, naturres-

surser e.l., med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknik-
ker som kan beskyttes immateriellrettslig

– Forskningsrådet kan fastsette nærmere regler om hvilke prosjekter som
faller utenfor fradragsordningen.

§ 3 (Kostnader det tas hensyn til)
Det tas bare hensyn til de kostnader som kan knyttes direkte til prosjektet.
Dette omfatter lønn og arbeidsgiveravgift for de personer som arbeider
direkte på prosjektet og de som i henhold til prosjektplanen leder prosjektet
og utgifter for øvrig som i det vesentlige angår prosjektet og ikke senere
produksjon. Generelle administrasjonskostnader og andre indirekte kost-
nader inngår ikke i grunnlaget.

Kostnader til bygningsmessige arbeider, kjøp av og påkostninger på trans-
portmidler inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Forskningsrådet fastsetter
nærmere regler om sjablonmessig ansettelse av lønn der eier eller ledende
personell helt eller delvis arbeider vederlagsfritt på prosjektet.

§ 4 (Godkjenning av forskningsinstitusjon)
Forskningsrådet godkjenner institusjoner etter lovens § 3 og 6. Avslag på god-
kjenning kan påklages til klageutvalget nevnt i § 1. Godkjenning kan gis til en
del av en forskningsinstitusjon. Ved avgjørelse av søknad om godkjenning,
skal det legges vekt om institusjonen antas å kunne gi verdifulle bidrag til bed-
riftens kompetanse, eller om samarbeidet med bedriften vil styrke forskn-
ingsinstitusjonens kompetanse.

Forskningsrådet fastsetter nærmere regler om godkjenningen.

§5 (Nærmere regler om tilskott til bransjeforskning m.v.)
Forskningsrådet kan godkjenne en næringssammenslutning etter lov-
ens § 6. Forskningsrådet kan i vilkår for godkjenningen fastsette
nærmere krav til hvilke typer prosjekter sammenslutningen kan finan-
siere, og nærmere regler om sammenslutningens kostnader og regn-
skapsføring.

Innbetalte beløp skal brukes til sitt formål senest 2 år etter at de er innbe-
talt. For beløp som ikke er brukt, er sammenslutningen pliktig til å betale 25 %
til kemneren.

§ 6 (Om hvordan oppgjøret skal foretas m.v.)
Kostnadsdekningen gjennomføres ved avregning mot skyldig arbeidsgiver-
avgift og skattetrekk. Når prosjektet er godkjent etter § 1, kan bedriften kreve
fradrag for påløpte utgifter i de periodiske innbetalingene til kemneren, mot
fremvisning av godkjenningsvedtak av Forskningsrådet. Den endelige avreg-
ningen for hvert kalenderår baseres på revisorattestert prosjektregnskap.
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Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler for hvordan oppgjøret skal finne
sted, herunder overføring av ubrukt fradragsbeløp.

§ 7 (Ordningens virkeområde)
Fradragsordningen gjelder bare for næringsdrivende som er skattepliktige i
Norge og for prosjekter som i det vesentlige er gjennomført i Norge. Forskn-
ingsrådet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen når samarbeid med uten-
landske kompetansemiljøer antas å ha særlig stor betydning for virksomheten
i Norge. Universitet, høgskole eller forskningsinstitutt som mottar grunnbev-
ilgning fra det offentlige, regnes ikke som næringsdrivende etter lov om for-
skning og utvikling i næringslivet.

§ 8 (Klage og administrative bestemmelser m.v )
Forskningsrådet fastsetter nærmere regler om søknadsbehandling, saksbe-
handling, dokumentasjon, regnskapsplikt, opplysningsplikt mv. Forskning-
srådet kan herunder stille krav om at det skal foretas patentsøk og at kommu-
nikasjonen med Forskningsrådets skal foregå elektronisk.

Forskningsrådets vedtak etter denne forskrift kan påklages til et særskilt
klageutvalg oppnevnte av departementet.
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Vedlegg 2 

FoU i næringslivet – et historisk perspektiv
Av Olav Wicken

Ved utgangen av det 20. århundre var forskning og utvikling (FoU) blitt en
stor økonomisk aktivitet i samfunnet som omfattet mellom 1,5 og 2 prosent av
bruttonasjonalbudsjett. Det ble utført omtrent 25 000 årsverk av mer enn 35
000 personer. Av disse ble mer enn 10 000 årsverk utført i næringslivet. Sek-
toren har gjennomgått en omfattende vekst i siste del av 1900-tallet. Bare siden
toppen av industrialiseringen ble nådd på midten av 1970-tallet, er omfanget av
FoU-sektoren fordoblet.

Figur 2.1  FoU-utgifter 1970–1997. (Mill kr) Faste 1990-priser
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Sammensetningen av sektoren har endret seg. Det aller meste av for-
skningen ble utført i offentlige institusjoner som universiteter, høyskoler eller
i forskningsinstitutter i de første tiårene etter andre verdenskrig. Siden da har
næringslivet blitt en stadig viktigere utførende aktør av FoU. Mens
næringslivet i 1974 sto for 28 prosent av samlede årsverk for FoU i Norge, sto
det for 42 prosent i 1997. Næringslivet var da i følge den offentlige statistikken
blitt større enn både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren.

Likevel er både omfang og struktur på den norske FoU-sektoren i politisk
sammenheng ofte blitt definert som et problem. Fra 1960-årene av har mange
argumentert for at det norske samfunnet investerer for lite i FoU, og spesielt
at det norske næringslivet bruker for få ressurser. Sammenlignings-
grunnlaget er oftest OECD-landene og gjennomsnittet for denne gruppen
industriland. Målt som andel av nasjonalproduktet har Norge alltid (siden det
ble laget statistikk i begynnelsen av 1960-årene) brukt mindre til FoU enn
gjennomsnittet i OECD. Også i utførte årsverk som del av total arbeidskraft
har Norge ligget lavt. For næringslivet gjelder at det bruker mindre til FoU
enn det som er gjennomsnittlig for OECD. Fra 1960-årene har det politiske
spørsmålet har vært: Hva kan vi som samfunn gjøre for å øke næringslivets
FoU? I et historisk perspektiv kan vi snu spørsmålet til: Hvordan skal vi forstå
utviklingen av næringslivets FoU? Lenge var det ikke næringslivets forskning
generelt den politiske interessen sto om, men om industriens FoU. Industri
var den politisk viktige næringen. Først ved overgangen til 1990-årene ble
industripolitikk erstattet av næringspolitikk og servicenæringene ble inklud-
ert i de politiske virkemidlene. Da ble også tjenesteytende sektors FoU mer
fullstendig inkludert i statistikken over næringslivets FoU.

Fremstillingen som følger drøfter ikke eksplisitt hvorfor næringslivets
FoU har vært relativt lav i Norge. Derimot drøftes erfaringene fra hvilke deler
av næringslivet som har utført FoU og en del forhold som kan forklare nivå og
vekst i FoU-nivå. Offentlig statistikk (se figur 2.1) antyder at næringslivets
FoU-utvikling etter industrialiseringens kulminasjon på midten av 1970-tallet
har vært ujevn i forhold til tiden før. Fremstillingen er delt i to hoveddeler. I
den første delen beskrives og drøftes næringslivets FoU fra ca. 1960 med
utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og generelle kunnskap om bedriftenes
FoU-strategier. I den neste delen vendes perspektivet mot offentlig politikk:
Hvordan har forholdet vært mellom næringslivets utvikling og de offentlige
tiltakene for å regulere FoU i bedriftene?
Del 1: En oversikt over næringslivets FoU
Vi skal dele fremstillingen av næringslivets FoU i to hovedperioder ved å lage
et skillepunkt da industrien som næring kuliminerte (1974–76). I første del
drøftes FoU under industrisamfunnet, i neste under avindustrialiseringens
periode.
Industriens FoU under industrialiseringens periode (frem til ca. 1977)
Industrialiseringens lange periode er preget av en relativt jevn vekst i FoU i
næringslivet. Med næringslivet mener vi «industri». Det var den sektoren av
økonomien som var politisk interessant, og det var industriens FoU det ble
laget statistikk over. Mye tyder på at industrien i denne perioden økte sin FoU-
aktivitet relativt jevnt og noe raskere enn økningen i verdiskapningen. FoU-
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intensiteten (målt som FoU/bearbeidelsesverdien) økte mellom 1965 og 1975
fra en til to prosent for industrien samlet.

Industrien har gjennomgått omfattende endringer gjennom det 20. århun-
dre. Når det gjelder bedriftenes investeringer i FoU er det likevel noen
hovedtrekk som er forbausende stabile. Det gjelder hvilke typer bedrifter som
har drevet mest FoU. Fra bedrifter begynte med egen systematisk forskning
mot slutten av 19. århundre, var det to typer produktområder som fikk egne
laboratorier og ansatte vitenskapelig utdannet personell: kjemiske og elek-
triske produkter. I Norge var det kjemisk forskning som utgjorde det viktigste
av næringslivets egen forskning. Kjemisk forskning ble ikke utført bare i
kjemisk industri, men også i treforedling, metallproduksjon, etc. Den elek-
trotekniske industrien var derimot relativt beskjeden i omfang frem midten av
det 20. århundre, men bransjens vekst og omstrukturering gjorde sektoren til
den viktigste FoU-sektoren i næringslivet fra 1960-årene. Bedriftenes FoU
knyttet til vannkraftutbygging og sterkstrøm var nokså beskjeden. Det var
svakstrøm, eller elektronikk, IT, IKT etc, som ble den store aktør for
næringslivets FoU. Konsentrasjonen av FoU i noen bransjer av økonomien
gjenfinnes i alle land og har vært gjennomgående så lenge som vi har infor-
masjon om bedriftenes FoU. Kjemisk industri og elektroteknisk industri sto
alene for 45 % av all forskning i industrien i den første målingen i 1962 og 48 %
i 1974. Dette er det nærings-strukturelle aspektet ved FoU: det meste av
næringslivets FoU har til alle tider foregått i noen få bransjer. Disse bransjene
er blitt kalt «høyteknologiske», og under industrialiseringens periode besto
disse av de to nevnte områdene. Den langt mest FoU-intensive sektoren var
elektroteknisk. Deretter fulgte kjemi, i god avstand til maskinproduksjon.

I motsatt ende av skalaen av FoU intensiv industri finner vi bransjer med
stor betydning både for sysselsetting, regional bosetting og industriell
produksjon: næringsmiddelindustrien, teko-industrien og trevareindustrien.
Bruker vi utviklingen i bransjenes FoU-intensitet i tiden fra statistikken ble
opprettet og frem til industriens kulminasjon, tyder mye på at de bransjene
som tradisjonelt ikke utførte mye FoU, heller ikke økte sin FoU-intensitet i
særlig grad. For de mest FoU-intensive industriene er tendensen til økt FoU-
intensitet tydelig: med en viss slingringsmonn kan vi si at alle de tre høyte-
knologiske områdene fordoblet sin FoU-intensitet fra midten av 1960-tallet til
midten av 1970-tallet. Det foregikk en relativ konsentrasjon av næringslivets

Tabell 2.1: FoU-intensitet (FoU/Bearbeidelsesverdi) for noen av de mest FoU-intensive indus-
tribransjer 1965–1974

År Næringsmiddel Tekstil/ 
konfeksjon

Maskiner Elektroprod Kjemisk

1965 0,3 0,3 1,6 4,8 2,0

1967 0,3 0,3 1,7 5,6 2,2

1969 0,5 0,5 2,1 7,0 2,1

1971 0,2 0,4 4,7 9,2 3,1

1973 0,7 0,4 3,8 8,9 4,5

1974 0,4 0,3 2,8 9,0 4,9
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FoU i noen få bransjer, mens mange av de store bransjene ikke ble trukket inn
i «forskningens tidsalder».

Statistikken antyder også at det var et klart skille mellom hvordan de FoU-
intensive bransjene brukte sin FoU. I elektroteknisk og maskin ble det aller
meste av FoU-ressursene brukt til å forbedre eller lage nye produkter, mens
kjemisk forskning brukte mer til å forbedre eller utvikle nye prosesser til
produksjonen. Elektroteknisk brukte også nesten alle sine midler til
«utvikling» og bare en beskjeden del til «anvendt forskning» (og ikke noe til
grunnforskning). Produktutvikling utgjorde således kjernen i elektroteknisk
FoU. Elektronikkindustrien i Norge var i all hovedsak en sammensetningsin-
dustri som kjøpte inn komponenter fra utenlandske leverandører. Den FoU-
intensive delen av bransjen leverte mer eller mindre skreddersydde produkter
til lokale leverandører (oftest offentlig), og produktutviklingen innebar å kon-
struere et godt fungerende produkt til kundens behov. Utviklingsarbeidet var
således nært knyttet til selve produksjonen. I kjemi var situasjonen annerle-
des. Her gikk mer av midlene til «anvendt forskning» og det ble også avsatt
midler til «grunnforskning». Utvikling av nye produkter var også her viktig,
men betydningen av å ha effektive produksjonsprosesser reflekterer mye av
kjemisk industris konkurranseposisjon i et internasjonalt marked.

FoU i industrien var også konsentrert i få og store bedrifter. Bare et rela-
tivt lite antall bedrifter utførte FoU overhodet. I følge undersøkelsene om
næringslivets FoU sank tallet på bedrifter som utførte FoU (og som var med i
undersøkelsen) fra 273 i 1965 til 263 i 1974. Av disse ble det meste av FoU
utført i et fåtall konserner/foretak. I 1965 sto 17 bedrifter for halvparten av all
FoU i industrien. I 1974 viser statistikken at 24 enheter sto for 68 prosent av
all intern FoU i næringslivet. Mye av utviklingen i FoU-statistikken skyldes
således endringer i FoU-aktivitet i noen relativt få store bedrifter innenfor de
store FoU-områdene kjemiske produkter (inkl. farmasøytiske) og elektriske
produkter (inkl. datamaskiner, telekommunikasjon, elektriske maskiner etc).
Dette utgjør det bedrifts-strukturelle aspektet ved FoU. En historie om
næringslivets FoU burde derfor bestå av nærkunnskap om de sentrale
aktørene som Norsk Hydro, Elkem, Borregaard, Det norske Veritas, Aker-
gruppen, Kværner, Kongsberg Våpenfabrikk, Simrad, National Industri, Nyg-
aard & Co, Tandberg Radiofabrikk, osv. Denne kunnskapen har vi bare for et
fåtall bedrifter. Men den informasjonen som finnes kan brukes som innfalls-
vinkel til å forstå mer av hva som skjuler seg bak tallene.

Todelingen av industrien i «høy-» og «lav»-teknologi basert på FoU-inten-
sitet, er basert på resultatene fra statistikkinnsamlingen av FoU-data som vi
fikk fra begynnelsen av 1960-årene. Den første tellingen i Norge ble gjort i
1962, og NTNF gjennomførte årlige undersøkelser frem til 1978. Fra da ble
undersøkelsene foretatt annet hvert år som en del av den samlede FoU-statis-
tikken. Begrepet «FoU» slik vi er vant til å bruke det, er et resultat av utar-
beidelsen av «Frascati-manualen». Manualen definerte FoU-begrepet og
bestemte hvilke økonomiske aktiviteter i bedriftene som skulle innkalkuleres
i FoU-statistikken og hvilke som skulle utdefineres. En undersøkelse av hvor-
dan begrepet ble konstruert og hvilke konsekvenser avgrensingene som ble
gjort, har for FoU-statistikken, ville være av stor interesse for bedre å forstå
hva vi faktisk måler når vi lager FoU-statistikk – og derfor for hvordan vi kan
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tolke tallene. Her skal vi ta definisjonene og statistikken for gitt. Vi skal bruke
dem som indikator for omfanget av bedriftenes arbeid med utvikling av
produkter og prosesser.

Industriforskningen bak tallene
Bak det som retrospektivt fortoner seg som en relativt jevn FoU-vekst i
næringslivet frem til midten av 1970-årene (se figur 1), ligger en rekke enkelt-
beslutninger om forskningsstrategi og investeringer i FoU i noen hundre bed-
rifter – selv om noen bedrifters beslutninger betydde mye mer for den statis-
tiske utviklingen enn andres. Tallene sier lite om hvordan pengene ble brukt,
hva slags FoU bedriftene faktisk gjennomførte, og hvorfor de valgte å satse på
FoU i noen bransjer og ikke i andre. Vi skal her trekke frem noen aspekter ved
forskningen i Norsk Hydro og elektronikkindustrien for å illustrere at forskn-
ing inngikk i bedriftene (og i politikken) på ulike måter.

Norsk Hydro var landets ledende FoU-bedrift etter andre verdenskrig.
Konsernet var etablert på grunnlag av radikal ny teknologi/vitenskap og gjen-
nom et samarbeid mellom professoren ved landets universitet og en av landets
store gründere. Ideologien knyttet til at vitenskap og forskning kunne legge
grunnlag for store og kommersielt viktige gjennombrudd, lå under konser-
nets FoU-strategi i tiåret etter andre verdenskrigs slutt. En rekke prosjekter
for utvikling av helt nye prosesser ble tatt opp (f.eks. for titan). I denne peri-
oden var forskningen nært knyttet til konsernets overordnede strategi. For-
skningen lykkes imidlertid ikke å fremskaffe radikale gjennombrudd, noe
som bidro til en motreaksjon mot å bruke forskning som strategisk virkemid-
del i Norsk Hydro. Fra slutten av 1950-årene, etter at Johan B. Holte hadde
overtatt ansvaret for forskningen, ble forskningsstrategien at egen forskning
skulle være nært knyttet til produksjonen og bidra til å forbedre effektivitet og
kvalitet gjennom små gradvise prosesser. Det var dette som i forskningspoli-
tiske dokumenter ble beskrevet som ‘marginalforskning’, og som Holte
lykkes med å selge inn i den nasjonale forskningspolitikken. Holte mente at
det var urealistisk å tro at Norsk Hydro – eller Norge – hadde tilstrekkelige
ressurser til å drive gjennom kommersialisering av nye radikale forsknings-
gjennombrudd. Bedriften skulle heller kjøpe den grunnleggende teknologien
utenfra, mens forskningen burde bidra med viktig kunnskap i forbindelse med
valg mellom leverandører av teknologi. 26

Den mer radikale strategi for FoU-basert industrialisering finner vi gjen-
nomført på nasjonalt nivå i elektronikkindustrien. Det var et politisk ønske om
å bygge opp en norsk, nasjonal elektronisk industri uavhengig av de store
utenlandske konsernene som kontrollerte teknologiutviklingen. I denne strat-
egien fikk utenlandsk eide selskaper som EB, STK, Siemens, Phillips etc.
ingen plass. 27 Bakgrunn for strategien var de store konsernenes dels man-
glende vilje til å utføre FoU i Norge, men også erfaringer fra norske prosjekter
der det kunne være vanskelig å få kjøpe komponenter eller skaffe kunnskap
fordi konsernene ville beskytte seg mot potensielle nye konkurrenter. 28 De

26. K.G. Andersen og G. Yttri, Et forsøk verdt. Foskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 
90 år, Oslo 1997

27. EB ble ansjonalisert i 1974 og kunne da opptas i det gode selskap.
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norsk-nasjonale bedriftene ble inkorporert i et nasjonalt apparat for å støtte
FoU-virksomheten. Selv om mange av bedriftene var små, var det betydlige
FoU-utførende enheter i norsk sammenheng. Muligheten til dette lå i ulike
former for finansiell og kunnskapsmessig støtte gjennom virkemidler som ble
opprettet fra 1960-årene og særlig frem til slutten av 1980-tallet. De viktigste
firmaene var KV, som ble en moderne elektronikkbedrift gjennom modernis-
ering fra ca 1957, Nera Bergen, som ble etablert med utgangspunkt i FFIs radi-
olinjeforskning , Simrad med utgangspunkt i engelsk krigsforskning, AME
basert på SIs forskning på halvledere, Norsk Data, som sprang ut av FFIs for-
skning omkring kontrollteknologi, Norcontrol med bakgrunn i skipsteknisk/
reguleringsteknisk forskning i Trondheim etc. – og EB etter at den ble nor-
skkontrollert i 1974. Etter hvert begynte også utenlandske konserners datter-
selskaper å utføre mer FoU i Norge (f.eks. STK og Siemens). Den lille elek-
tronikkindustrien sto i 1978 for nesten 30 prosent av all FoU i norsk
næringsliv.

De norsk-nasjonale bedriftenes forskningsstrategi kan ikke skilles fra den
bredere nasjonale og politiske strategi for å bygge en nasjonal høyteknologisk
industri. Bedriftenes utvikling var formet av offentlig innkjøpspolitikk (særlig
i Forsvaret og Televerket), deres kunnskap kom ofte fra offentlig finansierte
forskningsinstitutter, de ble beskyttet mot konkurranse utenfra (her var
Televerket noe mer liberal i sin politikk enn Forsvaret), og FoU-midler eller
andre støtteordninger ble stilt til disposisjon for selskapene. Fremveksten av
en høyteknologisk industri i Norge var en del av en nasjonal strategi for å
skape et moderne fremtidsrettet norsk næringsliv og økonomi. Bedriftenes
FoU-strategi må forstås i en kontekst av nasjonalbygging like mye som å være
bedriftsutvikling.

Eksemplene antyder at FoUs rolle i næringslivet må ses i sin kontekst.
FoU kan brukes strategisk for å skape helt ny produksjon eller som en integr-
ert del av eksisterende produksjon. Bedriftene kan selv være i stand til å for-
mulere sin egen strategi, eller som i Norsk Hydros tilfelle, være i stand til å
bidra til formulering av den nasjonale strategi. Men bedriftene kan også inngå
i strukturer der de må innpasse seg i politiske (elle andre store aktørers som
multinasjonale selskapers) strategier. Under tallene for FoU skjuler det seg
ulike måter å å bruke FoU på.
Avindustrialisering og næringslivets FoU
Utviklingen av næringslivets FoU var langt mer ujevn etter midten av 1970-
årene enn den hadde vært under industrialiseringen. Kort beskrevet stagnerte
FoU-nivået ca 1977–83, vokste til dels raskt 1983–87 (særlig 1983–85), ny peri-
ode med stagnasjon 1987–1995 og deretter rask økning etter 1995. Fremstill-
ingen av tiden etter industrialiseringens kulminasjon kan i et langsiktig pers-
pektiv tolkes på flere måter. Jeg vil her velge å se på tiden ca 1977–1987 som
en videreføring av perioden foran, industrialiseringen. Perioden var politisk
preget av forsøk på re-industrialisering og svært mye av oppgangen i FoU i
perioden 1983–87 var forårsaket av veksten i FoU i de høy-FoU-intensive bran-
sjene (IT) og i aktiviteter tilknyttet ekspansjonen i offshore-sektoren. Det
store vendepunktet i den langsiktige omstillingen av næringslivets FoU

28. Fler eksempler på dette finne i FFIs historie. O. Njølstad og O. Wicken, Kunnskap som 
våpen, Oslo 1997.
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plasseres i dette perspektivet i den dyptgripende transformasjonen i
«kriseårene» ca. 1987–93. Fra 1995 økte igjen næringslivets FoU. Den nye vek-
sten i næringslivets FoU var ikke lenger knyttet til industrien. Det var deler av
tjenesteytende sektor som var blitt den dynamiske kraften bak tallene i FoU-
statistikken. Endringene reflekterer strukturendringene i næringslivet. Den
nye vekstsektoren for FoU var forretningsmessig tjenesteyting som utgjorde
en langsiktig vekstsektor. Den nye veksten var imidlertid også resultat av
endring i statistikkgrunnlaget for måling av FoU. Frem til midten av 1980-
årene inneholdt statistikken i all hovedsak tall fra industrien. Fra 1985 ble sta-
dig større deler av servicesektoren trukket inn i målingene. I 1997 sto tjenest-
eytende sektor for 38 % av den samlede registrerte FoU i næringslivet. De
statistiske endringene gjør at svingingene i næringslivets FoU slik de fremstår
i figur 1 er større enn de i virkeligheten var.

FoU og vekst i «høyteknologisk» industri (ca. 1977–1987)
Årene ca. 1977–83 var preget av behovet for omstilling etter en lang periode
med internasjonal lavkonjunktur og omstilling i næringslivet i mange land. I
Norge fungerte motkonjunkturpolitikken som motstrukturpolitikk for indus-
trisektoren. Støtteformer til store og gamle industrier som verksted- og teko-
industrien gjorde det mulig å videreføre produksjon fra «den lange vekstens»
periode frem mot slutten av 1970-tallet og inn i 1980-årene. Opphevelsen av
motkonjunkturpolitikken 1977–78 førte ikke til at alle støtteformer ble opphe-
vet, men skapte likevel store utfordringer for deler av næringslivet, særlig i
industrien. Verkstedindustrien, som hadde vært den store vekstsektoren
innen industrien, opplevde betydelige problemer, ikke minst den politisk vik-
tige skipsbyggingsindustrien. Det foregikk en omstilling fra skip til offshore.
Avindustrialisering satte inn (50 000 færre sysselsatte i industrien 1977–83).
Det var en periode preget av konsolidering, men uten at det i næringslivet
fantes en bred forent oppfatning av hvilken retning utviklingen ville eller
burde ta.

Nedgangen i industrien fikk selvsagt konsekvenser for omfanget av FoU i
industrien. FoU-omfanget i næringslivet stagnerte. Bak stagnasjonen skjuler
seg to svært forskjellige trekk. Oljeselskapene økte sin FoU-aktivitet i Norge
betydelig . Investeringene mellom 1979 og 1883 økte fra ca 60 til ca 1000 mil-
lioner kr! Dette skyldtes en politisk beslutning. Norske myndigheter krevde
at utenlandske oljeselskaper investerte i FoU i norske institutter eller bedrifter
dersom de ønsket å bli med i tildelingen av blokker i Nordsjøen ved konses-
jonstildelingene. Veksten i oljesektoren skjuler nedgangen i industriens FoU

Tabell 2.2: Sysselsatte i noen næringer 1997–1992 (1000 sysselsatte)

År Primær Industri etc. Forr. tj./finans Off. forv. Tot. syssels

1977 163 423 84 392 1843

1983 149 372 116 492 1963

1987 140 375 159 536 2133

1991 124 317 148 585 2034

1997
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i de vanskelige omstillingsårene etter motkonjunkturpolitikkens avslutning.
Nedgangen i FoU var ikke like rask som nedgangen i verdiskapningen i indus-
trien. Det innebar at FoU-intensiteten fortsatte å vokse i de fleste bransjer. For
hele industrien økte FoU-intensiteten fra 2 % i 1975 til 3,2 % i 1983. De «lavte-
knologiske» bransjene forble lav-FoU-intensiv gjennom perioden, selv om de
hadde en relativt sett stor økning.9 Men de høyteknologiske bransjene økte
FoU-intensitet mer i absolutte størrelser.

I årene 1983–85 ble stagnasjonen i næringslivets/industriens FoU avløst
av en nærmest eksplosiv vekst, og det var en ytterligere svak økning til 1987.
FoU intensiteten i industrien økte markant fra 3,2 i 1983 til 4,2 i 1985 og videre
til 4,7 % i 1987. Det innebar en økning i investering i FoU i forhold til produk-
sjonsverdien på nesten 50 % i løpet av bare fire år! Disse årene fremstår som
unntaket i tyveårsperioden fra midten av 1970-årene til midten av 1990-årene,
som ellers er preget av stagnasjon i næringslivets FoU. Økningen totalt 1983–
1985 var ca to milliarder kroner. Ser vi nærmere på hva som skjuler seg bak
det kraftige hoppet i kurven på figur 1, finner vi at økningen i hovedsak besto
av fire elementer:
– FoU i oljesektoren sank med over 400 millioner kr, noe som innebærer at

øvrig FoU i næringslivet forøvrig steg med hele ca 2,4 milliarder kr. på to
år (fra et nivå på tre milliarder!)

– statistiske endringer: det statistiske grunnlaget ble fra 1985 utvidet til å
omfatte databehandling og teknisk tjenesteyting (innebar en økning på ca
0,5 mrd)

– vekst i kjemi og metaller (ca 0,5 milliarder kr)
– vekst i elektronikk/IT (mer enn 1 milliard kr)

Vi skal kort se nærmere på de to siste elementene. Sentralt står elektroteknikk
eller elektronikk/informasjonsteknologi. Dette er glansperioden for denne
teknologiens rolle i økonomi og politikk. Det oppsto en bred forståelse i sam-
funnet, både i næringslivet og hos politikerne, om hva som utgjorde
fremtidens vekstpotensial i en tid med omfattende problemer og reduksjoner
i tradisjonell industri. Elektronikk/informasjonsteknologi fremsto som en
modell for fremtidens industri og særlig ble dataindustrien med Norsk Data
symbolet på moderne forskningsbasert industri. Norsk Data var, på samme
måte som Norsk Hydro, grunnlagt på basis av langvarig forskning utenfor
næringslivet. Bedriften hadde lykkes med å etablere seg som en av de mest
ekspansive og mest lønnsomme bedrifter i markedet. En rekke initiativer ble
tatt i næringslivet for å skape nye Norsk Data i betydningen at det var villighet
til å investere i ideer fra forskningsverdenen som kunne skape grunnlag for
nye produkter og bedrifter. FoU-investeringene i den lille dataindustrien var i
1987 på samme nivå som i de store sektorene som maskiner og metaller.
Norsk Data alene med en årlig vekst på 40 prosent ikke bare støvsuget marke-
det for utdannede ingeniører, men bidro alene til en betydelig del av økningen
av industriens FoU i 1980-årene.

Troen på at kommersiell utnyttelse av FoU kunne legge grunnlag for
vekst, var i seg selv en viktig drivkraft bak veksten i FoU på midten av 1980-
tallet. Et uttrykk for dette er FoU-strategien som ble lagt i Norsk Hydro i disse
årene. Konsernet integrerte igjen FoU i sin ledelsesstrategi, og siktet inn på å
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utvikle nye forskningsbaserte produkter i samarbeid med eksterne forskn-
ingsmiljøer. Et av de større satsingsområdene var bioteknologi og legemidler,
men også investeringene i nye prosesser i kjemi økte. Troen på at de gamle
produktene og produksjonene var «modne» og derfor ikke var fremtidsrettet,
førte til en vilje til å investere i nye og det som ble definert som fremtidsrettet
teknologi. Dette førte til omfattende ekspansjon i FoU internt i Norsk Hydro
og i investeringer i eksterne fagmiljøer. Det er liten grunn til å tro at Norsk
Hydro utgjør noe unntak i næringslivet. Tvert imot synes det som om stagnas-
jonen og tilbakeslagene i tradisjonell industri fra slutten av 1970-årene – sam-
men med mulighetene som åpnet seg i nye teknologier – skapte forventninger
om en rask og dramatisk omlegging av industrien fra det «gamle» til det
«nye». Bedriftene kunne ikke løpe risikoen med å la være å satse på nye
teknologier og produkter.

Ekspansjonen i elektronikk/IT-industriens FoU var også nært koplet til
endringer i kapitalmarkeder og institusjoner. Liberaliseringen av kredittpoli-
tikk og «gjenopplivningen» av Oslo Børs i begynnelsen av 1980-årene og raskt
økende tilgang på risikovillig kapital, koplet sammen med troen på fortjenest-
emulighetene i data- og elektronikkbransjen, gjorde det langt lettere å skaffe
privat kapital. Samtidig gjorde oljeøkonomien (og andre forhold) at finansin-
stitusjonene fikk store likvide midler som de skulle plasseres i økonomisk
aktivitet. Det ble et press fra finans til å finne potensielle gode investeringsob-
jekter. Med Norsk Data som modell ble mye kapital beveget i retning av
risikofylte FoU-prosjekter. Det er neppe tvil om at endringene i finansinstitus-
joner og kapitalmarkeder skapte helt nye muligheter for at prosjekter med
utgangspunkt i FoU-miljøer kunne bli forsøkt kommersialisert. Etablerte ele-
ktronikkbedrifter var i økende grad i stand til å ekspandere gjennom bedrede
finansielle forhold.

Kombinasjonen av tvil om de gamle industriens livsberettigelse, en sterk
tro på mulighetene av å skape høyt lønnsomme bedrifter og produksjoner
gjennom FoU og økt tilgang på risikovillig kapital, skapte grunnlag for en
meget rask vekst i FoU på midten av 1980-tallet.
Omstrukturering og tjenesteytende sektors som vekstsektor for FoU
Omkring 1990 var mye av holdningene fra midten av 1980-tallet både til
«modne» og «nye» produkter og teknologier endret. Særlig etter børskrakket
i 1987 fikk mange av de høyteknologiske (elektroniske) bedriftene problemer.
Store deler av denne industrien var knyttet til olje- og offentlig sektor.
Flaggskipene Kongsberg Våpenfabrikk og Norsk Data forsvant, og med dem
mye av troen på at det var mulig med en reindustrialisering gjennom etabler-
ing av en ny type industribedrifter. Til gjengjeld var det bedre konjunkturer for
mange av de produktene som den tradisjonelle eksportindustrien fremstilte.
Virkeligheten fortonte seg mer komplisert enn noen år tidligere. Det var ikke
like opplagt hvem som var vinnere og tapere i den internasjonale konkur-
ransen i økonomien. Det var ikke gitt at den beste strategien var å satse på
produksjon av «høyteknologi». Erfaringen var at risikoen var høy og at få lyk-
tes. Det kom ingen nye Norsk Data ut av den omfattende offentlige og private
satsingen i 1980-årene.

Perioden mellom oljeprisfallet i 1986 og den gryende oppgangen fra ca
1992–93, var en tid preget av turbulens i norsk næringsliv og politikk. Kombi-
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nasjonen av markedsutvikling generelt og en innenlandsk innstramming i fin-
anspolitikken, kombinert med høye renter skapte problemer særlig i bedrifter
som hadde lånefinansiert investeringer i oppgangstiden. Tapene i
næringslivet forplantet seg til finansinstitusjonene og de store forretningsban-
kene. Vi opplevde et sammenbrudd i det etablerte finanssystemet med
konkurser for landet største banker. Sysselsettingen sank i Norge etter en
rask økning gjennom oljeøkonomiens tidsalder. Mellom 1986 og 1991 ble det
75 000 færre arbeidsplasser i Norge. Alle sektorer ble rammet, også tjenestey-
tende sektor. Bare en gruppe økte sysselsettingen – teknisk-vitenskapelig per-
sonell.

Industrisysselsettingen sank fra 1986 til 1992 med over 60 000 (fra 332 000
til 271 000) etter en relativ stabil periode mellom 1983 og 1987. Bak tallet skju-
ler det seg en dominerende omstilling i holdninger i industrien. Mens peri-
oden frem til 1987 var preget av forsøk på å bruke ny teknologi til å skape ny
produksjon og aktivitet, ble det nå lagt langt større vekt på å bruke teknologi
til å skape lønnsomhet i eksisterende produksjon. Fokus ble satt på rasjonalis-
ering og produktivitetsøkning. Dette er tydelig i alle bransjer. Et godt eksem-
pel på omleggingen er også her landets store FoU-bedrift, Norsk Hydro. Fra
begynnelsen av 1990-årene ble satsingen på de nye produktene og sektorene
trappet ned, og i 1994 var mange av de aktivitetene som var startet opp i 1980-
årene avsluttet. I stedet ble det lagt opp en strategi i tråd med den som hadde
vært gjeldende fra slutten av 1950-årene: FoU-aktiviteten skulle arbeide nært
og integrert med produksjonen for å bidra til effektivisering og bedring av
prosesser. Den nye strategien for FoU var parallell til omstillingen i slutten av
1950-årene, og var også denne gangen knyttet til endring i ledelsen i konser-
net.

Industriens FoU gikk reelt sett betydelig ned fra 1987 til 1991 29 , og
næringslivets samlede FoU var i 1993 fortsatt lavere enn i 1987. Nedgangen i
industriens FoU skyldtes også denne gangen den absolutte tilbakegang i
næringen. FoU-intensiteten holdt seg stabil til 1991 og økte frem til 1993. (fra
4,7 i 1987, 4,8 i 1991 og 5,6 i 1993). FoU ble således relativt sett en stadig vik-
tigere del av industriens aktivitet. Ser vi på de enkelte områdene var det en
markant nedgang i FoU både i kjemi og metallproduksjon; mens investerin-
gen i maskiner og elektronikk var relativt stabil i løpende priser. Innenfor ele-
ktronikk/IT området var det imidlertid store forskjeller i utvikling. Det ble
utført stadig mindre FoU i produksjon av datamaskiner. Nedgangen var på
hele 600 årsverk. Dette er omtrent størrelsen på nedgangen i FoU i industrien
samlet. 30 Det eneste større produktområde som både opplevde betydelig økn-
ing i FoU og i FoU-intensitet var telekommunikasjoner, et område som fortsatt
var tett koplet til offentlig sektor og der politiske beslutninger om invester-
inger var avgjørende for utviklingen.

29. S.O. Nås, Hva skyldes fallet i nærinslivets fou fra 1987 til 1989? Notat 2/92 Fremtidsrettet 
teknologipolitikk, Oslo 1992

30. Etter jevn vekst i antall årsverk i næringslivets FoU fra ca 4510 i 1970 til 6473 i 1981, økte 
antall årsverk til 7254 i 1983 og over 10 000 i 1985 og 1987. Fra en topp på 10 332 i 1987 
sank tallet på årsverk til 9734 i 1989, 8634 i 1991 og 9402 i 1993.
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FoU-intensiteten opp til mer enn 100 ganger høyere i høyteknologiske
produktområder sammenlignet med lavteknologisk! Innebærer at FoU er en
meget viktig del av aktiviteten til en liten del av industrien. Men ingen endring
for de lite FoU-intensive fra situasjonen omkring 1960: fortsatt nesten ingen
egen FoU og liten betydning for bedriftenes faktiske utvikling.
Fra høyteknologisk industri til kunnskapsbaserte tjenester
Det er langt vanskeligere å fortolke utviklingstrekk ved vår nære fortid og
samtid. Risikoen for å vektlegge faktorer og tendenser som er blindspor eller
som tar uventede retninger, er til stede på en måte som de ikke er for perioder
som vi definerer som avsluttet. Vi skal likevel avslutningsvis i del 1 gjøre et
forsøk på å fortolke tendensene i utviklingen fra 1991–93 med utgangspunkt i
de generelle trekkene ved FoU som vi har funnet frem til omkring 1990. Det
er enkelte trekk som er nye, noen som er forlengelser av tendenser fra 1980-
årene og noen med røtter langt tilbake som finner sin egen form i 1990-årene.
Konjunkturutviklingen nådde et bunnivå ca 1991–92, og 1990-årene etter dette
kjennetegnes av en lang oppgangskonjunktur der selv tilbakeslag som oljepr-
isfall og børsfall 1996–97 med økning i rentene i ettertid fortoner seg som
krusninger i en langvarig oppgangstid. Arbeidsløsheten ble redusert kraftig,
sysselsettingen økte, lønnsomheten i næringslivet var god. Det foregikk en
sosial omstrukturering ved fremveksten av en stor gruppe personer med høy
formue og inntekter; og en klar tendens til globalisering (multinasjonale fore-
tak styrkes). Internasjonale avtaler om regulering av næringslivet (EU/EØS,
GATT/WTO) fikk økende betydning for nasjonalstater. Samtidig fortsatte ten-
densen til avindustrialisering og til at veksten og nye arbeidsplasser ble
opprettet i tjenestesektoren.
FoU i kunnskapsinstensive tjenester
Omstruktureringen av en del av næringslivet fra slutten av 1980-årene fikk
stor betydning for tendensene i utviklingen av næringslivets FoU utover på
1990-tallet. Elektronikk og IT («høyteknologi») spilte en dominerende rolle i
industriell FoU på slutten av 1980-tallet. Sammenbruddet i den norske datain-
dustrien og problemer i deler av elektronikkbransjen må ses som en del av en
omlegging av «høyteknologisk» næringsliv fra vareproduserende industri til
økende grad å være «kunnskapsintensive» tjenester. Aktiviteten i næringen
gikk fra produksjon av utstyr og maskiner til produksjon av tjenester knyttet
til utstyret. Den nære sammenhengen mellom de to sektorene reflekteres i at
aktiviteter/bedrifter som tidligere var definert som «industri» ble omdefinert
til «tjenester». Nye tjenester i områder, kategorisert som databehandling, tele-
kommunikasjon, agentur- og engroshandel (oftest av IT-utstyr), ble vekstsek-
torer for FoU i næringslivet. I tillegg kom servicetjenester, kategorisert som

Tabell 2.3: Forskningsintensitet – FoU/bearbeidelsesverdi per bransje

År Datamaski
n

Telekom
m

Instrument
er

Elektropro
d

Næringsmidd
el

Tekstil Trevarer

1987 47,9 27,8 62,5 9,5 0,6 0,6 0,4

1989 56,8 35,7 59,0 4,6 0,8 0,4 0,4

1991 34,3 49,6 16,2 8,3 0,9 0,4 0,5
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teknisk testing og konsulentvirksomhet, som hadde andre deler av
næringslivet som sine kunder. Et siste viktig område for FoU i tjenestesek-
toren var finansiell tjenesteyting Men særlig ble databehandling en stor FoU-
virksomhet. I 1997 var den alene nesten like stor som hele den største FoU-
sektoren i industrien, elektroteknisk og optisk industri

Som vi foran har vært inne på, er den sterke veksten i FoU i tjenesteytende
sektor delvis et uttrykk for at denne delen av næringslivet fra midten av 1980-
tallet gradvis er inkludert i statistikkgrunnlaget. Det er også mulig at fremvek-
sten av sektoren «Teknisk testing og konsulentvirksomhet» er knyttet til
utskillelse av enkelte typer aktiviteter fra industrifirma og dermed i realiteten
en flytting i statistikken fra industri til tjenesteytende sektor. Men veksten i
FoU i deler av tjenesteytende sektor er markant i 1990-årene. På samme måte
som det alltid har vært med FoU i industrien, er også FoU i tjenestesektoren
sterkt konsentrert til enkelte avgrensede deler av sektoren. De viktigste er
nevnt foran og det er disse områdene som er blitt definert som kunnskapsin-
tensive tjenester.

Definisjonen av FoU for bruk i offentlig statistikk ble utviklet med sikte på
å måle aktiviteter i industrien. Det er et spørsmål i hvilken grad FoU er godt
tilpasset prosesser knyttet til kunnskapsutvikling i tjenestesektoren, og nyere
undersøkelser tilsier at det kan være grunn til å se nærmere på hvordan tjenes-
tesektorens kunnskapsutvikling faktisk foregår, og se FoU i lys av en slik
forståelse. Mye tyder på at slik vi har valgt å definere FoU (produkt- og pros-
essutvikling) gir ikke dette noe godt bilde av kunnskapsproduksjonen i sek-
toren.

Veksten i tjenesteytende sektors FoU sammen med stagnasjon eller svak-
ere vekst i FoU i andre deler av næringslivet, har ført til at forholdet mellom
de tre hovedsektorene for næringslivs-FoU (oljesektor, industri og tjenestey-
tende sektor) er blitt kraftig forskjøvet:

Tabell 2.4: FoU i deler av tjenestesektor (inkl. eksterne kjøp) 1995 og 1997

Tjenestetype 1995 1997

Telekommunikasjoner 552 647

Databehandling 615 1418

Teknisk testing og konsulent 671 889

Samlet tjeneste 2515 3631

Tabell 2.5: FoU etter sektor 1991–1997 (egenutført FoU)

Oljse Industri Tjenester Samlet

1991 13 62 24 97

1993 12 60 25 97

1995 8 59 30 97

1997 7 52 38 97
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Bak utviklingen er det en tendens til at industriens FoU fortsatt stagnerte
og oljeselskapene opplevde en svak reell nedgang. Tjenestesektoren var fra
midten av 1990-tallet ikke bare den dynamiske kraft i næringslivets FoU-
utvikling, men utgjorde også en betydelig del av hele FoU-sektoren. Dersom
tjenestesektorens og industrisektorenes vekstrater var de samme 1997–99
som i 1995–97, så var industriens og tjenestesektorens FoU på omtrent samme
nivå i allerede 1999! (tallmateriale foreligger ikke).

Innenfor den FoU-intensive industrien var det svært ulike tendenser i
utviklingen. Elektronisk, data og elektrotekisk industri stagnerte i nominell
FoU forbruk og fikk en reell nedgang. Derimot vokste kjemisk industri meget
raskt gjennom undergruppen farmasøytisk industri og nærmet seg gruppen
for elektriske produkter i størrelse. Også 'maskiner' økte sin FoU-investering
betydlig. 31 I perioden 1995–1997 bidro den FoU-intensive delen av industrien
bare i meget liten grad til økningen i nærigslivets totale FoU.

Hva så med utviklingen i oljesektoren som hadde utgjort en viktig del av
næringslivets FoU fra innføringen av teknologiavtalene helt på slutten av 1970-
årene? Oljeselskapene investerte 1,3 milliarder kr i norsk forskning i 1985.
Siden den gang har totalnivået for oljesektorens forskning holdt seg på dette
nivået nominelt, noe som innebærer er markant tilbakegang i reell FoU. Dette
reflekteres i at sektorens relative betydning for næringslivets FoU er blitt
redusert. I 1994 opphørte goodwillavtalen å gjelde, og dette kan ha langsiktig
konsekvenser for hvordan oljeselskapene velger å bruke sine FoU-ressurser.
Fremveksten av et kommersielt marked for FoU
Gjennom etterkrigstiden ble det bygd opp en stor instituttsektor for teknolo-
gisk forskning. Særlig fra 1960-årene ble et arbeidet for at instituttene i økende
grad skulle bli leverandører av tjenester og kunnskap til bedriftene. Fra
næringslivs- og politisk hold ble det kritisert at instituttene, som hovedsaklig
var basert på offentlige midler, i liten grad leverte tjenester som var etter-
spurte av bedriftene. Fra 1979 økte instituttenes inntekter fra næringslivet.
Dette skyldtes i hovedsak det politiske presset fra oljeselskapene til å kjøpe
tjenester fra norske institutter og bedrifter gjennom teknologiavtalene. På
midten av 1980-tallet ble instituttene «fristilt» som et virkemiddel for å presse
instituttene til å bli mer markedsorientert.

Gjennom 1980-årene økte ikke bedriftenes kjøp av FoU fra institutene (i
følge bedriftenes egne opplysninger) selv om deres totale kjøp av FoU
eksternt vokste. Stagnasjonen i kjøp av tjenester fra instituttene fortsatte gjen-
nom 1990-årene, og instituttene (medregnet U&H) utgjorde bare en
beskjeden del av kjøp av FoU til næringslivet på slutten av 1990-tallet.

31. Elektriske produkter: 1598 mkr i 1993, 1509 i 1995 og 1771 i 1997; kjemi: 480 mkr i 1993, 
1279 i 1995 og 1360 i 1997; maskiner: 515 mkr i 1993, 758 i 1995 og 823 i 1997.
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De to andre hovedleverandørene av FoU til næringslivet er norske foretak
og tjenester fra utlandet. Det siste består for det meste av interne kjøp av FoU
i multinasjonale selskaper. Næringslivet har over tid økt kjøp av tjenester fra
disse leverandørene langt raskere enn fra institutter og universiteter. Det vok-
ste således frem en kommersiell sektor for kjøp og salg av FoU som ikke er
knyttet til de institusjonene som var opprettet for teknisk eller vitenskapelig
forskning, og det er denne sektoren som vokste raskest i de 15 årene mellom
1983 og 1997.20 . Selv om eksternt kjøp av FoU ikke utgjorde en mye større
andel av total FoU i 1997 enn i 1983, er strukturen på markedet for handel med
FoU således endret seg betydelig.

En del av bakgrunnen for denne tendensen er den sterke tendensen til at
instituttene har sine kunder og samarbeidspartnere i industrien eller i oljesek-
toren, og i liten grad i tjenesteytende sektor. Den sistnevnte sektoren kjøpte
FoU fra instituttsektoren for ca 100 mill kr av totalt kjøp av ekstern FoU for til
sammen 1,5 milliarder. Tjenestebedriftene kjøpte FoU for nesten en milliard
kroner fra andre foretak i Norge. Det var økningen i denne sektoren som
skapte det store spranget i næringslivets kjøp av FoU fra andre foretak i Norge
i statistikken for 1997. I tillegg kjøpte de FoU for 200 millioner kr fra henholds-
vis utlandet og eget foretak i Norge. Det er således sannsynlig av instituttsek-
torens betydning for næringslivets FoU raskt vil reduseres.

Tabell 2.6: Næingslivets samlede kjøp av FoU

Tot FoU Tot. 
Ekstern

Eksternt 
i Norge 

tot.

Inst/
u&H

Eget 
konsern

Andre 
foretak

Kontingent
, etc.

Utland

1985 4079 1275 968 472 n.a. 480 16 307

1987 4983 1401 1066 454 n.a. 601 11 335

1989 5075 1884 1527 548 166 760 53 358

1991 5360 2083 1535 617 157 722 39 548

1993 6008 2710 1984 793 421 728 42 723

1995 9011 3167 2384 887 584 913 n.a. 789

1997 10983 4410 2884 885 446 1553 n.a. 1526
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Figur 2.2 Næringslivets kjøp av FoU fra institutter, andre bedrifter og utlandet

FoU og multinasjonale selskaper
Kjøp av FoU fra utlandet er blitt en stadig viktigere del av den samlede bruk
av FoU-ressurser i norsk næringsliv. Fra 1989 til 1997 har andelen av total FoU
kjøpt fra utlandet steget fra 7 prosent til 14 prosent. Selv om det ikke er noen
jevn utvikling i forholdet mellom kjøp av tjenester fra Norge eller utlandet
viser statistikken at i 1985 ble 13 prosent av total FoU i oljesektoren kjøpt fra
utlandet. I 1997 var tilsvarende prosentdel 31. Det høye tallet skyldes i stor
grad et stort hopp i statistikken 1995–1997. Frem til 1989 var det oljeselskape-
nes kjøp av FoU i utlandet som var den største komponenten, men figur 2 over
utviklingen av kjøp av FoU fra utlandet viser at gjennom 1990-tallet er det i
industrien vi finner den raskeste veksten og de langt største midlene. Frem til
midten av 1980-årene var det dataindustrien som sto for det meste av import
av FoU, men med sammenbruddet i denne industrien ble omfanget kraftig
redusert. I stedet begynte andre bransjer å kjøpe tjenester. Det er i bransjer
med stor konsentrasjon og med store bedrifter eller konserner at importen av
FoU til Norge har ekspandert raskest i 1990-årene.

Den sterke veksten mellom 1995–1997 (på totalt 737 m kr) skyldtes særlig
økning i kjemi (314 mkr), maskiner (63 mkr) og tjenester (150 mkr). Selv om
det ikke kan sluttes direkte til hva som skjuler seg bak den ekstreme økningen
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for kjemi, er det mulig at det er den nye eierstrukturen i Nycomed Amersham
som gir seg utslag.

Dessverre mangler vi god empirisk kunnskap om MNF og deres lokalis-
ering og organisering av FoU i Norge. Også historisk sett er kunnskapen om
dette lite systematisert. I 1970-årene kjøpte STK det meste av sin FoU fra ITTs
sentrale FoU-enheter, mens LMEs datterselskap STK i større grad fikk
kunnskap fra hovedkonsernet gjennom kjøp av lisenser. Dette reflekterer at
MNF har forskjellige strategier for hvordan datterselskaper skal forholde seg
til FoU og teknologianskaffelser eller -utvikling. Flere svenske selskaper har
gjennom lang tid utført betydelig FoU i sine datterselskaper i Norge, f.eks.
Ericsson og ABB. ABB har hatt en strategi med å gi enkelte datterselskap
hovedansvar for enkelte områder av selskapets aktivitet, noe som har det
mulig å utvikle FoU i stort omfang i Norge.

Norske MNF har i liten grad etablert FoU-laboratorier i Norge gjennom
internasjonaliseringsbølgen i 1990-årene. Undersøkelser tyder på at de store
konsernene bare sysselsetter et fåtall hundre personer totalt i utenlandske lab-
oratorier og at hvert av laboratoriene er små – langt mindre enn innenlands.
Dette tyder på at norske selskaper ennå ikke foretar betydelige kjøp i utlandet
av FoU fra egne datterselskaper i utlandet. Veksten skyldes derfor sannsyn-
ligvis de utenlandsk eide MNF i Norge.
FoU vekst i tradisjonelt «lavteknologiske» bransjer
Vi skal avslutningvis påpeke et forhold ved FoU-statistikken for 1990-årene av
politisk interesse. Det er tendensen til at de tradisjonelle lav-FoU-intensive
industriene øker sin FoU-intensitet i betydelig omfang. Dette er første gang
siden det ble ført statistikk over næringslivets FoU. Disse næringene
(næringsmiddel-, teko-, trevare) har tidligere aldri hatt over en prosent FoU/
bearbeidelsesverdi. Økningen i FoU i de såkalte lavteknologiske bransjene er
så markant at det vil være av stor interesse å avdekke hvilke prosesser som
skjuler seg bak endringene. Nedgangen i FoU-intensitet for tre av bransjene i
1997 kan tyde på at dette ikke er langsiktige tendenser.

Avslutning
Et forsøk på å systematisere erfaringene fra svingningene i FoU fra slutten av
1970-tallet tyder på at blant de viktige forkalingsfaktorene ligger:
– holdninger og fremtidstro: teknologioptimisme
– finansmarkeder og investeringsklima: tilgang på risikokapital
– næringsstruktur: forholdet mellom ulike næringers FoU-intensitet er sta-

bil. Vekst i FoU er nært knyttet til strukturelle endringer i økonomien
– generelle konjunkturer og vekst: FoU-intensiteten har over tid steget i de

Tabell 2.7: FoU-intensitet i noen industrier 1991–97

Næringsm. Teko Trevare Treforedling

1991 0,9 0,4 0,5 0,7

1993 1,2 0,8 0,7 1,6

1995 2,2 2,8 1,2 3,4

1997 1,6 2,3 1,0 4,3
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fleste næringer; stagnasjon i enkelte bransjers FoU i perioder skyldes der-
for bransjens stagnasjon og tilbakegang

Del 2. Samfunnets regulering av næringslivets FoU
Vi skal i det følgende kort se på noen trekk ved FoU politikken overfor
næringslivet i siste halvdel av det 20. århundre. Utgangspunktet er en
forståelse av politikk som en vekselvirkning mellom en generell ideologi som
strukturer hvordan vi definerer vår forståelse av verden og hvordan prob-
lemene som vi står overfor skal tolkes; og dels som søking etter konkrete
tiltak på (dagligdagse) utfordringer som politikken må forholde seg til. I økon-
omisk politikk og næringspolitikk har det vært noen dominerende ideologier
som har hatt stor betydning for FoU-politikken. Disse har vært knyttet til en
tro på hvilken næringsstruktur som var den beste for fremtidig vekst og
utvikling. Under den lange veksten var det en generell tro på stordriftens
fordeler og behovet for store og finansielt sterke enheter. Det var da også slike
bedrifter som utførte mest FoU. Men den viktigste ideologien knyttet til
næringslivets FoU har vært knyttet til troen på at det er nødvendig å foreta
radikale strukturelle endringer i retning av mer FoU-intensiv industri/
næringsliv for å skape økt verdiskaping. Dette synet fikk innpass i politikken
i 1960-årene og nådde et politisk høydepunkt i 1980-årene. Det er liten tvil om
at denne generelle forståelsen av nødvendig modernisering av næringslivet
har formet mye av FoU-politikken.

Dette er selvsagt ikke hele historien. Den dagsaktuelle virkelighet har
også hatt konsekvenser for FoU-politikken. behovet for å gjøre ‘noe’ med bran-
sjer med lav FoU-intensitet (f.eks. næringsmiddelindustrien) eller å støtte poli-
tisk viktige bransjer (som skipsbyggingsindustrien) har selvsagt også påvir-
ket politiske valg. Politikk er ikke bare formuleringen av målsettinger og init-
iering av nye virkemidler og tiltak. Den består også av den praktiske iverkset-
tingen av tiltakene og av de institusjonene som er tildelt denne rollen. Slike
institusjoner utvikler egne kulturer og verdier som kan skape spenninger mel-
lom virkemiddelapparat og det politiske nivå. Særlig i perioder preget av
endringer vil dette kunne være tilfelle (som i 1990-årene).

Historiske fremstillinger struktureres omkring perioder som gis særskilte
kjennetegn. Her skal vi dels bruke en noe annen inndeling enn foran og dele
andre halvdel av det 20 århundre i 15-årsperioder, og argumentere for at hver
av dem karakteriseres ved noe ulik forståelse for hvordan FoU inngår i
økonomi og næringsliv, og dermed noe ulik vektlegging av hvordan FoU bør
brukes i næringsutviklingen. Implisitt i fremstillingen ligger en forståelse av
at forholdet mellom FoU og næringsutvikling gradvis er blitt oppfattet som
mer kompleks, og at det følgende også er mer komplisert å utforme en sam-
menhengende politikk i tråd med tidens forståelse. For hver periode er nye
institusjoner, flere virkemidler og bedrifter blitt trukket inn i arbeidet med å
regulere næringsutviklingen. Vi skal ikke eksplisitt drøfte følgene av ‘komple-
ksitetens politikk’, men gi en beskrivelse som illustrerer den langsiktige ten-
densen.
FoU som vitenskapspolitikk (ca 1950–1965)
Selv om det hadde vært betydelig opptatthet av forholdet mellom vitenskap og
industrialisering før andre verdenskrig, er det først etter krigen at dette forhol-
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det systematisk ble en del av politikken. Den voldsomme teknologiske
utviklingen av krigsmateriell (atombomben, radar, nærhetsbrannrør, reguler-
ingsteknologi, kommuniksjonsteknologi etc.) ble utgangspunkt for tenkning
om hvordan det ville være mulig å bruke vitenskapelig kunnskap og forskning
i fredelige forhold for utvikle næringsgrunnlaget. Etterkrigstidens ideologi
ble formulert av den amerikanske presidentens vitenskapelige rådgiver, Van-
nevar Bush, i hans rapport «Science – The Endless Frontier» til president
Roosevelt 1945. Det grunnleggende i rapporten var fremstillingen av forholdet
mellom vitenskap, teknologi og industrialisering. Bush formulerte tankene
som senere ble betegnet som «den lineære modell» og som fikk stor gjenn-
omslag i politikk i andre halvdel av det 20. århundre. Bush så på «den frie for-
skning» som grunnlaget for seieren i andre verdenskrig. Det var den
kunnskapen som befant seg eller som var utviklet i universitetene, som hadde
gjort det mulig å få til store teknologiske gjennombrudd. Denne kunnskapen
ble betegnet som grunnforskning, og den fikk status som grunnlaget også for
videre industrialisering.

Disse tankene fikk også gjennomslag i formuleringen av en politikk for å
bruke vitenskap og forskning for å fremme industriutvikling i det norske sam-
funnet. I 1947 ble det besluttet å opprette et forskningsråd for teknisk-natur-
vitenskapelig forskning (NTNF) basert på en utredning ledet av NTHs Fre-
drik Vogt. Vogt-komiteen baserte sin fremstilling på Bushs rapport og siterte
direkte fra denne. Vitenskapen ble også i Norge akseptert som en drivkraft i
samfunnsutviklingen. I Norge var det et aspekt ved den lineære modells ten-
kning som var svak: Krigserfaringene viste at det var viktig med «anvendt for-
skning», gjerne organisert i form av forskningsinstitutter, som kunne
omforme den vitenskapelige kunnskapen i universitetene til teknologi. Dette
var et kritisk punkt. Uten at vitenskapelig kunnskap ble omformet til
teknologi, kunne ikke grunnforskningen resultere i industriell utvikling og
vekst.

NTNFs praksis gjennom 1950- og 1960-tallet var langt på vei en iverkset-
ting av ideen om betydningen av å bygge opp en sektor for å utvikle «viten-
skapsbasert teknologi». En rekke institutter ble opprettet for å ta seg av
teknologiutvikling på ulike felter. I tillegg opprettet NTNF etter hvert institut-
ter som ikke direkte arbeidet med teknologiutvikling (TØI, NIBR, NIVA etc).
Det viktigste instituttet for industrien var Sentralinstituttet for industriell for-
skning som ble opprettet 1949. Det er karakteristisk for tenkningen omkring
forholdet mellom vitenskap, teknologi og industri at et av SIs første prosjekter
var utvikling av en norsk digital regnemaskin (NUSSE). Det fantes ingen bed-
rift i Norge som etterspurte denne teknologi, men tanken var at ny teknologi
kunne legge grunnlag for ny produksjon, eller at en alltid ville finne brukere
for den mest avanserte og beste eksisterende teknologi. SI hadde fra begyn-
nelsen et nært forhold til Universitetet i Oslo gjennom kjemiforskning. Flere
av nobelprisvinner Odd Hassels elever ble tilsatt ved SI, som også var lokalis-
ert ved universitetet. Den generelle avstand mellom institutt og næringsliv
illustreres også ved dets forhold til Norsk Hydro. NH investerte betydelige
summer i SI gjennom 1950-årene. Hydro brukte imidlertid ikke SI til forskning
omkring prosesser og problemer som var dagsaktuelle i produksjonen. I ste-
det gjennomførte SI mer langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling som
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kunne komme Norsk Hydro til gode på lengre sikt. Bakgrunnen for forholdet
var nok både ønsket om et nært forhold til UiOs gode kjemiske miljø, men
også at bedriften ønsket å beskytte informasjon om de mer produksjonsnære
områdene.

Den betydelige instituttsektoren for teknologiutvikling som ble etablert i
1950- og 1960-årene, var ikke bare et resultat av NTNF-tiltak. En av de viktig-
ste politiske beslutningene knyttet til instituttutvikling i perioden var fors-
varsminister Jens Chr Hauges beslutning om å gi hele 10 millioner kr til atom-
og rakettutvikling ved FFI i 1947. Dette la grunnlaget for at det ble to store for-
skningsinstitutter på Kjeller utenfor Oslo (IFA og FFI) som på midten av 1960-
tallet hver hadde ca 500 ansatte og var frem til da landets klart største anv-
endte forskningsinstitutter. Filosofien ved disse instituttene var også preget av
en sterk tro på at teknologisk utvikling basert på vitenskapelig kunnskap
kunne legge grunnlaget for en modernisering av både forsvaret og energi-
forsyningen. FFI fremsto som landets sterkeste teknologiske miljø i elektron-
ikk og telekommunikasjoner og var en representant for de nye teknologiene.
I 1967 ble miljøet på Kjeller styrket da Televerkets Forskningsinstitutt (TF)
ble etablert. Kjellermiljøets størrelse førte til at instituttsektoren i Norge ble
sterkt preget av teknologier som vi forbinder med den kalde krigen, atomen-
ergi og militærforskning:

Den fremvoksende instituttsektoren og NTNF var styrt av forskerne og de
fleste av dem var ingeniører. Gjennom vitenskapspolitikkens periode var det
«forskningsingeniørene» som hadde den sterke innflytelse over hvordan res-
surser skulle anvendes og hvilke prosjekter som burde iverksettes. Forskerne
ble den dominerende gruppe i å utforme vitenskapspolitikken for næringsliv.
Men langt på vei levde instituttene i en «splendid isolation». De var betraktet
som viktige institusjoner for teknologiutvikling og langsiktig næringsut-
vikling, men forskningen foregikk på armlengdes avstand fra bedriftene.
FoU som industriell forskningspolitikk (ca 1965–1980)
I begynnelsen av 1960-årene fremsto forskning og utdanning som grunn-
leggende faktorer for samfunnsutvikling. Sputnik-sjokket i 1957 (sammen
med andre faktorer) fikk regjeringer i vestlige land til å øke satsingen på
utdanning og forskning betydelig. Universitetene ekspanderte og både grunn-
og anvendt forskning fikk økte ressurser. Som sitt første vedtak uttrykte
OECD i 1960 at produksjonen i medlemslandene skulle øke med 50 % i 1960-

Tabell 2.8: Ressurser til noen forskniningsinstitutter og NTNT (unntak midler til IFA 1951–
1961)

År FFI IFA SI SINTEF NTNF (-IFA)

1952/53 6,4 3,6 1,2 0,2 11 (1)

1954/55 6,1 3,9 2,1 0,2 16 (1)

1956/57 10,8 7,2 4,1 0,3 20 (1)

1958/59 14,6 17,6 2,5 0,4 38 (2)

1959/60 18,0 15,2 2,5 0,6 39 (3)

1961 19,9 21,4 2,9 1,0 42,5 (3)
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tallet. Teknologi ble sett på som et viktig virkemiddel. Debatten om «the tech-
nology gap» antydet at europeisk økonomi var teknologisk tilbakeliggende, og
at heving av det teknologiske nivået var avgjørende for å lykkes med vekstmål-
settingen. I Norge utredet NTNF den fremtidige forskningen for næringslivet
i 1964. Innledningsvis påpekte meldingen det grunnleggende i tidens
forståelse: «Forskningen må ... i årene fremover i ennå sterkere grad enn hittil
vurderes som en økonomisk vekstfaktor». Vi merker oss at «vitenskap» (som
ble brukt av Vogt-komiteen) nå var blitt erstattet av «forskning» i beskrivelse
av hva som var drivkraft i økonomien.

For første gang fikk teknisk forskning innpass i en mer konkret industri-
politikk. Bakgrunnen var opplevelsen av at det som hadde vært politisk
satsingssektorer i industrien på lang sikt ikke kunne bære veksten videre.
Naturressursene satte grenser for videre vekst basert på innenlandske
råvarer. For å skape vekst og velstand måtte det utvikles produkter med høy-
ere foredlingsgrad som var avhengig av sterk forskningsinnsats og høyt kval-
ifisert arbeidskraft. I denne politiske konteksten skulle forskningen bidra til å
skape nye produkter, nye produksjonsområder og kanskje helt nye sektorer i
samfunnet. Det var et opplegg for å bruke forskningen i strukturpolitikken,
der forskning ble en drivkraft bak nyskapingen. Langt på vei var dette likevel
en videreføring av politikken i 1950-årene. Det var fortsatt teknologien – som
instituttene var eiere av – som ville forme fremtidig næringsliv. Det offentlige
burde utvikle institusjoner som kunne bidra til nyskaping av fremtidsrettet
industri – i samarbeid med utvalgte, «progressive» bedrifter. I denne posis-
jonen lå en kritikk både av næringsliv og institutter. De måtte begge inngå i
den politisk viktige oppgaven med å skape et moderne industrisamfunn.

Dette synet sto ikke langt fra holdninger som kom til uttrykk i forskersam-
funnet som oppfattet næringslivet som teknologisk konservativt. Forskere
mente at bedriftslederne ikke så potensial i den nye teknologien som institut-
tene utviklet, og at de ikke var interessert i å være medspillere med forskerne
i kommersialisering av prosjekter. SI opplevde f.eks. at det var vanskelig å
finne industribedrifter som var interessert i deres numeriske styringssyste-
mer i 1950-årene, og noen år senere fant SINTEF/NTH-forskere det vanskelig
å finne skipsredere som var interessert i prosjekter om automatisering av drift
av skip. Begge prosjektene ble kommersialisert og ble av betydning i skipbyg-
gingsindustri og shipping. Det var personlige kontakter til bedrifter som arbei-
det innenfor NTNF-nettverket som til slutt skapte åpninger inn i industrien for
prosjektene. SI fikk inntak inn i Aker mek Verksted og SINTEF fikk bruke en
båt eid av Norsk Hydro til sitt utviklingsarbeid.

Det fantes imidlertid også en annen kritikk av instituttene som kom fra
representanter for store forskningsbedrifter. Representantene for dette synet
mente at det var urealistisk å tro at de små miljøene og bedriftene i Norge var
i stand til å skape de store teknologiske gjennombruddene som skulle til for å
bidra til strukturendringene. Disse gjennombruddene måtte skje ute, og nor-
ske bedrifter kunne kjøpe teknologien fra utlandet. I stedet burde den innen-
landske forskningen gjennomføre FoU som var relevant for næringslivets
daglige utfordringer. Den fremste representant for dette synet var Norsk
Hydros Johan B. Holte.
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I næringslivet fantes det også representanter for bransjer med lav FoU
som kritiserte NTNF og instituttene fordi de i liten grad var opptatt av kollek-
tiv forskning i form av bransjeforskning. Denne forskningen hadde små res-
surser i de fleste bransjer, og disse representanter forsøkte å få gjennomslag
for økte offentlige midler til denne forskningen

Kritikken av tidens forhold skapte en felles enighet om behovet for å heve
teknologi- og forskningsnivået i bedriftene. Dette ble kjernen i den industrielle
forskningspolitikkens periode. Virkemidlet skulle dels være å få bedriftene til
å øke sin egen FoU ved å bedre sin mottakerkompetanse, (teknologiover-
føring fra instituttene) eller for å stå for utviklingsdelen av innovasjonsproses-
sen, eller dels å gi bedriftene kontrollen over utformingen av prosjektene som
instituttene skulle iverksette. Det var konkrete tiltak for å flytte innflytelse og
makt til å definere forskningens innhold fra instituttene (og NTNF) over til
politikere og næringsliv. Vi skal presentere tre nye ordninger og kort se på til-
delingspolitikken i disse.
Utviklingsfondet
ble opprettet i 1965 for å gi lån til utviklingsarbeid i bedriftene. Fondet ble fra
starten tungt politisk representert og sto for en indikativ planpolitisk tenkning.
Det innebar en bevisst utvelgelse av enkelte bedrifter som samarbeidspart-
nere, der bedriftene fikk finansiell støtte mot de facto å bidra til en bestemt ret-
ning for næringsutvikling. Utviklingsfondet kom i praksis til å gi mest midler
til politisk viktige bransjer som verkstedindustri (skipsbygging); prosessin-
dustri (aluminium) og høyteknologi (elektronikkindustri og delvis far-
masøytisk industri). Utviklingsfondet ga lån til utviklingsprosjekter i bedrift-
ene, og hadde fra starten en ramme på 25 millioner kr årlig. Fondet kunne
ettergi lån dersom prosjektet ikke lyktes.

Figur 2.3 Kumulativ fordeling av utviklingsfondets tildelinger 1965–1977
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Statlige FoU-kontrakter
ble opprettet i 1967 med siktemål å bruke offentlige etaters anskaffelser til å
fremme vekst i høyteknologisk industri, særlig elektronikk. Midlene til den
sentrale SFU-ordningen (senere kalt OFU-kontrakter) som Industrideparte-
mentet administrerte, var beskjedne fram til slutten av 1980-tallet. I den første
tiden utgjorde rammene bare 3–5 millioner kr årlig og totalt ble det utdelt 31
millioner kr fordelt på 41 prosjekter mellom 1969 og 1980. Den sentrale potten
utgjorde antakelig ikke mer enn ca 10 % av de inngåtte FoU-kontraktene for
offentlig sektor. De store brukere av ordningen totalt (også utenom SFU) var
Forsvaret og Televerket, men det finnes ingen systematisk analyse av
omfanget av etaters bruk av FoU-kontrakter totalt. Også i den sentrale SFU-
ordningen var det noen høyteknologiske bedrifter som mottok det meste av
kontraktsummene: STK, Nera, Nyco, Norsk Data, El-Bil, EB, Simrad, Comtec,
Nycotron, Tandberg etc. Av de 41 inngåtte kontraktene gikk 28 til elektron-
ikk/data og fire til medisin (to til Nyco og to til Nycotron; det siste var også
«elektronisk instrument»). Nesten 24 av de 27 tildelte millionene gikk til elek-
tronikk/data (inkl Nycotron). Evalueringen av ordningen i 1980 viste også at
de aller fleste involverte bedriftene var lokalisert i Østlandsområdet og at de
som deltok var store bedrifter (over 100 ansatte). Evalueringen mente at
«fordelingen av midler mellom de enkelte industribransjer [bør] overveies».
Prosjekter i industriell regi
var resulatet av presset mot NTNF for å gi bedriftene økt kontroll over prosjek-
tene finansiert av rådets midler. Fra 1967 delte NTNF ut midler til bedrifter
som kunne bruke dem selv eller kjøpe FoU fra institutter. I den første tiden
(frem til 1974) ble omkring halvparten av de tildelte midlene brukt i institut-
tene og halvparten i bedriftene selv. Omfanget av ordningen var betydelig og
utgjorde allerede i 1970 40 % av alle tildelte prosjektmidler gjennom NTNF.
Deretter sank andelen og var i 1978 kommet ned i 24. Som del av NTNFs totale
tildelinger utgjorde PIR-ordningen frem til 1978 mellom 9 og 12 prosent årlig.
Det var de enkelte komiteene som fordelte midlene, og som dermed besluttet
hvor stor del som skulle gå til PIR-ordningen. Det var betydelig forskjell mel-
lom komiteene om hvor stor del som ble tildelt bedriftene. Blant de komiteene
som tidlig var aktive var automatisering og data-komiteen og komiteene for
kjemi og metallurgi. Også verkstedindustri og skipsbygging delte ut en stor
andel til bedriftene.
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Figur 2.4 NTNFs Prosjekter i industriell regi

Offentlige ressurser for å fremme FoU i næringslivet inngikk i en bredere
industripolitikk som var innrettet mot visse politisk viktige bransjer og teknol-
ogier. De store prosessbedriftene var myndighetenes store satsing i etterkrig-
stiden, mens skipsbyggingsindustrien med sin sterke posisjon i fagbeveg-
elsen, var en politisk svært viktig industribransje. Offentlige forskningsres-
surser ble brukt som virkemiddel i deler av den konkrete industripolitikken.
Noen områder og bransjer ble de facto prioritert. Noen av de store forsknings-
bedriftene i tradisjonell industri (Norsk Hydro, Norsk Jernverk) ble tildelt
midler gjennom PIR til kjøp av FoU i instituttene. Dermed fikk de muligheten
til å påvirke instituttenes innretning på sin forskning. Den politisk viktige
skipsindustrien var langt større aktør enn de store prosessbedriftene både i
PIR-tildelingene og i Utviklingsfondet. Veritas, Aker-konsernet, Norcontrol,
Moss Rosenberg Verft, Ankerløkken, Bergen mek Verksted, Wichman
Motorfabrikk var alle blant de bedriftene som mottok størst tildelinger. Til-
delingene reflekterer den plassen skipsindustrien hadde i politikken, og flere
av NTNFs store satsinger var utvikling av skipsteknologi (automatisering,
skipskommunikasjon) foruten at Veritas var den største av mottakerne av
midler fra NTNF. Utviklingsfondet støttet de store skipsbyggeriene i deres
utviklingsprosjekter.

Den viktigste industrielle forskningspolitikken var likevel oppbyggingen
av elektronikkindustrien, og kanskje spesielt automatiseringsteknologi som
kunne brukes til modernisering og effektivisering av så vel skip som prosess-
industri – og andre deler av samfunnslivet. I løpet av 1960-årene ble stadig
større del av rådets ressurser dreiet i retning av elektronikk. Dette gjaldt både
prosjekter til institutter og fordeling av ressurser mellom bedrifter. Det gjaldt
også FoU midlene til bedriftene. Elektronikkbedriftene «dominerte» listene
fra NTNF, Utviklingsfondet og statlige FoU-kontrakter. Simrad var blant de
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største aktørene på alle ordningene. ND, KV og Noratom-Norcontrol var blant
de største på to av ordningene. Elektronikk ble kjernen i den industrielle for-
skningspolitikken fra midten av 1960-årene. Store ressurser ble satt inn for å
bygge opp en ny industri basert på teknologisk forskning. I tillegg til midler
gjennom de nevnte virkemidlene brukte forskningsinstitutter som FFI og TF
ressurser på kjøp av FoU fra andre, og fungerte på mange måter som egne for-
skningråd. Etater som Televerket og Forsvaret brukte anskaffelser til å inves-
tere store beløp i industriutvikling. Det politiske målet var å skape en norsk-
nasjonal høyteknologisk industri, og det var politisk vilje og institusjonell evne
til å drive en systematisk støtte av denne sektoren gjennom lang tid selv om
veksten i industriell perspektiv heller var beskjeden. Det er vanskelig å tenke
seg at det ville ha vokst frem en elektronikk- og dataindustri i Norge i det
omfang som fant sted uten den omfattende statlige investeringen i denne sek-
toren. Dette var en politisk økonomi der grensene mellom offentlig og privat,
industri og forskning, kunde og utvikler, var brutt ned og det foregikk et
omfattende samspill mellom mange aktører – de fleste offentlige.

De nye virkemidlene for å fremme FoU fikk noe ulik profil, men også klare
likhetstrekk. SFU var den minste ordningen, men også den med mest mar-
kant profil: Dette var en ordning som nesten utelukkende ble benyttet til å
støtte elektronikk/data-industrien. Også de to andre ordningene var profilert
mot denne, men det større omfanget gjorde også at andre bransjer med poli-
tisk tyngde ble involvert (prosessindustri og skipsbygging). Ordningene
inngikk på denne måten i den overordende industripolitikken i perioden. Ord-
ningene reflekterte også langt på vei realiteten i norsk industri: de bedriftene
som utførte mest egen FoU var også de som lyktes best med å få midler fra
offentlige ordninger. Konsentrasjonen i næringslivets FoU ble reflektert i støt-
teordningene: Et fåtall bedrifter (10–15) i hver ordning mottok halvparten av
de tildelte midlene. Disse bedriftene tilhørte noen få bransjer og de var i all
hovedsak lokalisert i Oslofjordområdet. I dette lå også kritikken av ordnin-
gene – og av NTNF generelt – utover i 1970-årene. Flere ga uttrykk for
skjevhet i fordelingen, og at også andre bransjer, firmaer og regioner burde
trekkes inn i FoU-politikkens virkemiddelapparat.
FoU som teknologipolitikk (ca 1978–1992)
Internasjonalt skapte avindustrialisering, økt arbeidsløshet og institusjonell
«sklerose» i Europa interesse for vekst og for ny vekstpolitikk. Norge sto i en
enestående posisjon som en begynnende oljeeksportør, og problemene var
mindre akutte i samfunnet totalt. De økende problemene for industrien som
rask prisstigning og høye kostnader skapte, førte til introduksjon av ideer om
en ny industripolitikk da oljeprisene sank 1976–78. I løpet av de første årene
av 1980-tallet vokste det internasjonalt og i Norge frem en politisk enighet om
at det viktigste virkemidlet for å skape ny vekst lå i teknologien. Teknologi ble
betraktet som den dynamiske kraften i fornyelsen av økonomien, og nye
teknologier med potensiell vekstkraft ble definert som satsingsområder i
industripolitikken. Internasjonale forhold styrket interessen for teknologi. På
samme måte som Sputnik-sjokket førte til økt vekt på teknologi under den
kalde krigen rundt 1960, førte president Reagans satsing på SDI («space war»)
til omfattende fokus på høyteknologiens betydning på et strategisk nivå. Det
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er liten tvil om at det under «den andre kalde krigen» var lettere å mobilisere
ressurser for høyteknologi enn både før og etter.

I den nye strategien for næringsutvikling lå at aktiv bruk av ny teknologi
ville føre til utvikling av nye produkter, ny produksjon og arbeidsplasser ville
skapes og velstand bygges. Teknologien skulle bidra til en strukturendring av
først og fremst industrien, men også videre, gjennom utvikling av forsknings-
basert og høyteknologisk industri. Vekten på teknologiens rolle i økonomien
gjorde at for første gang fikk FoU en sentral plass i næringspolitikk. Men
teknologi innebar noe mer enn FoU. Det ble også lagt vekt på at utvikling av
teknologi ikke var tilstrekkelig. Erfaringene var at også spredning og bruk av
teknologi måtte vektlegges dersom næringslivet og offentlig forvaltning
skulle dra nytte av FoUs bidrag til teknologiutvikling. I dette lå en ytterligere
utvikling av virkemiddelapparatet. Men hovedvekten lå fortsatt på FoU og på
å fremme FoU i bedriftene.

Formaliseringen av en ny industripolitikk i form av en teknologipolitikk
fant sitt uttrykk gjennom en rekke offentlige utredninger og rapporter i første
del av 1980-årene. Det var utviklingen av de såkalte Vekstpakkene i
Industridepartementet under Jan P. Syse som kom til å sette det dominerende
preget på FoU-politikken overfor næringslivet gjennom utviklingen av
hovedinnsatspolitikken. Noen teknologier med vekstpotensial ble valgt ut
som politiske satsingsfelter. I de fleste land ble IT, bioteknologi og materialte-
knologi valgt. I Norge ble dessuten offshoreteknologi og havbruk plukket ut
som næringsmessige satsingsområder. I tillegg kom noen områder som ikke
var direkte teknologi/industri-relatert. Hovedinnsatsområdepolitikken ble
iverksatt fra 1986–87 og varte til 1990–91. Den falt således i tid sammen med
en markant nedgangskonjunktur i norsk økonomi og næringsliv. Det spesielle
med den norske versjonen av hovedinnsatsområdene var bredden i satsin-
gene, fra utdanning, FoU og teknologispredning. Det klart største av
områdene var IT, der 5 milliarder kr ble definert inn i programmet, men det
aller meste av dette var midler som uansett ble anvendt til IT-formål.
Hovedinnsatsområdene førte til økt oppmerksomhet og økte offentlige res-
surser til de utvalgte områdene. Politikken var preget av vilje til satsing, men
til en styrt teknologiutvikling med en overraskende sterk vilje til selektiv utvel-
gelse av noen få teknologier for å være i en periode preget av liberale politiske
holdninger og eksplisitte uttrykk for mangfold som viktig politisk ingrediens.

Ideologisk foregikk det en dreining i retning av større vektlegging på
markedets rolle i næringsutviklingen enn det som hadde vært tilfelle i peri-
oden før, som var mer preget av troen på offentlig styring av den økonomiske
utviklingen. Dette fikk først og fremst konsekvenser for instituttsektoren i
NTNF. På midten av 1980-tallet ble de 'fristilt', det vil si at instituttene ikke
lenger var eid av NTNF, men ble som oftest organsiert som selvstendige stif-
telser. Planen var at instituttene skulle få ca. 25 % i grunnbevilgning, 25 % i
langsiktige eller strategiske instituttmidler og at halvparten av inntektene
skulle komme fra prosjekter fra næringsliv, forvaltning eller forskningsråd i
konkurranse med andre institutter. Realiteten ble annerledes. Instituttenes
vekst førte til at inntektene fra prosjekter ble den dominerende inntektskilde
for de fleste instituttene. 32
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Politikkens formuleringer ble fulgt opp av konkrete tiltak. Likevel er det
ingen klar sammenheng mellom veksten i næringslivets FoU og endringene i
det offentlige virkemiddelapparatet i perioden fra slutten av 1970-årene. Den
store veksten i næringslivets FoU skjedde mellom 1983 og 1985. Faktisk var
denne perioden mer en mellomperiode for nye virkemidler for industriell
FoU. To store tiltak ble iverksatt som «krisetiltak» helt på slutten av 1970-
årene. En av ordningene bidro til økning helt frem til 1985. Oljeselskapene
økte sin FoU innsats til nesten 700 mill kr i 1983, og økte ytterligere til over
1250 mill kr i 1985. Bak dette lå en politisk beslutning om å bruke konsesjon-
stildelinger av rettigheter til oljeboring i Nordsjøen for å få utenlandske olje-
selskaper til å investere i FoU i Norge. Det andre «krisetiltaket» var bev-
ilgninger på årlig 50 mill kr til FoU i bedrifter 1979–1982 til Nyskapingsplanen
som ble administrert av NTNF og Industrifondet (som Utviklingsfondet var
blitt innlemmet i). Den store opptrappingen i forbindelse med teknologipoli-
tikken kom ikke i gang for alvor før 1986–87, da innsatsområdene ble trappet
opp og regjeringen gikk inn for en årlig økning i FoU i Norge på 5 prosent.
Den offentlige opptrappingen falt sammen med tilbakeslaget i næringslivs-
FoU etter 1987. Slik kom de offentlige tiltakene til å være meget godt tidsmes-
sig tilpasset som «motkonjunkturpolitikk» – de nye tiltakene kom i perioder
da bedriftene hadde vansker med å øke sin egen FoU. Det kan være grunn til
å understreke at treffsikkerheten ikke var tilsiktet. Ingen forutså sammen-
bruddet i høyteknologisk industri etter 1987. Tvert imot var det store forvent-
ninger til at elektronikkindustrien ville føre til mange nye arbeidsplasser.
Dette var en av hovedbegrunnelsene for den omfattende satsingen på denne
teknologien og bransjen.
Teknologiavtalene i oljesektoren
var det viktigste FoU-fremmende virkemidlet i perioden, og sannsynligvis det
mest effektive som noen sinne er laget for å få bedrifter til å foreta mer FoU i
Norge. Myndighetene brukte sin maktposisjon over tildeling av lukrative
konsesjoner til å bore etter olje i Nordsjøen til å presse de utenlandske olje-
selskapene til å investere i FoU i norske bedrifter. Det ble opprettet tre typer
avtaler der goodwillavtalene ble de viktigste. I løpet av perioden 1980–91
brukte oljeselskapene 5,8 milliarder kr fordelt relativt jevnt på kjøp av FoU fra
bedrifter og institutter i Norge. I årene 1983–91 mottok bedriftene 2,1 milliard
kr, og de 11 mest deltakende bedriftene mottok 50 % av disse midlene. Engi-
neeringsselskapene var de største mottakerne, men det er grunn til å merke
seg at bedriftene som fikk store kontrakter, varierte fra år til år. Det synes der-
for ikke som om det i særlig grad ble bygd opp faste relasjoner mellom de nor-
ske bedriftene og de utenlandske selskapene. Ordningen varte frem til 1994.
Nyskaping i næringslivet
Den praktiske politikken kom i forkant av de bredere utredningene om den
nye retningen i industri- og næringspolitikken fra slutten av 1970-tallet. NTNF,
som politikerne var lite interessert i under motkonjunkturpolitikken, så i 1977
muligheten til igjen å komme i inngrep med politisk miljø. Det lyktes å få en
ekstrafinansiering av FoU-midler til fordeling til bedrifter på 30 millioner kr for
1978 og 50 millioner for årene som fulgte frem til 1982, til sammen 230 mil-

32. Antall årsverk i instituttene steg fra 5 885 i 1981, til 7 095 i 1985 og videre til 8 198 i 1989.
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lioner kr. Kort tid etter lanserte Industridepartementet Skipsforskningplanen
som også hadde betydelige beløp til bedriftene, og var en del av den langt
bredere støttepolitikken overfor skipsbyggingsindustrien. Nyskapingsplanen
var i seg selv en nyskaping i politikken. Ordningen ble delt mellom Industri-
fondet (som inkluderte det tidligere Utviklingsfondet) og NTNF, og det ble
opprettet et særskilt organ for å koordinere fordelingen av prosjektene mel-
lom de to organene: IF skulle ta seg av utvikling, NTNF av forskning. Da
Nyskapingsplanen var over, ble ordningen videreført i NTNFs egen regi
under betegnelsen Nyskaping i Næringslivet (NN) som etter hvert også ink-
luderte PIR-ordningen. Også i Nyskapingsplanen og NN var det store og FoU-
intensive bedrifter som var de store deltakerne. Elektronikkbransjen var fort-
satt store mottakere av de offentlige FoU-midlene (Simrad, EB, ND, KV, AME,
Stentor og Trallfa blant de største). Som før var store prosessindustribedrifter
involvert (Jernverket, Borregaard, Elkem, ÅSV) og det samme gjaldt verkste-
dindustrien (Kværner, Kverneland, Nobø, Aker (SIAG) og dessuten Nygaard
og Co som er den eneste farmasøytiske bedriften som var en stor aktør i virke-
middelapparatet. Vi merker oss likevel at det var flere små bedrifter i Nyskap-
ingsplanen enn i PIR-ordningen blant de som fikk tildelt betydelige midler.
Dette var en klar politisk forutsetning og reflekterte en økende vektlegging av
SMB i FoU-politikken. Profilen på NTNFs tildelinger av midler endret seg
ikke i særlig grad gjennom NN programmet i 1980-årene i forhold til PIR-til-
delingene i 1970-årene. Fortsatt en stor konsentrasjon om enkelte store sel-
skaper i noen bransjer beliggende i én region av landet.
Teknologispredning
Teknologipolitikken var i all hovedsak innrettet mot å fremme høyteknologisk
ny industri. Mange av støtteordningene var innrettet slik at de ga tilskudd til
et fåtall bedrifter i noen få bransjer. Vi har sett at dette gjaldt både
utviklingslån, tildeling av støtte til bedriftene gjennom NTNF og OFU (SFU)-
ordningen. Men politikken hadde også et annet, om enn langt mindre aspekt,
ved at flere tiltak var innrettet på å få bedrifter til å ta i bruk ny teknologi
(teknologispredning) med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter
(SMB). Det fantes en rekke spredte institusjoner som hadde dette som formål.
Teknologisk Institutt hadde spilt en betydelig rolle for småindustriutviklingen
i mellomkringistiden i det 20. århundre, men var blitt marginalisert i virkemid-
delapparatet gjennom en lang periode med vektlegging av utvikling av store
bedrifter og økt konsentrasjon i næringslivet. INKO-tjenesten ble opprettet
1978 for å drive informasjonsarbeid overfor næringslivet med sikte på å gjøre
SMB til større kunder fra veiledningsapparatet, særlig STI (TI). I 1982 ble
Veiledningsinstituttet for industrien i Nord-Norge (VINN) opprettet for å
fremme spredning av FoU og teknologi til SMB og stimulere til FoU i distrik-
tene. Det ble også bygd opp regionale kompetansesentra med sikte på å
samordne kompetanse på regionalt nivå og gjøre det enklere for SMB å
komme i kontakt med virkemiddelapparatet. Vi bør også nevne opprettelsen
av ordningen med Norges Industriattacheer, som var en ordning i samarbeid
med utenrikstjenesten. Personell ble plassert ved ambassader for å gi tilbake-
melding om teknologiutvikling i de landene der de var plassert. Et stort virke-
middel var programmer for teknologispredning, både i NTNF, Industrifondet
og /eller i samarbeid med andre. Disse kom i gang fra midten av 1980-tallet og
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fikk økt omfang over tid. (SMB-T, DAK/DAP). I sum var det en ikke ubetyde-
lig innsats for å fremme teknologispredning. Men denne delen av virkemidde-
lapparatet var fragmentert, mer fragmentert enn andre deler av virkemidde-
lapparatet. Dessuten var hver enkelt av ordningene beskjeden i omfang.

De gamle virkemidlene
OFU, utviklingslån og tildeling av FoU-midler til bedrifter gjennom NTNF
fortsatte gjennom 1980-årene. I hovedtrekk var innretningen lik den som er
beskrevet for tiden før 1978. Noen endringer var det likevel, spesielt i omfang,
men også i noen grad i hvem som fikk tilskudd.
Industrifondet – utviklingslån
IF endret sin strategi i 1970-årene slik at institusjonen omkring 1980 var langt
mer i pakt med de mer liberale næringspolitiske holdningene som var domi-
nerende på 1980-tallet.36 Tildeling av midler skulle i økende grad tas ut fra
bedriftsøkonomiske vurderinger og i mindre grad ut fra overordnede politiske
målsettinger. Vi mangler bedriftsopplysninger fra Industrifondet i 1980-årene,
og evalueringen av ordningen gir få holdepunkter om tiltakets industripoli-
tiske tiltak. Den fokuserer mer på de bedriftsøkonomiske resultatene. Evalu-
eringen viste at bedriftene fant at prosjektene i høy grad var vellykket teknol-
ogisk, og at 42–45 % mente at det økonomiske resultat og forventet vekstpo-
tensial var gode. Ut fra evalueringens kriterier for suksess, var det bare 13
prosent av prosjektene som ble definert som å ha lav suksessgrad. Under-
søkelsen tydet også på at IF ble involvert i prosjekter med høy risiko, noe som
tyder på at fondet fant frem til prosjekter som ikke lett ville kunne realiseres
uten bruk av virkemidlet.
Offentlige FoU-kontrakter (Industridepartementet, Industrifondet kunne ved-
ta tilskudd opp til 5 mill kr fra 1989)
vokste raskt fra 1986 da det ble gitt tilskudd på 7 millioner kr. I årene som
fulgte, økte tildelingene til 21, 25, 80 og 111 millioner kr (i 1990). OFU forble
en ordning rettet mot IT-sektoren. Av de ti største mottakerne av midler 1978–
87, var ni innenfor IT-feltet. De klart største mottakerene var ND og KV, fulgt
av den eneste ikke IT-bedriften på listen, Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Eval-
ueringen av ordningen for hele 1980-tallet tyder likevel på at det var en ten-
dens til at også andre bransjer og teknologier ble med i ordningen. Midlene til
elektronikk/EDB utgjorde ca 70 prosent av de samlede tilskuddene, og det
var særlig i gruppen «andre» at det var kommet mange nye prosjekter. Denne
gruppen omfattet bygg og anlegg, måleteknikk, næringsmidler og mange
tverrfaglige prosjekter. Evalueringen konkluderte derfor med at en «hoved-
tendens synes derfor å være en økende spredning i SFU-prosjektene med hen-
syn på fagområde over de siste 10 år».

Virkemiddelapparatet under teknologipolitikken fulgte opp de over-
ordnede politiske intensjonene. I denne perioden var det et godt sammenfall
mellom de intensjonene som lå til grunn hos forskningpolitiske entreprenører
for den tekniske forskningspolitikken slik den ble utformet i 1960-årene med
vekst på elektronikk og høyteknologi, og politiske myndigheters for-
muleringer av kjernen i tidens industripolitikk. Også den realøkonomiske
utviklingen var i pakt med idealene for den forskningsdrevne industripoli-
tikken. Veksten i næringslivets FoU under veksten 1983–87 var i stor grad
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preget av vekst i IT og høyteknologi. Teknologipolitikken og virkemiddelap-
paratet forsterket tendensene fra markedet. Men det fantes også et annet
aspekt ved tidens virkemiddelpolitikk. Ny teknologi skulle også bringes ut til
bedriftene og næringslivet, og særlig til små og mellomstore bedifter med lite
egen FoU. Teknologispredning ble i større grad inkludert i FoU-politikken
enn den hadde gjort tidligere. Teknologispredning og informasjon om ny
teknologi og FoU gjorde at flere små og mellomstore bedrifter kom i kontakt
med virkemiddelapparatet.
FoU som innovasjonspolitikk (ca 1993- )
Kriseårene i økonomien fra siste del av 1980-årene fikk konsekvenser for
økonomisk politikk. I vårt perspektiv er et sentralt aspekt omleggingen fra
industri- til næringspolitikk. I dette lå en oppgivelse av at industrien skulle
være kjernen i utviklingen av næringslivet. Den nye politikken ga formelt ikke
fortrinn til noen bransje eller næring. Virkemidlene skulle i prinsippet ikke
lenger tildeles ut fra om de var politisk korrekt, men om prosjektene hadde
potensial for å skape lønnsomhet i bedriftene og langsiktig vekst. Nærings-
politikken inngikk i en bredere politisk ramme som hadde som mål å gjøre
«A/S Norge» mer produktivt og effektivt. Markedsmekanismene ble sett på
som det beste virkemidlet for å nå disse målene, og hver enkelt økonomisk
enhet skulle oppnå bedre lønnsomhet gjennom økt produktivitet. Begrepet
næringspolitikk innebar at også tjenesteytende sektor skulle inkluderes i
virkemiddelapparatet.

Det politiske hamskiftet i lavkonjunkturen mellom ca 1987 og 1993 må ses
på bakgrunn dels av brede internasjonale tendenser som ble forsterket gjen-
nom avslutningen av den kalde krigen (liberalisering, globalisering), og dels
på bakgrunn av de konkrete problemene som det norske samfunnet sto over-
for. For FoU kom omslaget i konjunkturene til å bety et nærmest sammen-
brudd for elektronikkindustrien, og samtidig en bedring i situasjonen i tradis-
jonelle eksportindustrier. Det førte til en endret holdning i synet på de nye og
gamle bransjenes rolle i industrien. Troen på at høyteknologi ville løse vekst-
problemene var svekket, mens troen på at de gamle produksjonene fortsatt
kunne bidra til økt verdiskapning var tiltatt. Viktigst var likevel at det ble
akseptert at også tjenesteytende sektor skulle ha en plass i næringspolitikken.
Den nye næringspolitikken må også ses i sammenheng med omleggingen av
distrikts- eller regionalpolitikken. Distriktspolitikken gikk fra å være redistri-
busjon av industriarbeidsplasser til å bli en politikk for å fremme lokal næring-
sutvikling i regionene. Slik ble nærings- og regionalpolitikk nært knyttet sam-
men. Næringspolitikk ble regionalpolitikk. I denne fikk også SMB en plass i
næringspolitikken. Den nye politiske linjen som inkluderte andre næringer
enn industrien og andre bransjer enn de høyteknologiske, skapte et mindre
harmonisk forhold mellom det etablerte virkemiddelapparatet med sine
tradisjoner og det politiske system med sin synspunkter på ønsket økonomisk
utvikling.
Kunnskap som virkemiddel
Næringspolitikkens viktigste elementer var den generelle økonomiske poli-
tikk og et ønske om å bruke indirekte virkemidler (f.eks. skatt). De direkte
virkemidlene ble begrenset til tre kategorier: risikokapital, kunnskap og
infrastruktur (kommunikasjon). Det hadde gjennom lang tid vokst frem et
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stort antall institusjoner og ordninger overfor næringslivet på disse feltene, og
antallet økte gjennom lavkonjunkturen 1987–92.

Når det gjaldt kapitaltilgang til næringslivet var det flere fond opprettet fra
1960-årene, som fordelte midler som kan plasseres i denne kategorien (Indus-
trifondet, Småindustrifondet, DUF, Industribanken, Bygdeutviklingsfondet).
Viktigst var risikokapitalordningen i Industrifondet. I begynnelsen av 1990-
årene bidro staten til opprettelse av venture-bedrifter (Norsk Venture A/S)
som et svar på problemene med å skaffe risikokapital til utvikling i
næringslivet. På kunnskapsfeltet var det enda flere institusjoner i virkemidde-
lapparatet. Veilednings- og rådgivingstjenesten besto bl.a. av den fylkeskom-
munale rådgivingstjenesten (FRT, senere BRT), Teknologisk institutt (TI),
veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) og Norges Industriattacheer
(NIA). I tillegg fantes SIVA som etablerte vekstsentra (lokaler) for lokaliser-
ing og støtte av industri i enkelte mindre sentra. Sentrale enheter på
kunnskapssiden er naturligvis hele forskningssystemet. I tillegg fantes det en
rekke aktører med midler til nyskaping, teknologispredning og kompetan-
seutvikling via landsdelsutvalg, fylkeskommuner, kommuner, lokale fellesor-
ganer osv. 33

Virkemiddelapparatet var komplekst. Frem til 1993 foregikk det en reor-
ganisering av virkemidlene innenfor deler av disse områdene. SND ble
opprettet ved at Industrifondet, Småbedriftsfondet, Industribanken og Distrik-
tenes Utviklingsfond ble slått sammen i en enhet som både representerte
risikolån og kunnskapsvirkemidler (utviklingslån/-tilskudd). Omtrent samti-
dig ble de fem forskningsrådene slått sammen til NFR. Det var NFR som
hadde ansvar for bl.a. FoU overfor næringslivet.

Det sentrale virkemidlet fra Forskningsrådet til å fremme FoU i bedriftene
var ‘brukerstyrt forskning’. Dette ble innført som begrep av NTNFs nye direk-
tør Rolf Skår ved inngangen til 1990-årene, og ble raskt den dominerende
måten for NTNF å dele ut den industrirelevante (næringsrelevante) FoU-støt-
ten. I NFR overtok området Industri og Energi denne modellen for tildeling av
midler til næringslivet. Den innebar at midlene skulle tildeles til bedrifter
(som PIR og NN tidligere) slik at bedriftene fikk kontrollen over hvordan
midlene ble brukt. I tillegg skulle næringslivet ha større innflytelse og kontroll
over det strategiske nivå, dvs. i definisjon av programmer og som medlemmer
i områdestyre. I praksis har bare ca 55 prosent (av av de brukerstyrte midlene
blitt tildelt bedrifter, og hele 35 prosent er gått til instituttene. Det var imid-
lertid en klar tendens til økning i tallet på bedrifter som kontraktpartnere i
brukerstyrt forskning over tid. 34

Erfaringene fra NN og PIR viste at det aller meste av midlene gjennom
denne formen for tildeling gikk til et relativt lite antall bedrifter i enkelte FoU-
intensive bransjer i Oslofjordregionen. Fordelingen av midler var meget skjev.
Dette var tilfelle gjennom hele NTNFs historie, og markant i rådets siste fase
1987–93. 35 Selv om de store bedriftene til en viss grad brukte midler til å kjøpe

33. Fremstillinge er basert på P. Arbo, Teknologi og kompetanseoreientert støtte. En over-
sikt over utvalgte tiltak og evalueringer, Norut Samfunnsforskning 1993

34. A. Hervik og S, Waagø, Evaluering av brukerstyrt forskning, BI-NTNU 1997
35. Gini-koeffisienten var 0.82 for 1988-93, som var det høyeste som var målt for noen av 

virkemidlene.
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FoU særlig fra instituttene og i mindre grad fra andre bedrifter, tyder mye på
at det var en meget sterk konsentrasjon i tildelingen til noen store FoU-
aktører. Dette forholdet synes gradvis å endre seg etter opprettelsen av For-
skningsrådet. Statistikken for 1994–1999 viser at tallet på bedrifter som mottar
midler er blitt større og at det er en større spredning i tildelingene totalt. 36

Dessverre finnes det ikke statistikk over hvordan mottakerne bruker midlene,
det vil si i hvilken grad de kjøper FoU fra mindre bedrifter eller institutter. Det
synes å være en bevisst politikk i den brukerstyrte forskningen å forsøke å få
de store aktørene og mottakere av støtte (f.eks. Norsk Hydro, Kværner, Sta-
toil, Elkem) til å kjøpe FoU fra SMB. I den grad dette er riktig, har den bruk-
erstyrte forskningen delvis endret karakter i NFR-perioden og når i dag frem
til bredere grupper enn det tradisjonelle klientellet i NTNF-perioden.

At den brukerstyrte forskningen i mindre grad er konsentrert om de store
FoU-bedriftene, kommer også tydelig frem gjennom utformingen av og inten-
sjonen bak mange av de brukerstyrte programmene. I økende grad er det
kommet programmer innrettet mot SMB og mot bransjene med tradisjonelt
lav FoU-intensitet. Etter oppstart midt på 1980-tallet med SMB-rettede pro-
grammer, økte antallet nye programmer mot denne gruppen bedrifter fra slut-
ten av 1980-tallet og ytterligere i 1990-årene. VARP, TEFT, RUSH og andre
akronymer for programoverskrifter illustrerer denne tendensen. Både NFR,
SND, departementer og andre initierte programmer som var rettet mot flere
sider ved kunnskapsutvikling enn bare forskning, særlig rettet mot små bed-
rifter. Det ble laget programmer som rettet seg mot utvikling av kompetanser
i bedriftene som ledelse, strategi, organisasjon (f. eks. BUNT – FRAM, BU
2000), programmer for å styrke samarbeid og nettverk mellom bedrifter
(NVP, NIN), og programmer for å bygge bro mellom næringsliv og forskning.
Totalt synes det å være en tendens til at bredden i virkemidlene innenfor kat-
egorien ‘kunnskap’ er utvidet til å være langt mer enn den rent teknologiske
FoU og teknologisspredning.

Kombinasjonen av nærings- og regionalpolitikk knyttet til utvikling av
bedrifter og næringer har også skapt koplinger mellom SND og NFR på lokalt
nivå, der SND-apparatet i regionene brukes til å kople distriktenes bedrifter til
de brukerstyrte programmene i NFR. I enkelte fylker tyder erfaringene på at
dette har hatt positive følger for bedriftenes bruk av virkemiddelapparatet og
blitt trukket inn i forskningsaktivitet. En mer pro-aktiv innretning der pro-
grammene aktivt søker opp bedrifter som tidligere ikke har drevet forskning
eller vært en del av virkemiddelapparatet, er også trekk ved en del av bruker-
orienterte programmer innrettet mot SMB som er oppstartet i siste del av
1990-årene (RUSH, TEFT). I sum synes dette å innebære en betydelig omleg-
ging av den del av virkemiddelapparatet som er innrettet mot å fremme FoU i
bedriftene. Virkemidlet omfatter i dag også bedrifter i bransjer med lav FoU-
intensitet i regioner utenfor Østlandet og antakelig noe flere SMB enn tidlig-
ere.

Det er grunn til å merke seg at det er en sammenfall i tid mellom fremvek-
sten av programmene innrettet mot bransjer i industrien som tradisjonelt har

36. Gini-koeffisient 0,67 for 1994-1999. Det er grunn til å understreke at tallene bør betraktes 
som foreløpige. Det synes å være en del svakheter i datagrunnlaget for denne statis-
tikken.
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hatt lav FoU-intensitet, og økningen i FoU-intensiteten for disse bransjene i
1990-årene.

IFU
Næringsdepartementet opprettet 1993 en ordning med tildeling av FoU-
midler for at bedrifter kunne kjøpe FoU fra andre bedrifter, Industrielle FoU-
kontrakter (IFU), parallelt med OFU-ordningen. Budsjettmessig ligger ord-
ningen under NHD, men det er SND som administrerer den. Ordningen har
vært beskjeden i omfang i forhold til andre virkemidler (fra ca 20 mill kr i 1994
til knapt 70 millioner i 1999. Denne ordningen var den som hadde størst spred-
ning av tildelingene fordelt mellom bedriftene 1994–99 av de som mottok til-
skuddene gjennom ordningen. 37 For IFU-ordningen har vi også informasjon
om bedriftene som utførte FoU, og denne viser en ytterligere spredning på
mange bedrifter. Det var de svært store bedriftene i norsk næringsliv som fikk
IFU-tilskudd i perioden med oljeselskaper (bl.a. Statoil, Elf, Maritime Well
Service), Informasjonsteknologi (bl.a. Telenor, Siemens, IBM), prosessindus-
tri (Norsk Hydro, Elkem) og elektrisitetsprodusenter (Akershus, Østfold og
Hedemark Energi). De bedriftene som gjennomfører FoU-oppdraget, var min-
dre bedrifter, i stor grad IT-bedrifter.

Det har selvsagt ikke skjedd en total omstilling av virkemiddelapparatet i
retning av SMB og nye aktører, men den nevnte dualismen i virkemiddelappa-
ratet er blitt forsterket. Først og fremst har elektronikk fått en svakere plass,
særlig i NFRs brukerstyrte forskning. I 1994 til 1999 var det bare en av de
‘tradisjonelle’ elektronikkbedriftene som fortsatt var rangert blant de som fikk
mest midler tildelt (Simrad). 38 De andre var borte. Derimot sto IT-industrien
fortsatt sterkt innenfor OFU-ordningen. Her kan seks av de ti største mottak-
erne kategoriseres som IT-selskaper og flere av disse tilhørte de elektronikk-
bedriftene som tradisjonelt hadde vært aktive brukere av det offentlige FoU-
apparatet i 1980-årene (bl.a. Siemens, Alcatel, Kongsberg, Nera, Vingmed
Sound). OFU-ordningen, som administreres av SND, hadde også fortsatt en
meget skjev fordeling av midlene, og var på denne måten den av ordningene
som minnet mest om tildelingsstrukturen i 1970- og 1980-årene. Faktisk var
utviklingen for OFU-ordningen over tid en tendens til økende skjevhet i
fordelingen. 39 Ser vi på OFU-midlenes fordeling etter næring, er det svært lite
tilskudd til FoU i de bransjene som tradisjonelt har lav FoU-intensitet
(næringsmiddel, trevare/møbler, teko), og en sterk konsentrasjon i de bran-
sjene som utførte mye FoU ved utgangen av århundret (maskiner 26 %, elek-
triske produkter 18 % og forretningsmessige tjenesteytelser etc. 29 %; i alt 73 %
av alle tildelt midler til disse tre bransjene). 40

37. Gini-koeffisient 0,47
38. ITF var imidlertid en av de større mottakere av midler i følge statistikken.
39. Gini koeffisient 1994-99 var 0.70 mot feks 0,47 for perioden 1978-87 og 0,65 for 1988-93.
40. SND, Statistikkrapport 1998, arbeidsnotat (E) nr 2/1999, tabell 4.10. Tallene gjelder for 

året 1998. Av ulike grunner har vi ikke samlet inn tilsvarende statistikk for SNDs FoU 
midler totalt og disse behandles derfor ikke her).
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Figur 2.5 IFU tildelingene 1994–1999 (Indeksjustert 1998=100) 1000 NOK

Ekstra skattelette for FoU?
Næringslivets egen FoU stagnerte omkring 1987, mens den offentlige økte
frem til 1992. Da stagnerte også denne. Parallelt med at næringslivets FoU
stagnerte, tok NIF initiativ til å få innført en ordning med ekstra skattefradrag
på investering i FoU. 41 Våren 1989 foreslo forbundet at Norge burde følge den
svenske modellen med 30 % overavskriving som var innført i 1984. I tillegg ble
det foreslått å bruke den tyske modellen som var basert på tilskudd til person-
ell som arbeidet med FoU, innført fra 1986. 42 Det er liten tvil om at NIF hadde
sympati i deler av regjeringen. Både industriminister Finn Kristensen og kul-
turminister Halvard Bakke som utarbeidet forskningsmelding i 1989, gikk inn
for skatteordninger som fremmet FoU i bedriftene. 43 Forskningsseksjonen/-
avdelingen i Industridepartementet støttet likeledes forslagene og arbeidet
aktivt for å finne frem til konkrete forlag som kunne iverksettes. Derimot var
det motstand mot denne form for skattelettelse i andre deler av statsadminis-
trasjonen (les: Finansdepartementet). I prosessen som fulgt fikk NTNF en
avgjørende rolle. Forskningsrådet ble bedt om å utrede erfaringene med tils-

41. Et av de problemområdene som det var liten strid om, var ordningen fra 1979 med invest-
eringsavgift på bygg til FoU, men ikke på ordinære driftsbygg. Dette ble bl.a. tatt opp av 
Bjørn Sundby 7.11. NIF tok opp saken med Finansdept. (22.4.85 svar 21.10.85) FIN mo. 
NIF utdypet saken 4.12.86. Dette var neppe viktig realøkonomisk, men hadde sym-
bolverdi. ID foreslo at avgiften falt bort.

42. NHD, skatt-FoU, Skatt 1985-89 Fax fra NIF 9.5.89 til finans, nærings- og kulturmin: skat-
testimulerende virkemidler for FoU.

43. Halvard Bakke mente at det hadde vært god respons på Forskningsmeldingen. «Det som 
nå mangler for å gjøre politikken komplett, vil være stimulans til næringslivets egen for-
skningsinnsats», NHD, skatt-FoU, Skatt 1985-89, Brev fra H. Bakke til G. Bakke 10.5.89, 
Overavskriving på forskningsutgifter.
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varende ordninger i andre land. Rådet konkluderte med at det var få hold-
epunkter for å anta at en ordning ved ekstra skattefradrag for næringslivets
FoU-utgifter ville være særlig hensiktsmessig ut fra et effektiviser-
ingssynspunkt. Det er liten tvil om at NTNFs rapport la saken politisk død i
flere år. Reaksjonene på NTNFs rolle i det politiske spillet var sterke, særlig
fra NHO. 44 Kort tid etter fikk NTNF ny ledelse og innførte en ny strategi for
tildeling av midler basert på at næringsrettede prosjektmidler skulle tildeles
gjennom bedriftene.

Nye initiativer ble tatt av NHO parallelt med at også de offentlige FoU-
midlene til næringslivet flatet ut 1992–1993. Som en del av et bredere arbeid
med nærings- og vekstpolitikken på denne tiden («Strategi for verdiskapn-
ing»), ble det nedsatt en embetsmannsgruppe for næringsrettet FoU.
Omkring denne tiden synes det å ha blitt langt klarere partipolitiske skillelin-
jer i spørsmålet om å bruke skatteincentiver for å fremme FoU i næringslivet.
Mens de borgerlige partiene støttet slike forslag når næringslivet fremmet
dem, var Arbeiderpartiet og Senterpartiet skeptisk. Så lenge Arbeiderpartiet
hadde regjeringsmakten, var det ikke mulig å presse frem denne typen ord-
ninger selv om både næringslivets organisasjoner og den politiske opposis-
jonen mobiliserte. Da regjeringen Bondevik tiltrådte, ble mulighetene bedre.
Forskningsrådets ledelse presenterte et forslag basert på den nederlanske
modellen i 1997, og dette forslaget fikk positiv respons i det politiske miljø og
i deler av administrasjonen. Det fantes nå en viss vilje til å fremme forslaget,
men saken tok tid fordi den ble koplet til ferdiggjøring av forskningsmeldin-
gen. Da den forelå, ble et utvalg ledet av Arild Hervik, nedsatt for å utrede
mulighetene for offentlige tiltak for å fremme FoU i bredt.

Mot FoU som innovasjonspolitikk?
Jeg har valgt å sette betegnelsen innovasjonspolitikk på den delen av næring-
spolitikken som knytter an til FoU i denne perioden. Den mest eksplisitte for-
muleringen av forskning som del av innovasjonspolitikk finnes i forsknings-
meldingene fra 1993 og 1999. 45 Her beskrives hvordan FoU inngår i næring-
sutvikling og en eksplisitt teoretisk sammenheng mellom kunnskap og økon-
omisk utvikling. I de næringsøkonomiske meldingene (1989 og 1998) har
innovasjonspolitikk ingen sentral plass. Likevel ligger mye av den implisitte
forståelsen i politikken og i virkemiddelapparatet nært koplet til det som er
definert som innovasjonspolitikk, basert på en teoretisk forståelse av hvordan
kunnskapsutvikling og læring foregår som interaksjon mellom aktører i en
systemisk kontekst. FoU ble i denne rammen sett på som en viktig del, men

44. NHD, skatt-FoU, Skatt 1985-89, Notat fra Astrid til Arnulf 24.10.89 NTNF negativ og 
kritisk til NTNF, spør hvorfor NTNF gjør dette. «Dette er neppe i overensstemmelse med 
NTNFs formål, ei heller i overensstemmelse med NTNFs rolle som forskningsstrategisk 
organ hvor det vel forutsettes faglig integritet». «NTNFs notat forskrekket meg en del. 
Dette var ikke en nøytral vurdering».

45. Allerede Thulinutvalgets innstilling fra 1991 mente at forskningspolitikken var blitt 
innovasjonspolitikk. Utviklingen i 1980-årene gikk i en noe annen retning enn utvalget 
foreskrev. Først fra begynnrlsen av 1990-årene synes Thulinutvalgets utsagn å ha 
bærekraft.
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bare en faktor av mange som må spille sammen for å få til vellykkede innovas-
jonsprosesser.

Den beskrivelsen som er gitt av deler av virkemiddelapparatet i perioden
etter 1994, antyder at det gradvis har vokst frem noe som kan karakteriseres
som en innovasjonspolitikk i næringspolitikken knyttet til virkemidlet
‘kunnskap’, deriblant FoU. Flere av programmene er formulert på basis av
innovasjonsteori (f.eks. nettverksprogram), og Forskningsrådets tildeling til
‘FoU’ er i mange sammenhenger basert på en langt videre fortolkning av
‘utvikling’ enn det som var vanlig i 1980-årene og tidligere, da vekten lå enda
sterkere på en ren teknisk utvikling. Gjennom virkemiddelapparatets
utvikling, og spesielt FoU-tiltakene, synes det å vokse frem en innovasjonspoli-
tikk nedenfra som har konsekvenser for hvilke tiltak som inkluderes under
'FoU'-begrepet.
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Vedlegg 3 

Skatt og FoU
av Kåre P. Hagen

Innledning
Ved gitt produksjonsteknologi fører knapphet på materielle produksjonsfak-
torer til at økonomisk vekst ikke kan opprettholdes på lang sikt. Forskning på
og utvikling av mer effektive produksjonsmetoder og former for ressursutny-
tting er derfor viktig for den økonomiske utvikling. Særlig gjelder dette FoU-
virksomhet som både fører til kostnadsbesparende innovasjoner i produk-
sjonen, og som samtidig genererer ny verdifull kunnskap som lekker ut til
andre aktører i markedet, og gjør deres FoU-virksomhet mer produktiv. På
denne måten skaper FoU-investeringer positive reelle eksterne virkninger og
økende skalautbytte både i kunnskapsproduksjon og i økonomien for øvrig.

Teknologiske endringer er for en stor del et resultat av profittmotiverte
private investeringer i FoU. De privatøkonomiske incitamenter for FoU-virk-
somhet blir derfor viktig for fremtidige vektstmuligheter i økonomien. Et vik-
tig tema for denne utredningen er om markedet gir adekvate private incita-
menter til FoU-virksomhet, og hensiktsmessigheten av å bruke skattepoli-
tiske virkemidler for å korrigere eventuelt mangelfulle privatøkonomiske inci-
tamenter til FoU-virksomhet.
Noen viktige karakteristika ved FoU-virksomhet.

Ikke-gjenvinnbare kostnader og risiko.
FoU-virksomhet har karakter av investeringer ved at FoU-relatert ressursbruk
skjer forut for den markedsrettede produksjonsprosessen som et vellykket
prosjekt resulterer i. Av samme grunn er kostnader knyttet til FoU i hovedsak
faste kostnader uavhengig av skalaen til den etterfølgende vare- eller tjenest-
eproduksjon i de tilfelle FoU-virksomheten fører til et resultat som gir
grunnlag for kommersiell utnytting. FoU-investeringer er i mange tilfelle irre-
versible i den forstand at kostnadene ikke kan gjenvinnes i de tilfelle FoU-
aktiviteten ikke leder til bedriftsøkonomisk lønnsom virksomhet. På den
annen side kan prosjekter som ikke leder til umiddelbare resultater som kan
utnyttes kommersielt, gi nyttig kunnskap som kan bidra til økt sannsynlighet
for suksess for senere prosjekter.

Mange FoU-prosjekter har liten suksessansynlighet, men gir betydelig
gevinst i de tilfelle prosjektet blir en suksess. Dette betyr at det kan være bety-
delig økonomisk risiko knyttet til FoU-investeringer. Når investeringskost-
naden ikke er gjennvinnbar (sunk cost), betyr det at prosjektet ikke kan tjene
som sikkerhet for lån eller annen form for ekstern finansiering. Lånefinansier-
ing vil da i sterk grad være avhengig av mulighetene for alternativ sikker-
hetsstillelse.
Kunnskapskapital er viktigste innsatsfaktor.
Siden FoU-virksomhet har karakter av investering ved at det innebærer en ini-
tial ressursoppofring i forventning om en fremtidig inntektsstrøm, er det økon-
omiske resultatet av FoU-virksomhet å anse som kapitalavkastning. Dels er
dette avkastning på materiell kapital slik som bygninger og nødvendig utstyr,
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og dels er det avkastning på investering i spesialkompetanse og humankapital.
Den viktigste innsatsfaktoren er kunnskapskapital, slik at avkastningen på
FoU-investeringer vil i hovedsak være avkastning på kunnskapskapital. Inves-
teringene i kunnskapskapital skjer dels i det offentlige utdanningssystemet,
der tapt arbeidslønn etter skatt i utdanningsperioden utgjør den viktigste
delen av den privat-økonomiske investeringen. Og dels skjer det i bedriftene
gjennom oppbygging av bedriftsspesifikk kunnskapskapital ved at høyt kvali-
fisert arbeidskraft tilsettes i FoU-virksomhet. Den bedriftsøkonomiske kost-
naden består i dette tilfelle av lønnskostnadene etter skatt for FoU-personale
når lønnskostnadene kan trekkes fra annen skattbar inntekt for bedriften
Skattemessige særtrekk ved FoU-investeringer.
Den privatøkonomiske avkastningen på investering i utdanning er den ekstra
lønn en oppnår som følge av utdanningen. Den skattemessige behandling av
private kunnskapsinvesteringer i det offentlige utdanningssystemet skjer i
hovedsak etter kontantstrømprinsippet ved at den relevante private invester-
ingen er tapt arbeidsfortjeneste etter skatt, samtidig som arbeidslønn etter
endt utdanning som utgjør bruttoavkastningen på utdanningen, skattlegges
fullt ut. Om skattesatsen var konstant over tid, ville dette være en beskatning
av utdanningsinvesteringens nåverdi. Det vil redusere den privatøkonomiske
lønnsomheten av å investere i utdanning, men vil ikke påvirke lønnsom-
hetsrangeringen mellom utdanning av ulik lengde. Med progressiv beskat-
ning av arbeidsinntekt vil imidlertid skattesatsen være høyere i inntjenings-
fasen enn i investeringsfasen. Det betyr at inntektsbeskatningen vil gjøre lang
utdanning relativt mindre lønnsom, ved at en progressiv skatt skatter bort en
større del av en gitt livsinntekt jo kortere tid den skal inntjenes over.

Også i de tilfelle investering i FoU skjer i regi av enmannsbedrifter, blir
investeringen gjenstand for kontantstrømsbeskatning når det gjelder
arbeidsinnsatsen ved at også alternativ arbeidsinntekt er skattbar samtidig
som brutto avkastningen beskattes som arbeidsinntekt fullt ut. Gode ideer og
lønnsomme oppfinnelser vil ofte komme med lange og ujevne mellomrom.
Svingende inntekter over tid vil på grunn av skatteprogresjonen også bli gjen-
nomsnittlig høyere beskattet enn en tilsvarende stabil inntekt.

I de tilfelle FoU-personale utfører FoU-virksomhet i et arbeidsforhold for
andre, f.eks ved å være ansatt i FoU-avdelingen i en bedrift, blir innsatsen av
kunnskapskapital pålagt en faktorskatt i og med arbeidsgiveravgiften. I
høyeste avgiftssone er arbeidsgiveravgiften 14,1 %. Investeringsavgiften på
investeringer i materiell kapital er 7 %. Investeringer i produksjonskapital er
imidlertid fritatt for investeringsavgift. I de fleste tilfelle blir derfor
kunnskapskapital pålagt høyere faktorskatter enn materiell kapital. På den
annen side blir investeringene i kompetanseoppbygging gjennom avlønnin-
gen av FoU- personale løpende utgiftsført i bedriftens overskuddsbeskatning
til forskjell fra materiell kapital som må aktiveres og skattemessig avskrives
over tid. Også i bedriftssammenheng blir derfor FoU-investeringer i prinsip-
pet gjenstand for kontantstrømsbeskatning når det gjelder den delen av inves-
teringen som knytter seg til arbeidsinnsats.
Pekuniære eksterne virkninger og muligheter for internalisering i markedet.
FoU-virksomhet er investering i kunnskapsoppbygging med sikte på utvikling
av nye produkter og kvalitetsforbedringer av eksisterende produkter, eller
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kostnadseffektiviserende innretninger og innsatsvarer i produksjonen som
fører til mer effektiv ressursutnytting. Den samfunnsøkonomiske verdiskapin-
gen fra FoU-virksomhet materialiserer seg som markedets betalingsvillighet
for nye eller bedre produkter og som kostnadsgevinster ved mer effektive
produksjonsmetoder. FoU-entreprenøren får hånd om denne verdiskapingen
gjennom enerett til kommersiell utnytting av resultatet fra FoU. Dette skjer
gjennom patentlovgivning og beskyttelse av åndsverksrettigheter. Dersom
markedsprisene ikke reflekterer markedets betalingsvillighet for bedre for-
brukervarer eller kostnadsbesparende innretninger i produksjon, vil deler av
verdiskapingen materialisere seg som overskudd i andre bedrifter enn den
som har foretatt FoU-investeringen. Dette er en form for pekuniære eksterne
virkninger ved at de går gjennom markedene. Prinsippet om målretting av
økonomisk politikk tilsier at slike eksterne virkninger bør ellimineres ved å
korrigere markedsprisene slik at bedriftens overskudd fanger opp den sam-
lede verdiskapingen. Ved dette kan samfunnsøkonomisk verdiskaping og
kostnader fra FoU bli avveiet hos dem som tar beslutninger om gjennomføring
av FoU-prosjekter. Dette er nødvendig for at profittbaserte FoU-investeringer
skal lede til en samfunnsøkonomisk optimal portefølje av FoU-prosjekter.

Resultatet fra FoU-investeringer har imidlertid karakter av fellesgode ved
at når en oppfinnelse først er gjort, vil ikke denne kunnskapen tape seg i sam-
funnsøkonomisk verdi om andre også får tilgang til kunnskapen. Den sam-
funnsøkonomiske verdiskapingen vil derfor bli størst om alle som kan nyttig-
gjøre seg den nye kunnskapen, får tilgang til den. Men siden kostnadene ved
FoU-virksomhet bæres av den som står for virksomheten, vil en kollektiv utny-
tting av resultatet underminere det privatøkonomiske incitamentet til FoU-
investeringer. Det vil derfor være en grunnleggende avveining mellom ønsket
om optimal utnytting av eksisterende kunnskap (statisk effektivitet) og ønsket
om mest mulig virkningsfulle incitamenter når det gjelder generering av ny
kunnskap (dynamisk effektivitet).
Reelle eksterne virkninger og behovet for markedskorrigerende offentlige in-
ngrep.
En annen form for eksterne virkninger fra FoU-virksomhet er at den enkelte
bedrifts investeringer i FoU kan gi bidrag til den generelle kunnskapsbasen i
samfunnet som kan øke produktiviteten av andres FoU-innsats. Slike
kunnskapslekkasjer er reelle positive eksterne virkninger fra FoU-virksomhet
ved at de ikke nødvendigvis kanaliseres gjennom markedene. De kan derfor
heller ikke internaliseres fullt ut ved å korrigere markedspriser. Det vil også
være vanskelig å håndheve eksklusive eierrettigheter til resultater av forskn-
ing som øker kunnskapsbasen, når dette ikke materialiserer seg i konkrete
produkter eller endrede produksjonsmetoder. Ofte vil erfaringer fra prosjek-
ter som isolert sett ikke har ført til et lønnsomt resultat for bedriften, kunne gi
vel så verdifull kunnskap for andre FoU-entreprenører enn et tilsvarende suk-
sessprosjekt

Kunnskapslekkasjen fra den enkelte bedrifts FoU kan betraktes som pri-
vat produksjon av fellesgodet kunnskap der en verken har rivalisering i
bruken av kunnskapen eller eksklusjonsmuligheter for brukerne. Fra økono-
misk teori er det et veletablert resultat at privat produksjon og tilbud av slike
goder fører til underproduksjon fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Den
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generelle løsningen på dette underproduksjonsproblemet er at det offentlige
tar ansvaret for at FoU-virksomhet skjer i et optimalt omfang på områder der
den samfunnsøkonomiske avkastningen ikke i tilstrekkelig grad kan høstes i
markedet. Det kan gjøres ved at FoU-virksomhet blir drevet i offentlig regi (
slik det skjer i Universitets- og høgskolesektoren), eller ved offentlig stimuler-
ing av privat FoU-virksomhet gjennom å påvirke incitamentene bak private
beslutninger og aktiviteter som har slike positive eksterne virkninger.
Markedssvikt og behovet for FoU-politikk.
Med markedssvikt vil vi i denne sammenhengen forstå forhold som gjør at
FoU-prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, ikke blir realisert i
markedet der prosjektvurderingen skjer på grunnlag av bedriftsøkonomiske
lønnsomhetskriterier, og der prosjektene enten egenfinansieres eller finan-
sieres i kapitalmarkedet ved lån eller ekstern egenkapital. Markedssvikten
kan da dels skyldes at private FoU-investorer sett fra samfunnets synspunkt
legger et for snevert lønnsomhetsbegrep til grunn for sine prosjektvur-
deringer, og dels kan det skyldes problemer med å skaffe til veie nødvendig
ekstern finansiering for samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Behovet
for og utformingen av en adekvat FoU-politikk vil være avhengig av om
markedssvikten skyldes for svake private incitamenter, eller om det skyldes
forhold ved de eksterne finansielle rammebetingelser for virksomheten.

Generelt kan det stilles to krav til offentlige markedsinngrep:
– Det er for det første at en påvist markedssvikt er en nødvendig begrun-

nelse for offentlige inngrep og politikk, men det er ikke tilstrekkelig. I
tillegg må det godtgjøres at myndighetene er bedre i stand til å realisere
det lønnsomhetspotensialet som ikke lar seg realisere i markedet der
prosjektvalg og kapitalbruk er drevet av bedriftsøkonomiske lønnsom-
hetskriterier.

– For det andre må offentlig politikk i størst mulig grad være rettet inn mot
årsaken(e) til markedssvikt. Generelle (bredspektrede) tiltak kan ha uhel-
dige bivirkninger på andre områder, som reduserer den samfunnsøkono-
miske nettogevinsten av tiltaket.

Det er potensielt to mulige årsaksforhold bak markedssvikt når det gjelder
FoU-investeringer. Det ene knytter seg til de private incitamentene som er
drivkraften bak private investeringer i FoU-virksomhet. Det andre skyldes for-
hold mellom FoU-virksomheten og dens eksterne finansielle rammebetin-
gelser. Med mangelfulle private incitamenter vil vi forstå at det bedriftsøkon-
omiske overskudd og avkastning på FoU-investeringer ikke fanger opp inves-
teringens totale bidrag til den samfunnsøkonomiske verdiskaping. Dels kan
det skyldes pekuniære og reelle eksterne virkninger og dels kan det skyldes
at den bedriftsøkonomiske avkastningen bare fanger opp endringer i bedrift-
ens overskudd og ikke endringer i konsumentoverskuddet og endret
lønnsomhet i konkurrerende eller komplementær virksomhet.

Positive pekuniære eksterne virkninger skyldes FoU-innsats som leder til
mer kostnadseffektive produksjonsmetoder og økt produktivitet av produ-
serte innsatsfaktorer også i andre bedrifter enn den som har stått for FoU-
prosjektet. Dersom slike kvalitetsforbedringer ikke reflekteres i faktorprisene
fullt ut, (f.eks på grunn av prisregulering), vil en del av den økonomiske gev-
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insten ved dette materialiseres i andre bedrifter og bransjer enn den som har
investert i prosjektet. Den bedriften som bruker ressurser på FoU-virksomhet,
vil kun avveie kostnadene ved FoU-prosjekter mot den forventede gevinsten
for bedriften. På denne måten vil en få underinvestering i FoU-virksomhet da
den bedriftsøkonomiske gevinsten ikke fanger opp prosjektets netto bidrag til
verdiskaping i andre bedrifter og bransjer.

Reelle positive eksterne virkninger er det bidrag som FoU-virksomhet gir
til den generelle kunnskapsbasen i samfunnet som gjør all FoU-virksomhet i
varierende grad mer produktiv. Dette er virkninger som ikke går gjennom
markedet ved at det kan knyttes til kvaliteten på bestemte produkter, innret-
ninger eller produksjonsfaktorer. De skyldes derfor ikke at markedsprisene
ikke reflekterer produkters og innsatsfaktorers korrekte samfunnsøkono-
miske verdi. Det kan snarere henføres til at private investeringer i
kunnskapsproduksjon bidrar til økt innsikt og nye ideer, som gjør at FoU-virk-
somhet kan drives mer effektivt. Det er verdt å merke seg at også prosjekter
som er mislykkede ved at de ikke leder til et kommersielt resultat, kan ha slike
positive eksterne virkninger.

Dersom et vellykket FoU-prosjekt fører til nye produkter eller bedre
kvalitet på eksisterende produkter, vil dets bidrag til samfunnets verdiskaping
også inkludere økning i konsumentoverskuddet. Men denne delen av det sam-
funnsøkonomiske overskuddet vil ikke materialisere seg i bedriftsinntekt.
Dette skyldes at med lik markedspris for alle forbrukere vil likevektsprisen
reflektere den marginale betalingsvilligheten i markedet, men vil ikke fange
opp økningen i den gjennomsnittlige betalingsvilligheten som er det relevante
samfunnsøkonomiske velferdsmålet i denne sammenheng. For så vidt er dette
en form for positiv pekuniær ekstern virkning mot forbrukersiden.

Når det gjelder muligheter for ekstern finansiering, er det spesielt to for-
hold som skaper problemer. Det ene er FoU-prosjekters irreversible karakter
som gjør at kostnadene i varierende grad ikke er gjenvinnbare uten at prosjek-
tet leder til et kommersielt utnyttbart resultat. Kombinert med liten sukses-
sannsynlighet medfører dette betydelig prosjektrisiko og behov for ekstra sik-
kerhetsstillelse. Det andre forholdet gjelder at den enkelte FoU-entreprenør
har privat informasjon om prosjektets potensial og markedsmessige
muligheter og om omfanget av egen innsats og betydningen av egen med-
virkning for at prosjektet skal lykkes. Dette gjør at risikoen for den enkelte
FoU-entreprenør kan være lavere enn risikoen sett fra de eksterne finansier-
ingskilders synspunkt. Risikoen for en ekstern finansiell investor består dels i
den kommersielle risikoen knyttet til prosjektet, og dels i risiko knyttet til per-
sonspesifikke forhold ved FoU-entreprenøren. Den siste risikokomponenten
gjelder ikke for FoU-entreprenøren slik at risikoen for den eksterne investor
vil være større. Det er derfor tenkelig at prosjekter som er både bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsomme gitt FoU-entreprenørens prosjektinformas-
jon, ikke oppnår ekstern finansiering på grunn av informasjonskløften mellom
FoU-entreprenør og eksterne finansieringskilder.

Vi skal i det følgende gå nærmere inn på disse to klassene av årsaksfor-
hold for potensiell markedssvikt når det gjelder kommersielt basert FoU-virk-
somhet og mulighetene for og formen på markedskorrigerende offentlige
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tiltak. Vi går først inn på markedssvikt som har sin rot i forholdet mellom den
enkelte FoU-entreprenør og det eksterne kapitalmarkedet.
Individuell risiko, privat informasjon, ekstern risikoavlastning og finansier-
ing.

Behovet for risikoavlastningsmekanismer.
FoU-prosjekter vil med nødvendighet innebære betydelig økonomisk risiko.
Risikoen består i at prosjektet ikke lykkes i den forstand at det munner ut i et
bedriftsøkonomisk lønnsomt resultat. Det kan dels være risiko for at selve
prosjektkonseptet ikke lar seg realisere, og dels risiko for ugunstige markeds-
messige forhold når resultatet av FoU-virksomheten skal omsettes i et kom-
mersielt lønnsomt produkt. En persons spesielle evner og kompetanse i FoU-
virksomhet vil ikke nødvendigvis være positivt korrelert med evne og vilje til
å bære prosjektrisiko. Individuell aversjon mot – eller manglende finansiell
evne til – å bære risiko kan derfor føre til at samfunnet ikke får utnyttet eksis-
terende evner og kompetanse i FoU rettet virksomhet dersom den enkelte
FoU-entreprenør må bære den medfølgende risikoen. Utnytting av kompara-
tive fortrinn når det gjelder «oppfinnervirksomhet» og risikobæring nødven-
diggjør risikoavlastningsmekanismer i økonomien slik at oppfinnervirksom-
het og risikobæring kan separeres.
Symmetrisk informasjon.

Eksternt gitt risiko
Vi ser først på det tilfellet at FoU-prosjektets risiko er eksogent gitt og dermed
upåvirket av FoU-entreprenørens innsats. Denne antagelsen er neppe særlig
realistisk. Vi drøfter likevel dette tilfellet separat for å kartlegge og sortere de
ulike argumentene for offentlig risikoavlastning. Et mulig eksempel kan være
teknologisk usikkerhet knyttet til om en prosess virker eller ikke. Symmetrisk
informasjon betyr her at alle markedsaktører har tilgang til den samme infor-
masjonen. De har derfor den samme bakgrunnen til å kunne gjøre seg opp en
mening om den faktiske risikoen knyttet til prosjektet.

Vi skiller mellom usystematisk og systematisk risiko. Usystematisk risiko
er risiko som knytter seg til det enkelte prosjekt og som er uavhengig av om
andre prosjekter lykkes eller ikke. Systematisk risiko er risikofaktorer som er
felles for flere eller alle prosjekter. Risikoen for at det enkelte prosjekt ikke vil
føre frem, vil en normalt vente er usystematisk. Det betyr at sannsynligheten
for at en FoU-entreprenørs prosjekt skal lykkes, er uavhengig av om andre
prosjekter lykkes. Selv om den usystematiske risikoen knyttet til det enkelte
prosjekt kan være betydelig, vil risikoen til landets samlede portefølje av FoU-
prosjekter være betydelig mindre da fiasko for noen prosjekter motsvares av
at andre blir en suksess.

Den samfunnsøkonomiske risikoen ved et FoU-prosjekt er gitt ved
prosjektets bidrag til variabiliteten i avkastningen på landets samlede
portefølje av investeringsprosjekter. Fra samfunnets synspunkt er det derfor
risikoen gitt ved virkningen for samfunnets totale porteføljerisiko, som bør
legges til grunn ved lønnsomhetsanalysen av et enkeltstående prosjekt. Når
prosjektrisikoen er usystematisk, vil den samfunnsøkonomiske risikoen være
betydelig lavere enn risikoen knyttet til prosjektet isolert sett. Dersom FoU-
prosjektet foretas av en større bedrift som driver en omfattende FoU-virksom-
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het, vil noe av den usystematiske risikoen utjevnes internt i bedriften. En min-
dre enkeltstående FoU-entreprenør vil ikke ha den samme muligheten til å
redusere risikoen ved å satse på flere prosjekter med stokastisk uavhengig
resultat.

For å bringe samsvar mellom risikoen for den enkelte FoU-entreprenør og
risikoen for samfunnet, trengs det mekanismer som kan avlaste risikobærin-
gen for den enkelte FoU-entreprenør. Risikoavlastning innebærer reduksjon
av variabiliteten i det økonomiske resultatet fra prosjektet. Dette betyr å
redusere både gevinst og tap fra prosjektet. En proporsjonal overskudds-
beskatningen med symmetrisk behandling av over- og underskudd vil ha en
slik virkning. Den beskjærer gevinsten og reduserer samtidig tapet når det gis
fullt tapsfradrag i annen skattbar inntekt, eller tapet kan fremføres til fradrag i
fremtidig inntekt. En annen risikoavlastningsmekanisme er det eksterne
markedet for risikovillig kapital. Både ved joint ventures og ved aksjeemis-
joner rettet mot eksterne aksjonærer, vil eksterne eiere ta en andel av gev-
insten i tilfellet med suksess og bære en tilsvarende andel av tapet når prosjek-
tet viser seg å bli et tapsprosjekt. Spørsmålet om det eksterne markedet for
risikovillig kapital gir en optimal risikoavlastning avhenger av hvor diversifis-
erte porteføljene til de finansielle investorene er. Dersom eksterne egenkapi-
talinvestorer er involvert i finansiering av en lang rekke FoU-prosjekter, vil
mesteparten av den prosjektspesifikke risikoen bli nullet ut. De vil da sitte
igjen med den systematiske risikoen som er felles for en lang rekke prosjekter
og som er den egentlige samfunnsøkonomiske risikoen. I så fall vil deres risik-
ovurderinger være sammenfallende med de samfunnsøkonomiske, slik at de
private lønnsomhetsanalysene som ligger til grunn for tilførsel av ekstern
aksjekapital vil gi en optimal risikoavlastning sett fra samfunnets side. Eksis-
tensen av velfungerende markeder for ekstern risikovillig kapital overflødig-
gjør derfor langt på vei behovet for spesielle offentlige tiltak for avlastning av
risiko knyttet til FoU-virksomhet.

Når det gjelder utforming av skattesystemet med sikte på avlastning for
eksogen risiko, vil det være viktig å sikre en symmetrisk skattemessig behan-
dling av utgifter og inntekter. Normalt vil utgiftene komme tidlig i prosjektpe-
rioden mens inntektene kommer senere. Symmetrisk behandling krever da at
utgiftene kan komme til fradrag i annen inntekt i det året de inntreffer. Hvis
det ikke er mulig, må de innenfor dagens system fremføres mot senere over-
skudd. Symmetrisk behandling krever i dette tilfelle at skattetilgodehavender
rentekorrigeres med den risikofrie alternativavkastningen. Dette følger av at
tilgodehavendet i skatt er å anse som en sikker finansiell plassering og for at
bedriften ikke skal tape på dette, må det gi samme avkastning som den beste
alternative sikre plassering.

Men dette forutsetter imidlertid at FoU-entreprenøren før eller senere
kommer i skatteposisjon. Dersom FoU-entreprenøren går konkurs eller på
annen måte må avvikle virksomheten på grunn av ulønnsomme prosjekter, vil
der ikke være noen fremtidig inntekt å trekke FoU-utgifter fra. Mulige løs-
ninger på dette kan da være at det offentlige utbetaler negativ skatt i under-
skuddsåret, eller tillater salg av negative skatteposisjoner slik at pådratte
underskudd kan overføres til bedrifter som har inntekter å avregne de mot.
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For å sikre full symmetri måtte underskuddene også i dette tilfellet rentekor-
rigeres.
Asymmetrisk informasjon

Privat informasjon om eksternt gitt risiko.
FoU-entreprenøren kan være bedre informert om prosjektets muligheter og
potensial enn eksterne finansieringskilder (privat informasjon). Det gjelder
både i forhold til banker og eksterne egenkapitalinvestorer. Det ligger også i
sakens natur at den enkelte FoU-entreprenør som søker ekstern finansiering
eller risikoavlastning, vil være tilbakeholden med å gi fra seg informasjon om
prosjektets muligheter for at ikke slik informasjon skal lekke ut til mulige
konkurrenter. Eksterne finansieringskilder vil måtte basere sine risikovur-
deringer på den informasjon som er tilgjengelig. Det vil være FoU-entreprenø-
rens rykte og tidligere resultater, og annen åpen informasjon om prosjektets
muligheter for å lykkes og dets markedsmessige muligheter. Risikovurderin-
gene til de eksterne finansiørene vil da måtte baseres på en oppfatning om
gjennomsnittsrisiko for den type av prosjekter som det søkes finansiering for.
Det betyr at finansieringsbetingelsene både ved lån- og aksjeemisjoner vil bli
priset i forhold til gjennomsnittsrisiko. De som har prosjekter som i henhold
til FoU-entreprenørens private informasjon er mer lovende eller mindre
risikofylte enn «gjennomsnittsprosjektet», vil da kunne finne betingelsene for
ekstern finansiering relativt ugunstige. Prosjekter der informasjonskløften
mellom FoU-entreprenør og ekstern finansieringskilde er størst, vil da kunne
bli helt avhengig av at FoU-entreprenøren finansierer det med egenkapital.

Informasjonsproblemet kan reduseres ved å kreve at FoU-entreprenøren
er med på å bære en del av tapsrisikoen i prosjektet. Viljen til å bære prosjek-
trisiko vil da være et signal om at entreprenøren har tro på prosjektet. For lån-
efinansiering krever dette at entreprenøren kan stille pantesikkerhet for lånet.
For ekstern risikovillig kapital vil dette være betingelse om at FoU-entre-
prenøren skyter en minste egenkapital inn i prosjektet. Uansett om dette skjer
i form av pant eller krav om egenkapitalinnskudd, vil det bety at ekstern finan-
siering gjøres avhengig av at FoU-entreprenøren har evne og vilje til å bære
en del av prosjektrisikoen.

Privat informasjon om prosjektets tekniske og økonomiske muligheter
påvirker på denne måten finansieringsbetingelsene og begrenser mulighet-
ene for risikoavlastning i det eksterne markedet for risikovillig kapital. Utnyt-
ting av spesielle talenter i FoU-sammenheng kan da bare i begrenset grad sep-
areres fra risikobæringen. Spesielt gjelder dette for nye aktører med beg-
renset egenkapital og uten renommé i markedet, og for prosjekter som er
nyskapende i den forstand at det er et betydelig gap mellom FoU-entreprenø-
rens risikovurdering og markedsbaserte vurderinger av gjennomsnittlig
risiko. Koblingen mellom FoU-virksomhet og risikobæring er en markedsim-
perfeksjon i den forstand at en positiv sammenheng mellom risikoaversjon og
oppfinnertalent gjør at vi ikke får utnyttet komparative fortrinn fullt ut når det
gjelder oppfinnervirksomhet og risikobæring. Det er imidlertid vanskelig å se
hvordan myndighetene kan avhjelpe dette når de er underlagt de samme infor-
masjonsbegrensningene som det private kapitalmarkedet. Et mulig tiltak kan
likevel være økonomisk etableringsstøtte til nye aktører i FoU-virksomhet
siden informasjonsasymmetrien kan være et etablerings-hinder for disse.
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Dette kunne eventuelt kobles med former for offentlig godkjenning for å sikre
et visst minstemål når det gjelder seriøsitet i økonomiske forhold og forutset-
ninger for oppfinnervirksomhet.
Privat informasjon om innsats og atferdsbetinget risiko (moralsk risiko).
Resultatet av FoU-virksomhet vil normalt være kritisk avhengig av FoU-entre-
prenørens egen innsats i forsknings- og utviklingsarbeidet. Denne innsatsen
vil i de fleste tilfelle være vanskelig å observere for eksterne investorer som
investerer risikovillig kapital i prosjektet. Usikkerhet omkring kvaliteten på og
intensiteten av FoU-entreprenørens innsats vil derfor være en viktig risikofak-
tor for de som går inn med ekstern risikovillig kapital. Innsatsen kan heller
ikke avsløres gjennom resultatet av FoU-virksomheten, da dette både
avhenger av innsatsen og av usikre faktorer utenfor FoU-entreprenørens kon-
troll. Et vellykket resultat kan både skyldes stor innsats i FoU-arbeidet, men
kan også i varierende grad skyldes gunstige omstendigheter som ikke direkte
kan tilskrives FoU-entreprenørens innsats, og vise versa. Problemet med
imperfekt innsyn når det gjelder innsatsen i FoU-virksomhet, er trolig et min-
dre problem i større bedrifter der teamarbeid innebærer større grad av sosial
kontroll, og der bedriftsledelsen fører en aktiv kontroll med den interne FoU-
virksomheten.

Eksistensen av usikre forhold som påvirker resultatet at FoU-virksom-
heten og som ikke kan kontrolleres av FoU-entreprenøren, innebærer at virk-
somheten vil være risikofylt. Risikoavlastning betyr at variabiliteten i FoU-
entreprenørens netto inntekt fra FoU-virksomheten blir mindre enn variabi-
liteten i det økonomiske bruttoresultatet. Den eksterne risikoavlaster tar en
andel av gevinsten når prosjektet blir en kommersiell suksess, og bærer en
andel av tapet i det tilfellet prosjektet blir en fiasko. Problemet er imidlertid at
resultatet kan avhenge både av innsatsen og av ytre risikofaktorer. Risikoav-
lastning betyr da at den eksterne risikoavlaster tar en andel av resultatet som
skyldes stor innsats fra entreprenørens side, og dekker samtidig en del av
tapet som skyldes mangelfull innsats. Når innsatsen i de fleste tilfelle repre-
senterer et offer for FoU-entreprenøren, vil risikoavlastning svekke entre-
prenørens incitament til innsats i FoU-virksomheten. Jo mer FoU-entre-
prenøren er sikret økonomisk gjennom ekstern risikoavlastning, desto min-
dre vil incitamentet til innsats være. Det er derfor en mulighet for at ekstern
risikoavlastning vil redusere sannsynligheten for at prosjektet vil lykkes.
Dette betegnes vanligvis som atferdsbetinget risiko. 46

Dersom FoU-entreprenøren bærer all risiko knyttet til prosjektet selv, vil
dette maksimere incitamentet til innsats da en ved suksess vil kassere inn gev-
insten ubeskåret og ved fiasko vil måtte dekke tapet fullt ut. Ved det andre
yttertilfellet vil full risikoavlastning garantere FoU-entreprenørens avlønning
uansett utfallet av prosjektet, men det vil samtidig minimere incitamentet til
innsats. Den optimale risikoavlastningen vil normalt ligge mellom disse to

46. Mer generelt brukes dette uttrykket om det forhold at eksistensen av ulykkesforsikring 
øker sannsynligheten for ulykke ettersom det svekker incitamentet til ulykkesfore-
byggende innsats. Dersom vi definerer prosjektfiasko som en ulykke som ekstern risiko-
avlastning skal representere en delvis forsikring mot, ser vi at en positiv sammenheng 
mellom grad av risikoavlastning og sannsynlighet for fiasko er en variant av atferds-
betinget risiko i den forsikringstekniske betydningen av uttrykket.
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ytterpunktene. Når det gjelder personer som driver FoU-virksomhet i et
arbeidsforhold for en bedrift, vil avlønningssystemet bestemme hvor mye av
risikoen som bæres av den enkelte FoU-ansatte og hvor mye som bæres av
bedriftens eiere. Mer resultatbasert individuell avlønning vil føre til at
arbeideren må bære en større del av risikoen, samtidig som det vil motivere
til større innsats. Kollektive bonusordninger vil motivere til teamarbeid og til
sosial kontroll med den enkeltes innsats.

Ved bilaterale kontrakter mellom FoU-entreprenør og ekstern risikoav-
laster, som ved joint ventures, vil en optimal kontrakt ta høyde for at graden
av risikoavlastning svekker incitamentet til innsats. Men dette betinger at den
eksterne risikoavlaster har kontroll med hvor mye av den samlede risikoen
som blir lastet over på andre. Eksklusive kontrakter for risikoavlastning blir
imidlertid vanskelig å håndheve når parallelle risikoavlastnings-mekanismer
eksisterer side om side. Dersom FoU-entreprenøren i tillegg til den første kon-
trakten inngår en ny risikodelingskontrakt, vil en del av kostnadene i form av
redusert sukess-sannsynlighet på grunn av den nye kontrakten veltes over på
den eksterne risikoavlasteren i den første kontrakten. Dette har karakter av
eksterne kostnader som ikke blir tatt hensyn til ved den nye kontrakten, når
den første risikoavlasteren ikke har mulighet for å observere eller kontrollere
dette.  47 Dersom den første risikodelingskontrakten var optimal, ville flere
uavhengige kontrakter føre til at en for stor del av prosjektriskoen ble veltet
over på eksterne risikobærere. 48

Flere kanaler for risikoavlastning vil derfor kunne føre til for stor grad av
risikoavlastning og for sterk utvanning av incitamentet til FoU-innsats. Selv
om det isolert sett i forholdet mellom FoU-bransjen og det offentlige fortoner
seg som fordelaktig at myndighetene overtar en større del av risikoen knyttet
til FoU-virksomhet, vil ikke dette nødvendigvis være riktig i et samfunnsøkon-
omisk perspektiv dersom en del av kostnadene ved svekkede incitamenter
veltes over på andre eksterne private risikoavlastere. Så lenge det eksisterer
private markeder for risikoavlastning, setter kostnader knyttet til atferds-
betinget risiko grenser for hvor stor del av risikoen knyttet til FoU-virksomhet
som det er hensiktsmessig å velte over på det offentlige. Det samme gjelder i
forhold til privat risikoavlastning. Det forhold at den enkelte FoU-entreprenør
er rasjonert i markedet for risikovillig kapital, vil derfor ikke nødvendigvis
være et uttrykk for markedssvikt.

I utgangspunktet kan det anføres flere argumenter mot at det offentlige
overtar deler av risikoen knyttet til FoU-virksomhet, for eksempel gjennom
skattemessige ordninger:

Det er ikke opplagt at skattebetalerne er bedre skikket til å bære slik
risiko enn veldiversifiserte risikoavlastere i markedet for ekstern risikokapital

Generelt vil myndighetene heller ikke ha bedre informasjon om den fak-
tiske risiko knyttet til FoU-prosjekter enn det aktørene i markedet for
risikokapital har.

47. Tilsvarende problemer har en når en låntaker ukontrollert kan ta opp lån fra flere lånegi-
vere. En ny lånekontrakt vil svekke sikkerheten i og lønnsomheten av de allerede 
inngåtte lånekontraktene.

48. Jf L. Kaplow: «A note on taxation as social insurance for uncertain labor income», Public 
Finance, 1994.
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Eksistensen av atferdsbetinget risiko innebærer at det offentlige ikke uten
videre bør dekke behov for risikoavlastning som ikke blir dekket i markedet.
Kostnader ved svekkede private incitamenter til FoU-innsats er kostnader for
samfunnet på samme måte som for aktørene i de private markedene for risik-
ovillig kapital.
FoU-investeringer: Bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk 
verdiskaping.
I en bedrift er FoU-investering i kunnskap rettet mot kommersiell utnytting.
Det kan være utvikling av nye produkter og kvalitetsforbedringer av eksister-
ende produkter når det gjelder forbruksvarer. Eller det kan rette seg mot kost-
nadssiden gjennom utvikling av produksjonstekniske innovasjoner som øker
produktiviteten av knappe innsatsfaktorer og gir kostnadsgevinster i form av
mer kostnadseffektiv produksjon. Det bedriftsøkonomiske incitamentet til
investeringer i innovativ virksomhet er å skaffe bedriften markedsmakt eller
en kostnadsfordel som gjør det mulig å høste et ekstra overskudd. Dette
meroverskuddet utgjør dermed avkastningen på FoU-investeringen. I
markeder med perfekt priskonkurranse vil prisene bli konkurrert ned til
grensekostnadene i produksjonen, slik at bedriften ikke ville få dekket inn
sine FoU-investeringer. Markedsmakt er derfor en forutsetning for lønnsom-
het av FoU-investeringer, men markedsmakt i seg selv er ingen garanti for at
bedrifter vil finne det lønnsomt å investere i FoU. Det dynamiske incitamentet
til produktutvikling og innovasjoner er først og fremst usikkerhet om den
fremtidige teknologiutvikling som gjør bedriftens fremtidige markedsposisjon
usikker. Det er da en risiko for at en eksisterende markedsposisjon innenfor
et markedssegment som følge av et patentert produkt eller produksjon-
steknisk innovasjon er forbigående, slik at en vedvarende FoU-innsats er den
sikreste strategien for å overleve i markedet. Usikkerhet om fremtidig
teknologiutvikling og konkurranseforhold virker derfor i seg selv fremmende
på de bedriftsøkonomiske incitamentene til FoU-investeringer. 49

Når beslutninger med hensyn til FoU-investeringer treffes av profittmak-
simerende markedsaktører, blir ressursbruken i FoU-sektoren drevet av bed-
riftsøkonomisk lønnsomhet. Forutsetningen for at markedsbaserte beslut-
ninger med hensyn til FoU-investeringer skal gi samfunnsøkonomisk optimal
ressursbruk, er da at det bedriftsøkonomiske lønnsomhets-kriteriet faller
sammen med det samfunnsøkonomiske. I den utstrekning resultatet av FoU-
investeringer leder til konkrete nye produkter eller produktforbedringer, vil
den samfunnsøkonomiske verdiskapingen komme til syne i markedet ved for-
brukernes betalingsvillighet for nye eller forbedrede produkter. Den sam-
funnsøkonomiske gevinsten ved innovasjoner i produksjonen kommer til syne
som kostnadsbesparelser når produksjons-faktorene for øvrig prises etter sin
økonomiske knapphetsverdi, pluss netto nytte av økt produksjon dersom
innovasjonen fører til reduserte priser.

FoU-virksomhet vil i mange tilfelle også gi idéer, nyttig kunnskap og
innsikter som ikke direkte resulterer i nye produkter eller produksjonstekni-
ske innovasjoner, men som kan gjøre fremtidig FoU-virksomhet generelt min-
dre ressurskrevende for alle aktører. Dette gjelder uansett om virksomheten

49. Jf N.H. von der Fehr, V.D. Norman, T. Reve og A.Chr. Stray Ryssdal: Ikke for å vinne? 
Analyse av konkurranseforhold og konkurransepolitikk. SNF-rapport 8/98.
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gir konkrete bedriftsøkonomisk lønnsomme resultater eller ikke. Slike
kunnskapslekkasjer er det verken mulig eller samfunnsøkonomisk ønskelig å
hindre. FoU-investeringer som på denne måten bidrar positivt til samfunnets
samlede kunnskapsbase, innebærer stordriftsfordeler både fordi den sam-
funnsøkonomiske verdien av kunnskapen blir større jo flere som får tilgang til
den, og fordi avkastningen på fremtidige FoU-investeringer blir større jo mer
som er investert i kunnskapsproduksjon tidligere.

Det er en prinsipiell forskjell mellom kunnskap som leder til innovasjoner
i form av nye eller bedre produkter i forbruket eller kostnadsbesparende
innretninger og mer produktive innsatsfaktorer i produksjonen på den ene
siden, og kunnskap som bidrar til samfunnets generelle kunnskapsbase som
gjør fremtidig produksjon av ny kunnskap mer effektiv på den andre siden. I
det førstnevnte tilfelle leder ny kunnskap til produkter, innretninger og
kvalitetsforbedringer av produksjonsfaktorer som det eksisterer markeder
for, og der verdiskapingen manifesterer seg ved brukernes betalingsvillighet
uttrykt gjennom markedsprisene. I det andre tilfellet leder FoU-virksomhet til
verdifull kunnskap som ikke kan omsettes i et marked, da det vil være vanske-
lig å håndheve eksklusjon av potensielle brukere av kunnskapen, og der eksk-
lusjon heller ikke er ønskelig siden der ikke er rivalisering når det gjelder
bruken av kunnskapen. Dette gjør kunnskapsbasen til et rent fellesgode. Den
enkelte bedrifts bidrag til dette fellesgode gjennom ufrivillige kunnskapsle-
kkasjer er dermed positive reelle eksterne virkninger som ikke kommer til
syne i bedriftens regnskap. Dette fører til at bedriften ut fra en samfunnsøkon-
omisk nytte-kostnad betraktning investerer for lite i FoU-virksomhet som
fører til slike kunnskapslekkasjer som er av verdi for andre.

Når markedsprisen reflekterer den økonomiske verdien av innovasjonen,
vil den bedriftsøkonomiske verdien samsvare med den samfunnsøkonomiske
verdien av kunnskapen som har avleiret seg i markedsgodet. Når den som har
stått for utviklingen av en kommersialiserbar innovasjon får enerett til å utny-
tte den økonomisk, vil den bedriftsøkonomiske inntekten falle sammen med
den samfunnsøkonomiske verdien dersom markedsprisen er satt riktig. I
dette tilfellet vil de bedriftsøkonomiske incitamentene til FoU-investeringer
være korrekte fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Om derimot innovas-
jonen fører til en kvalitetsøkning som gjør en innsatsfaktor mer produktiv, og
faktorprisen er regulert slik at den ikke fanger opp verdien av den økte faktor-
produktiviteten, vil en del av verdiskapingen fra innovasjonen avleire seg hos
andre faktorbrukere. Dette er en form for eksterne virkninger som det er
naturlig å kalle pekuniære eksterne virkninger, da de virker gjennom
markedene. Ut fra prinsippet om at markedsinngrep bør være mest mulig mål-
rettede, bør priskorreksjonen i slike tilfelle primært skje i de markeder der
prisene ikke reflekterer korrekte samfunnsøkonomiske verdier.

Prinsipielt kan vi si at vi har følgende kilder til avvik mellom bedriftsøkon-
omisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet når det gjelder FoU-virksomhet:

(i) Den FoU-investerende bedriften ser bare på virkninger for bedriftens
overskudd (produsentoverskuddet), og neglisjerer virkninger for konsumen-
toverskuddet .
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(ii) Den FoU-investerende bedriften neglisjerer negative virkninger for
andre bedrifters overskudd, f.eks ved at tidligere lønnsom produksjon blir
ulønnsom på grunn av et nytt produkt eller mer effektiv produksjon.

(iii) Den FoU-investerende bedriften neglisjerer positive eksterne
virkninger som ikke avleirer seg i bedriftens overskudd.

Det første punktet innebærer at dersom bedriften ikke kan drive perfekt
prisdiskriminering, kan den ikke innkassere markedets samlede betalingsvil-
lighet som inntekt. En del av det samfunnsøkonomiske overskuddet vil avleire
seg hos kjøperne i form av konsumentoverskudd. Følgelig vil bedriftens
inntekt ikke fange opp den samlede samfunnsøkonomiske inntekten fra FoU-
investeringen. Dette vil derfor virke på samme måten som en positiv pekuniær
ekstern virkning i forhold til konsumentene.

Et nytt produkt kan undergrave lønnsomheten i andre bedrifter som pro-
duserer konkurrerende produkter, og en mer effektiv produksjonsmetode
kan føre til at bedrifter som ikke har tilgang til den nye produksjonsmetoden,
blir mindre lønnsomme og mister markedsandeler eller må legge ned. En del
av overskuddet til den innoverende bedriften vil da være en ren overflytting av
overskudd fra bedrifter som er blitt mindre lønnsomme (profitt-shifting). En
del av overskuddet i FoU-virksomheten består da av inntektsoverføringer fra
eierne av virksomheter som er blitt mindre lønnsomme som følge av av FoU-
investeringen, til eierne av bedriften som investerer i FoU. Den delen av over-
skuddet som skyldes profitt-shifting, bør da renses ut av det bedriftsøkono-
miske overskuddet ved beregningen av det samfunns-økonomiske overskud-
det. Profitt-shifting effekten bidrar derfor isolert sett til at bedriften overvur-
derer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten fra innovasjonen.

Den tredje årsaken til avvik mellom bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsomhet er det vi vanligvis forstår med eksterne virkninger: En bedrifts
FoU-investeringer øker produktiviteten av andre bedrifters innsats i FoU-virk-
somhet ved at det frembringer kunnskap om ideer og betraktningsmåter som
er av allmenn verdi. Men denne kunnskapen avleirer seg ikke i konkrete
produkter eller innretninger slik at aktøren som skaper denne eksterne
virkningen, kan håndheve eksklusive eierrettigheter til kunnskapen. Slike
kunnskapseksternaliteter fører til at den bedriftsøkonomiske lønnsomheten
av FoU-investeringer undervurderer den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten.

Ovenstående diskusjon antyder at det grunnleggende sett er tre kilder til
avvik mellom bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for FoU-invester-
inger. Punkt (i) og (iii) trekker i retning av at bedriften undervurderer den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten, mens punkt (ii) trekker i motsatt ret-
ning. Størrelsen på den negative profitt-shifting komponenten avhenger av
aktørenes markedsatferd og konkurranseformen i markedet. Det kan tenkes
scenarier der denne effekten dominerer de to andre. I slike tilfelle vil marke-
det gi for sterke incitamenter til FoU-investeringer. Generelt kan det derfor
ikke gis noe entydig svar på spørsmålet om markedet undervurderer
lønnsomheten av FoU-investeringer.

Et annet moment er at når FoU-entreprenøren får enerett på den kommer-
sielle utnyttingen av resultatet, vil prisen bli satt høyere enn grensekost-
nadene i produksjonen. Dette meroverskuddet utgjør avkastningen på FoU-
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investeringen. Men dermed oppstår det også en statisk ineffektivitet ved at
kjøperne møter en høyere pris enn grensekostnadene i produksjonen. Når
avkastningen på FoU-investeringer skal hentes inn i markedet, vil derfor sett
fra samfunnets side det dynamiske incitamentet til FoU føre til statisk ineffek-
tivitet i utnytting av resultatene fra FoU-investeringer.

Når det gjelder markedskorrigerende politikk med hensyn til FoU-virk-
somhet er det etter dette to hensyn som skal ivaretas. Det er for det første hen-
synet til optimale incitamenter for FoU-investeringer. Det andre hensynet er
ønskeligheten av optimal utnytting av resultatet fra FoU-innsatsen. Når der er
to uavhengige mål, trengs det også to virkemidler. Generelt vil en optimal løs-
ning kunne oppnås ved subsidiering (eventuelt beskatning) av FoU-invester-
inger slik at den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av FoU-investeringer
faller sammen med den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, kombinert med
subsidiering av brukerne slik at brukerprisen blir lik grensekostnadene i den
produksjon som FoU-investeringen resulterer i. Subsidiering av brukerprisen
er trolig lite realistisk i de fleste tilfelle. Problemstillingen i praksis blir derfor
å utforme tiltak som gir optimale incitamenter til FoU-investeringer når resul-
tatet av investeringene blir underoptimalt utnyttet på grunn monopolatferd
når det gjelder utnytting av resultatene fra FoU i markedet. Prinsipielt er dette
et nest beste optimum sammenlignet med den situasjonen at brukerne blir
stilt overfor kostnadsriktige priser i den etterfølgende produksjonen.
Optimal politikk med hensyn til FoU-investeringer under imperfekt konkur-
ranse og internasjonal handel.

Lukket økonomi.
Vi ser først på problemstillingen i en situasjon uten internasjonal handel. For
å være konkret antar vi her at FoU-investeringer resulterer i mer kostnadsef-
fektiv produksjon. Det er naturlig å forutsette at bedrifter som driver FoU-virk-
somhet har markedsmakt, og for enkelhets skyld antar vi at hver bedrift pro-
duserer bare ett ferdigprodukt. Det forutsettes at FoU-investeringer har posi-
tive kunnskapseksternaliteter som gjør at FoU-virksomheten i andre bedrifter
blir mindre ressurskrevende. Når en bedrift investerer i FoU, vil dette da føre
til kunnskaps-lekkasjer som gjør det mer lønnsomt med kostnadsreduserende
FoU-investeringer i andre bedrifter. Hvordan dette påvirker lønnsomheten i
den bedriften som investerer i FoU i første hånd, vil derfor avhenge av konkur-
ranseforholdene i markedet, og i hvilken grad bedriften tar hensyn til at egne
FoU-investeringer vil redusere også konkurrentenes kostnader ved at det
stimulerer deres FoU-virksomhet.

Dersom bedriften opptrer som monopolist i markedet for sitt produkt, vil
den ikke ta hensyn til at egne FoU-investeringer har positive virkninger for
andre bedrifters FoU-virksomhet. Bedriften vil da investere i FoU utelukk-
ende for å minimere egne kostnader (dvs summen av FoU-kostnader og
produksjonskostnader), slik at dette fører entydig til at monopolisten underin-
vesterer i FoU fra et samfunnsøkonomisk synspunkt.

De konkurransemessige implikasjoner av kunnskapseksternaliteter fra
FoU-investeringer blir først interessante når bedriftene faktisk konkurrerer i
produktmarkedet. Den enkleste generaliseringen av monopoltilfellet er å anta
at vi har et oligopolistisk marked med et begrenset antall aktive bedrifter i
markedet. Vi antar at de produserer samme produkt og konkurrerer innby-
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rdes med hensyn på kvantum. Det er da naturlig å anta at kvantumsbeslutnin-
gene er strategiske substitutter. Det betyr at den marginale lønnsomheten av
økt kvantum i én bedrift blir mindre når en konkurrerende bedrift øker sitt
kvantum. (Cournot-atferd). 50 Vi ser først på det tilfellet der bedriftene ikke
opptrer strategisk når det gjelder investeringer i FoU. Det betyr at bedriften
verken tar hensyn til at FoU-investeringen kan påvirke konkurrentenes kvan-
tumsbeslutninger negativt når det reduserer egne grensekostnader og fører
til økt egen produksjon, eller at kunnskapslekkasjer kan bedre konkur-
ransedyktigheten til konkurrerende bedrifter ved at det gjør deres kostnad-
sreduserende FoU-virksomhet mindre ressurskrevende. Bedriften vil derfor
bestemme optimal FoU-investering og optimalt produsert kvantum simultant.
Det vil da være optimalt å tilpasse FoU for å minimere egne kostander. Etter-
som bedriften neglisjerer positive eksterne virkninger for andre bedrifter via
kunnskapslekkasjer, vil det både enkeltvis og samlet bli investert for lite i FoU
sammenlignet med hva som ville være optimalt fra et samfunnsøkonomisk
synspunkt.

La oss så anta at bedriftene i dette oligopolistiske markedet investerer
strategisk i FoU. Vi kan da se på dette som et totrinns spill der bedriften på
første trinn investerer i FoU for å redusere kostnader og ved dette forbedre
sin konkurransesituasjon på siste trinn. På det siste trinnet er det kvantum-
skonkurranse i produktmarkedet. På dette trinnet vil FoU-investeringen være
en irrelevant kostnad (sunk) slik at jo lavere grensekostnader en bedrift da
har, desto større markedsandeler vil den få. Det vil derfor lønne seg for bed-
riften å kapre markedsandeler ved å pådra seg en fast driftsuavhengig kostnad
på første trinn mot å få lavere grensekostnader i kvantumskonkurransen på
det andre trinnet. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ved FoU-invester-
inger vil i dette tilfelle dels bestå av en kostnadsgevinst og dels av en profitt-
kapring gevinst ved at det vil føre til redusert produksjon og lavere overskudd
i konkurrerende bedrifter. Investering i FoU for å kapre overskudd fra innen-
landske konkurrenter bidrar imidlertid ikke i seg selv til økt verdiskaping.
Dersom kunnskapslekkasjene fra FoU er begrensete, vil bedrifter som inves-
terer i FoU ut fra strategiske hensyn derfor overinvestere i den forstand at de
investerer mer enn det som er motivert ut fra egen kostnadsminimering. På
den annen side fører reduserte grensekostnader til økt totalkvantum i marke-
det. Dette vil ha en positiv velferdseffekt siden imperfekt konkurranse
innebærer at samlet produsert kvantum i markedet blir mindre enn det som
er samfunnsøkonomisk optimalt. Prinsippet om målretting av offentlige tiltak
tilsier imidlertid at markedsinngrep for å øke markedstilbudet for å korrigere
for den oligopolistiske begrensingen av tilbudet, mest hensiktsmessig bør
skje ved prissubsidier i stedet for FoU-subsidier. I dette scenariet vil derfor det
bedriftsøkonomiske incitamentet til investering i FoU føre til overinvestering.
51  52

50. Fremstillingen bygger her på D. Leahy og J.P Neary:«Public policv towards R&D in oli-
gopolisic industries», The American Economic Review 1997, samt «R&D spillovers and 
the case for industrial policy in an open economy», Oxford Economic Papers 1999.

51. Denne muligheten ble først påvist av J.A.Brander og B.J.Spencer:«Strategic commitment 
with R&D:The symmetric case», Bell Journal of Economics, 1983.



NOU 2000: 7
Vedlegg 3 Ny giv for nyskaping 291
Dersom kunnskapslekkasjene fra egne FoU-investeringer er store, vil en
bedrift som opptrer strategisk, også ta i betraktning at egne investeringer i
FoU gjør konkurrentenes FoU-virksomhet mer lønnsom. Dette vil indirekte
føre til lavere grensekostnader også hos konkurrentene. Dette vil isolert sett
dempe det strategiske motivet til FoU-investeringer slik at om kunnskapsek-
sternalitetene er store nok, vil det ut fra samfunnsøkonomiske hensyn bli
investert for lite i FoU. Denne konklusjonen blir forsterket dersom en også tar
hensyn til den effekten at strategiske investeringer i FoU fører til lavere priser
og økte kvanta.

Når vi ser bort fra tilfellet med strategisk tilpasning av FoU i en situasjon
med moderate eksterne virkninger, er det et entydig velferdsøkonomisk argu-
ment for subsidiering av bedriftenes FoU-investeringer. Ved ikke-strategisk
tilpasning tilpasser bedriften FoU-investeringene for å minimere egne kost-
nader. Ved strategisk tilpasning tar den hensyn til konkurranseeffekten ved at
egne grensekostnader blir redusert (profitt-shifting), men ser samtidig på
kunnskapslekkasjene som en ulempe ved at de bedrer konkurransesituas-
jonen for konkurrentene. Når kunnskapslekkasjene er betydelige, vil konkur-
ranseulempen dominere motivet til strategisk investering i egen FoU. Argu-
mentet for FoU-subsidier vil i dette tilfellet være sterkere i situasjonen med
strategisk tilpasning av FoU.

Både i en monopolistisk og oligopolistisk markedskontekst er det effektiv-
itetsmessige argumenter for å subsidiere private investeringer i FoU. Et plau-
sibelt unntak er i oligopolistiske markeder hvor positive eksterne virkningene
av egne FoU-investeringer for konkurrerende bedrifter er små, der det kan
være lønnsom å investere strategisk i FoU for å redusere konkurrentenes
markedsandeler.

Åpen økonomi.
Internasjonal handel kompliserer problemstillingene ved at en via handel og
internasjonalt samkvem får kunnskapsflyt også mellom land. Spredning av
kunnskap skjer over landegrensene både ved at innenlandske bedrifter får til-
gang til kunnskaper generert i utlandet, f.eks gjennom import når kunnskapen
er innbakt i produkter og kapitalutstyr, og ved eksport ved at det kan føre til
kommunikasjon mellom innenlandske eksportører og kunnskapsrike uten-
landske kunder. Kunnskapslekkasjer via internasjonal handel fører på denne
måten til at innenlandske produsenter får tilgang til en større kunnskapsbase.
På den annen side vil noe av den kunnskap som genereres ved innenlandske
investeringer i FoU, lekke ut av landet og gjøre utenlandsk FoU-virksomhet
mindre ressurskrevende. Dette stimulerer utenlandske bedrifters FoU-virk-
somhet, som i sin tur gjør utenlandske konkurrenter mer konkurransedyk-
tige. Profitt-shifting mellom bedrifter i ulike land representerer nasjonale tap
eller gevinster avhengig av om det skjer på bekostning av, eller til fordel for,
innenlandsk eiet virksomhet. På den annen side vil noe av kunnskaps-ekster-

52. Dette resultatet er imidlertid avhengig av at bedriftenes beslutningsvariable er strate-
giske substitutter. Om der i stedet var priskonkurranse i markedet (Bertrand), ville 
beslutningsvariablene være strategiske komplementer, slik at når en bedrift reduserer sin 
pris etter at den har redusert sine kostnader ved FoU, vil også konkurrentene redusere 
sine priser.
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nalitetene komme tilbake ved at det stimulerer utenlandsk FoU-virksomhet og
kunnskapsproduksjon som innenlandske produsenter også får del i via
kunnskapslekkasjer fra utlandet til hjemlandet («spillback» virkninger).

I en åpen økonomi kan det være vanskelig å skille klart mellom nærings-
politiske tiltak med hensyn til innenlandsk FoU-virksomhet og strategisk han-
delspolitikk. F.eks vil subsidiering av innenlandske kostnadsreduserende
investeringer i FoU styrke konkurranseevnen til innenlandske bedrifter og gi
økte markedsandeler i eksportmarkedene. Men denne effekten vil en også
kunne oppnå ved eksportsubsidier. Når handelspolitikk påvirker han-
delsstrømmene, vil det også få langsiktige virkninger for den felles internasjo-
nale kunnskapsbasen. Handelspolitikk kan også få virkninger for innenland-
ske investeringer i FoU ved at handel påvirker innenlandske relative faktor-
priser. Dersom et land på grunn av handelsliberalisering importerer mer
kunnskapsintensive produkter, vil dette føre til reduserte relative priser på
slike produkter og lavere innenlandsk produksjon. På kort sikt vil dette føre til
overskudd av innenlandsk kunnskapskapital, som på lengre sikt vil presse løn-
ningene i FoU-sektoren nedover. Dette vil i sin tur føre til lavere kostnader ved
å sysselsette høykvalifisert arbeidskraft som vil stimulere innenlandsk FoU-
investeringer. 53

Vi antar det at der er to oligopolistiske næringer med en innenlandsk og
en utenlandsk bedrift i hver næring som konkurrer på et felles eksport-
marked. 54 Det er kunnskapseksternaliteter mellom de to innenlandske
næringene og mellom den innenlandske og utenlandske bedriften i hver
næring. Bedriftene bestemmer omfanget av kostnadsreduserende FoU-inves-
teringer på første trinn, og konkurrerer i eksportmarkedet på andre trinn.

Vi ser først på det tilfellet der det er kunnskapsoverføringer bare mellom
de innenlandske næringene. Når hver bedrift bestemmer sine FoU-invester-
inger uten å ta hensyn til hvordan dette påvirker konkurransesituasjonen i
eksportmarkedet, svarer dette til analysen av ikke-strategisk tilpasning av
FoU-investeringer i et oligopolistisk marked i en lukket økonomi. Den positive
eksterne virkningen på tvers av næringene taler da entydig i favør av en FoU-
subsidie. Dersom de innenlandske bedriftene tar strategiske hensyn når det
gjelder egne FoU-investeringer for å redusere grensekostnader og kapre
markedsandeler fra utenlandske bedrifter i eksportmarkedene hvor de
konkurrerer, vil dette være et ekstra incitament til å investere i FoU. Det strat-
egiske motivet for FoU-investeringer innebærer at innenlandske bedrifter
investerer mer i FoU enn det som kan begrunnes ut fra kostnadsminimering
for å kapre markedsandeler og overskudd fra utenlandske konkurrenter. Det
vil imidlertid være ineffektivt å investere i FoU for dette formålet om myn-
dighetene har handelspolitiske virkemidler til å oppnå det samme, f.eks ved
eksportsubsidier. Motivet for å subsidiere FoU-investeringer på grunn av pos-
itive eksterne virkninger til andre næringer innenlands vil fortsatt være til
stede, men den handels-strategiske komponenten i bedriftens FoU-tilpasning
svekker subsidiemotivet. Teoretisk kan det heller ikke utelukkes at det strat-

53. For nærmere diskusjon om grenseflaten mellom handelspolitikk og FoU-politikk kan det 
vises til G.M.Grossman og E. Helpman: «Innovation and Growth in the Gobal Economy» 
MIT Press, 1991.

54. Vi bygger her på (Leahy og Neary (1999), op.cit.
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egiske motivet dominerer i bedriftens FoU-tilpasning. I så fall ville det være
riktig med en FoU-skatt kombinert med en eksportsubsidie.

Vi antar så at der også er eksterne virkninger fra FoU-investeringer mel-
lom land. For enkelhets skyld ser vi nå bort fra innenlandske kunnskapsle-
kkasjer mellom næringer. Den kostnadsreduserende effekten av FoU-invest-
eringer vil nå også avhenge positivt av de FoU-investeringer som utenlandske
konkurrenter foretar, og vise versa. En innenlandsk bedrift som investerer i
FoU vil samtidig initiere økte kostnadsreduserende investeringer i FoU hos
sine utenlandske konkurrenter. Dette gjør utenlandske konkurrenter mer
kostnadseffektive slik at isolert sett vil dette føre til profitt-shifting fra innen-
landske bedrifter til utenlandske konkurrenter. Dette er en effekt som går via
FoU-investeringene og dermed reduserer den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten av slike investeringer sett fra hjemlandets synspunkt. Men noe
av dette gir en positiv andrerunde effekt på lønnsomheten av egne FoU-inves-
teringer ved at innenlandsk FoU-virksomhet blir mer produktiv som følge av
økte FoU-investeringer ute («spillback» virkningen). Når innenlandske bed-
rifter ikke tar hensyn til kunnkapslekkasjenes innvirkning på utenlandske
FoU-investeringer og konkurransedyktighet, vil optimale FoU-subsidier være
positive dersom «spillback»-effekten dominerer profitt shifting-effekten.

Hvis den innenlandske bedriften tilpasser seg strategisk og tar hensyn til
at den kan kapre markedsandler og overskudd fra utenlandske bedrifter ved
å overinvestere i egen FoU, vil vi få et korreksjonsledd for den optimale FoU-
subsidien som er negativt (positivt) for lave (store) kunnskapseksternaliteter.
Dette skyldes at ved lave kunnskapseksternaliteter dominerer profit-shifting
effekten, mens ved store eksterne virkninger dominerer den positive «spill-
back»-effekten.

Samarbeid om FoU-investeringer.
Den generelle kunnskapsbasen i samfunnet som bidrar til økt produktivitet i
FoU-virksomhet, kan ses på som et nasjonalt eller internasjonalt fellesgode
avhengig av om det gjelder nasjonale eller internasjonale kunnskapsekster-
naliteter. I den utstrekning denne felleskunnskapen skapes gjennom profitt-
motivert FoU-virksomhet i de enkelte bedrifter, er dette å anse som privat
produksjon av et nasjonalt eller globalt fellesgode. Siden den enkelte pro-
dusent bare tar hensyn til sine egne interesser, innebærer dette at fellesgodet
produseres i for lite omfang sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Grun-
nen til dette er at den enkelte produsent ikke får noen økonomisk vinning av
de positive eksterne virkningene som genereres for andre bedrifter. Det er i
prinsippet to ulike løsninger på dette incitament-problemet. Den ene løsnin-
gen er å subsidiere privat FoU-virksomhet som har slike positive eksterne
virkninger slik at den bedriftsøkonomiske lønnsomheten faller sammen med
den samfunnsøkonomiske. Den prinsipielle begrunnelsen for dette er drøftet
i kapittel 6. Den andre mulige løsningen er samarbeid mellom berørte bed-
rifter om FoU-investeringer slik at de kan bli tilpasset ut fra en samlet nytte-
kostnadsbetraktning.

Tanken om at eksterne virkninger og produksjon av fellesgoder kan løses
gjennom samarbeid, går tilbake til en banebrytende artikkel av R. Coase 55

som hevdet at dersom det er effektivitetsgevinster ved at private aktører
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koordinerer sine beslutninger, så vil de gjøre dette av egeninteresse. Når
markedsaktørene ikke klarer å realisere dette gevinstpotensialet ved koordin-
erte beslutninger om fellesinteresser, er det i følge dette synspunktet liten
grunn til å tro at myndighetene skulle være bedre i stand til det. Dette
synspunktet kan ha mye for seg dersom det er forholdsvis få og lett identifis-
erbare aktører som er involvert, og der de i tillegg har relativt sammenfallende
interesser i forhold til fellesgodeproduksjonen. Problemet oppstår når det er
forholdsvis mange berørte parter, og der betydningen for den enkelte han
være vanskelig å anslå. Her kan det være store transaksjonskostnader forbun-
det med å organisere private løsninger. Myndighetene kan da være bedre
egnet til løse slike spørsmål, da de i kraft av sin myndighetsutøvelse kan ha
lavere transaksjonskostnader.

I tilknytning til diskusjonen i foregående kapittel kan det vises at koordin-
ering av FoU-investeringer for å maksimere samlet overskudd, vil lede til et
optimalt samlet omfang av FoU-investeringer når den enkelte bedrifts FoU-
investeringer ikke er strategisk motiverte. Grunnen til dette er at bedriftene
investerer i FoU for å minimere kostnader og alle eksterne virkninger intern-
aliseres når FoU-investeringene tilpasses for å maksimere samlet overskudd
for de berørte bedrifter. Om derimot de enkelte bedrifter legger strategiske
hensyn til grunn, dvs. FoU-investeringene ikke er utelukkende motivert ut fra
kostnadsminimering, vil FoU-samarbeid ikke være tilstrekkelig for å realisere
et samfunnsøkonomisk optimalt omfang av FoU-investeringene. Grunnen til
dette er at bedriftene ikke lenger vil ha symmetriske interesser med hensyn
til å maksimere samlet overskudd, men investerer strategisk i FoU for å skaffe
seg større markedsandel og derigjennom større overskudd.

Mange berørte aktører vil også gjøre det administrativt vanskelig å
komme frem til en omforent optimal politikk med hensyn på privat felles-
godeproduksjon. En viktig grunn til dette er at dersom de positive eksterne
virkningene spres på svært mange, kan den positive verdien for den enkelte
være liten, selv om gevinstpotensialet for næringen som helhet er betydelig.
Siden det er lønnsomheten for den enkelte bedrift som motiverer privat FoU-
samarbeid, kan det privatøkonomiske incitamentet være utilstrekkelig til at et
slikt samarbeid kommer i stand. Myndighetene kan da tre inn i stedet som den
koordinerende aktør som tar på seg oppgaven å organisere en koordinert løs-
ning. Myndighetene har to ulike virkemidler i denne sammenheng. De kan
selv stå for forskning og produksjon av kunnskap som komplementær innsats-
faktor til den bedriftsspesifikke kunnskapskapitalen. Myndighetene gjør det i
betydelig omfang gjennom å allokere ressurser til FoU i den statsfinansierte
universitets- og høyskolesektoren og gjennom støtte til forskning i institutt-
sektoren. I tillegg kan myndighetene gi økonomiske incitamenter til næring-
srettet forskning gjennom subsidiering av bedriftenes egen FoU-virksomhet.
Myndighetene kan gjennom offentlig myndighetsutøvelse finansiere denne
støtten ved generell beskatning.

Ovenstående betraktninger antyder en mulig arbeidsdeling mellom det
offentlige og næringslivet når det gjelder produksjon av FoU-relevant
kunnskap. Grunnforskning og FoU-virksomhet som ikke retter seg mot

55. R. Coase: «The problem of social cost», Journal of Law and Economics, 1960.
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spesielle næringer eller anvendelser synes det naturlig å definere som et felle-
sansvar som det offentlige bør ivareta. Det samme argumentet kan anføres for
anvendt forsking som ikke retter seg mot spesielle næringer, eller hvor det er
vanskelig å identifisere og konkretisere enkeltbedrifters økonomiske inter-
esse. Når det gjelder bedrifters FoU-investeringer med henblikk på utvikling
av nye produkter eller mer kostnadseffektiv produksjon, vil normalt de
eksterne virkningene i første rekke tilflyte de som driver beslektet produk-
sjon. Goder som er felles for en nærmere avgrenset gruppe av brukere, i dette
tilfelle en næring eller lignende, betegnes lokale fellesgoder. Lokale felles-
goder har de vanlige egenskapene som karakteriserer fellesgoder: Ingen riv-
alisering mellom brukerne slik at der er stordriftsfordeler med hensyn på
antall brukere i den forstand at nytten blir større jo flere som får tilgang til
godet. Dette skyldes at produksjonskostnadene er faste, slik at når godet først
foreligger er det små kostnader knyttet til den faktiske bruken.

Lokale fellesgoder blir ofte produsert og tilbudt på kommersielt grunnlag
av private produsenter og finansiert ved brukerbetalingsordninger. Det
gjelder f.eks betalings-TV og bompengefinansierte investeringer innen sam-
ferdsel. Brukerfinansiering forutsetter eksklusjonsmuligheter slik at den som
ikke betaler, kan nektes tilgang til godet. Dersom eksklusjon ikke er mulig,
slik det normalt er tilfelle med globale fellesgoder, vil det være vanskelig å
gjennomføre brukerbetalingsordninger siden den enkelte bruker kan få til-
gang til godet uten å betale. Dette gratispassasjerproblemet gjør det vanskelig
å innkreve betaling i forhold til bruk når faktisk bruk ikke kan observeres eller
forhindres.

En forutsetning for at det skal være mulig å internalisere eksterne
virkninger fra FoU-virksomhet gjennom samarbeid, er derfor at de aktuelle
interessenter kan identifiseres og utgjør en klart avgrenset gruppe. Det vil
også være lettere å få i stand samarbeid om FoU-virksomhet dersom det
dreier seg om forhold der aktørene har sammenfallende interesser. Et aktuelt
eksempel kan være forskning på fiskesykdommer i oppdrettsnæringen. Et
slikt samarbeid kan ha to former. En mulighet er at enkeltaktørenes FoU-virk-
somhet blir subsidiert av alle andre berørte aktører i næringen, slik at den pri-
vatøkonomiske lønnsomheten av FoU faller sammen med lønnsomheten for
hele næringen. Det kan f.eks skje ved bidrag til et felles forskningsfond som
subsidierer enkeltbedrifters FoU-investeringer. Dette forutsetter at den
enkelte bedrifts subsidierte FoU-investeringer blir innrettet mot å minimere
næringens samlede kostnader, og ikke brukt strategisk for å kapre marked-
sandeler fra de andre aktørene i markedet. Dersom dette skulle fungere godt,
måtte trolig aktørene ha symmetriske interesser med hensyn til FoU. Dette
ville forutsette at de var relativt små uten betydelig markedsmakt slik at de
ikke ble motivert til å bruke ny kunnskap generert ved egen FoU-virksomhet
til å kapre markedsandeler fra andre i næringen.

Alternativt kunne en tenke seg at bedriftene i næringen gikk sammen om
å etablere en forskningsenhet med forskning på felles problemstillinger for
næringen som arbeidsområde. Dersom slike tiltak ikke kommer i stand til
tross for at det er i aktørenes felles interesse, må det skyldes former for organ-
isasjonssvikt. Denne svikten kan skyldes at betydningen for den enkelte bed-
rift er liten i forhold til gevinsten for næringen samlet sett. Siden kostnadene



NOU 2000: 7
Vedlegg 3 Ny giv for nyskaping 296
ved å etablere slike ordninger normalt faller på dem som tar initiativet til slike
tiltak, mens gevinstene tilfaller alle, kan det være én mulig grunn til at slike
ordninger ikke realiseres ved privat initiativ til tross for at den felles nettogev-
insten kan være betydelig. Her kan en tenke seg en rolle for det offentlige for
å avhjelpe den private organisasjonssvikten ved å gi støtte til etablering av
slike bransjetiltak om felles FoU-virksomhet.

Siden det normalt vil være vanskelig å ekskludere noen fra tilgang til felles
kunnskap, vil deltagelsen i et slikt forskningssamarbeid i næringen måtte
være obligatorisk for å avskjære gratispassasjerproblemet. I praksis vil det
bety at alle interessenter i næringen måtte være med på å finansiere ordnin-
gen, som enten vil bestå i å subsidiere enkeltbedrifters FoU eller finansiering
av felles forskningstiltak. Når det gjelder utformingen av og størrelsen på det
optimale FoU-subsidiet til den enkelte bedrift i næringen eller det optimale
omfanget på fellestiltaket, gjør det liten forskjell om FoU-investeringene er fin-
ansiert gjennom en skatt pålagt næringen, eller om det er finansiert av det
offentlige. 56 Den viktigste forskjellen er at i det ene tilfellet er subsidien eller
tiltaket finansiert av skattebetalerne som har nokså utvannede interesser i
virksomheten, mens i det andre tilfelle er det finansiert av aktørene i næringen
som utgjør de aktuelle brukerne av kunnskapen.

Det er et generelt trekk at jo mer finansieringsansvaret for fellesoppgaver
pulveriseres, jo mindre interesse får den enkelte (skatte)betaler til å kontrol-
lere at midlene blir brukt effektivt i henhold til sitt formål. Jo mer av finan-
sieringen av subsidieringen av private FoU-investeringer som veltes over på
generell beskatning, desto mindre incitament vil det derfor være fra finansier-
ingssiden til å overvåke at midlene brukes effektivt etter sin hensikt. Jo mer
som fellesfinansieres via beskatningen, desto svakere blir også linken på nyt-
tesiden mellom det den enkelte betaler som støtte til bedrifters FoU-invester-
inger, og det en får igjen i form av relevant kunnskap.

Dersom finansieringen skjer ved en avgift på næringens egne bedrifter, vil
en få en tettere kontroll med at subsidiene ikke misbrukes av to grunner. For
det første vil avgiften trolig bli såpass betydelig at bedriftene som betaler, vil
ha interesse i å holde seg orientert om at FoU-subsidiene ikke misbrukes. For
det andre vil det være et sterkt incitament til å holde øye med at brukerfinan-
siert FoU-virksomhet virkelig fører til positive eksterne virkninger for de
berørte bedriftene i bransjen. Det såkalte prinsipal-agent forholdet mellom
den som utfører og den som betaler for forskningen, blir mindre jo tettere for-
holdet er mellom prinsipal og agent. Mest mulig effektiv bruk av forskn-
ingsmidler taler i dette tilfellet for brukerbetalt finansiering av fellestiltak om
bransjerettet forskning.

Argumentet mot brukerfinansiering av lokale fellesgoder er generelt at
bruken ikke alltid står i forhold til betalingsevnen. Det er likevel vanskelig å
se at det skulle være en tungtveiende innvending når det gjelder brukerfinan-
siering av fellestiltak om FoU. Det kan være naturlig å anta at den nytten den
enkelte bedrift har av andre bedrifters forskning og fellestiltak om forskning,
er positivt relatert til bedriftens egen forskningsvirksomhet. Brukerfinansier-

56. Det ses her bort fra at offentlig finansiering medfører skattekostnader ved at det øker 
beskatningsbehovet, samtidig som vi implisitt antar at finansiering ved avgifter på bedrift-
ene i næringen skjer ved en lump sum skatt.
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ing etter nytteprinsippet skulle da tilsi at avgiften ble differensiert etter bedrift-
ens egen FoU-innsats. Men dette ville være en skatt på bedriftens egen FoU-
virksomhet som ville forsterke den markedssvikten en hadde i utgangspunk-
tet, og eventuelt eliminere stimulansen til ekstra FoU gjennom FoU-subsidier.
Avgiftsgrunnlaget må derfor være noe som ikke er relatert til bedriftens egen
FoU-innsats. Dersom den felles FoU-virksomheten er rettet inn mot kostnad-
seffektivsering på produksjonssiden, vil produksjonsvolumet være en naturlig
kandidat til avgiftsgrunnlag. Generelt vil privat informasjon om den nytte den
enkelte bedrift har av andres FoU-virksomhet og fellestiltak om FoU, gjøre det
mer komplisert å finne frem til optimale FoU-subsidier og en hensiktsmessig
fordeling av finansieringsbyrden på potensielle brukere. Dette forsterker
argumentet om at næringsfinansiert subsidiering av bedrifters FoU eller
fellestiltak om FoU-virksomhet er lettest å implementere når de aktuelle
næringsinteressene er forholdsvis klart avgrenset og aktørene i næringen har
symmetriske interesser i forhold til den aktuelle FoU-virksomheten.
Markedssvikt og implikasjoner for skattemessig behandling av FoU-utgifter 
innenfor dagens skattesystem.
I utgangspunktet kan det fastslås at siden mesteparten av FoU-utgifter består
av lønnsutgifter, er størstedelen av investeringsutgiftene fradragsberettiget i
inntektsbeskatningen i utgiftsåret, mens nettoinntektene beskattes etterhvert
som de realiseres. FoU-investeringer skattlegges derfor for en alt vesentlig del
etter kontantstrømsprinsippet (cash flow beskatning). Ved full kontantstrøms-
beskatning ville ikke beskatningen påvirke den marginale lønnsomheten av å
investere i FoU-prosjekter. Under vanlige nyklassiske forutsetninger for
investerings-tilpasning vil beskatningen etter kontantstrømsprinsippet være
en nøytral skatt på prosjektets nåverdi. Så lenge den effektive skattesatsen er
lavere enn hundre prosent, vil prosjekter som er lønnsomme i betydningen
positiv nåverdi før skatt, også være lønnsomme etter skatt. Beskatningen vil
da heller ikke påvirke allokeringen av kapital mellom prosjekter som er gjen-
stand for kontantstrømsbeskatning. I den utstrekning beskatningen av andre
former for realinvesteringer reduserer deres marginale avkastning etter skatt,
vil beskatningen under disse forutsetninger forrykke konkurranseforholdet
mellom FoU-investeringer og andre investeringer i FoU-investeringenes
favør.

I praksis må likevel dette enkle resonnementet modifiseres på flere punk-
ter. For det første er ikke alle FoU-utgiftene fradragsberettigede i utgiftsåret.
Investeringer i anlegg og nødvendig utstyr må aktiveres og avskrives for skat-
temessige formål etter de regler som gjelder for skattemessig avskrivninger.
For det andre forutsetter fordelene med full utgiftsføring at bedriften har til-
strekkelige skattbare inntekter å trekke FoU-investeringene fra. Hvis ikke det
er tilfellet, må de fremføres mot senere inntekt som innebærer et rentetap på
skatteeffekten av den direkte utgiftsføringen. For det tredje er FoU-invester-
inger beheftet med betydelig risiko og beskatningens betydning for prosjek-
trisikoen kan være en viktig lønnsomhetsfaktor. For det fjerde kan bedriften
være rasjonert i markedet for ekstern kapital når det gjelder spesielt FoU-
investeringer. I så tilfelle vil beskatningen av totalavkastningen være viktigere
for bedriftens investeringstilpasning enn beskatningen av marginalavkastnin-
gen. En ren nåverdibeskatning som ville være effekten av en rendyrket kon-
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tantstrømsskatt, ville i tilfellet med kredittrasjonering påvirke bedriftens
investeringer ved at det reduserer mulighetene for egenfinansiering av
lønnsomme prosjekter.

Avkastningen på bedriftenes FoU-investeringer beskattes gjennom den
ordinære overskudds-beskatningen. Siden lønnsomhet etter skatt er en viktig
drivkraft bak FoU-virksomhet, vil en i prinsippet kunne påvirke markedets
FoU-investeringer i ønsket retning ved skattemessige tiltak slik at en får sams-
var mellom bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk verdis-
kaping. FoU-investeringer er generelt langsiktige og innebærer betydelig
risiko. Det vil derfor være viktig å få stabilitet og påregnelighet omkring skat-
temessig behandling av FoU-investeringer slik at en kan unngå å få en politisk
risiko på toppen av teknologisk og kommersiell risiko.

På grunnlag av drøftingen foran kan en si at det er to ulike forhold som
peker seg ut som kandidater til markedssvikt når det gjelder markedsbaserte
FoU-investeringer.

For liten tilgang på ekstern risikovillig kapital
Positive reelle eksterne virkninger fører til at den bedriftsøkonomiske
lønnsomheten ikke fanger opp FoU-investeringenes totale bidrag til den sam-
funnsøkonomiske verdiskapingen.

Generelt gjelder det at skattemessige tiltak må være mest mulig målret-
tede i forhold til den grunnleggende årsaken til markedssvikten. Det betyr at
de adekvate virkemidler vil være forskjellig avhengig av hvilke type markedss-
vikt som motiverer inngrepet i markedet.

Svikt i markedet for ekstern risikovillig kapital
Dette spørsmålet har to sider. Det dreier seg dels om aktørene i det eksterne
markedet for risikokapital er tilstrekkelig diversifiserte slik at risikoprofilen på
deres porteføljer svarer til risikoprofilen til samfunnets samlede verdiskaping,
som vi kan anta representeres ved nasjonalinntekten. Og dels dreiser det seg
om asymmetrisk informasjon som skaper et informasjonsgap mellom FoU-
entrenøren og eksterne finansieringskilder.

Risikoprofilen til individuelle porteføljer avhenger av diversifiser-
ingsmulighetene i markedet. Det viktigste markedet for tilpasning av indivi-
duelle aktørers risikoeksponering, er aksjemarkedet. Spørsmålet blir derfor
om aksjemarkedet har en risikoprofil som er representativ for nasjonalinntek-
tens risiko. Offentlig risikoavlastning betyr at risikobæringen blir veltet over
på individene i samfunnet, dels i egenskap av skattebetalere og dels i egen-
skap av mottakere av offentlige ytelser siden skatteeffekten av fradrag for pri-
vates tap på FoU-investeringer må dekkes opp med økning av andre skatter
eller reduserte offentlige ytelser og overføringer, og omvendt med skat-
teproveny fra lønnsomme FoU-investeringer. Spørsmålet om det offentlige
bør overta risiko som det eksterne riskomarkedet ikke vil bære, blir da om det
offentlige på vegne av individene i samfunnet er bedre i stand til å bære risiko
enn de profesjonelle aktørene i det eksterne risikomarkedet. En proporsjonal
overskuddsbeskatning med symmetrisk skattemessig behandling av over- og
underskudd, fører til at det offentlige får rollen som passiv eier i all over-
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skuddsbeskattet privat virksomhet. Variasjonen i de samlede skatteinntek-
tene vil være betydelig mindre enn variasjonene i skattbart overskudd i den
enkelte bedrift. En ville derfor vente at usystematisk risiko blir vasket bort i de
samlede skatteinntekter fra overskuddsbeskatningen. Risikoprofilen til det
offentliges skatteinntekter vil da reflektere den systematiske risikoen i over-
skuddsbeskattet privat virksomhet. Dette resonnementet forutsetter imid-
lertid at bedriftens skattbare overskudd samsvarer med det faktiske økono-
miske overskuddet.

Et sentralt spørsmål blir da om der er et diversifiseringsargument for at
det offentlige bør overta noe av den risikoen som det private risikomarkedet
ikke vil bære. Et mulig moment i den sammenheng er at viktige kapitalobjek-
ter bare i begrenset grad blir gjenstand for diversifisering gjennom handel i
aksjemarkedene. Et viktig eksempel er landets humankapital i form av spesi-
alisert kunnskap og kompetanse, som er særlig relevant for FoU-sektoren.
Her setter problemer knyttet til atferdsbetinget risiko grenser for hvor mye av
denne risikoen som det er hensiktsmessig å avlaste i det eksterne risikomar-
kedet. Spørsmålet er imidlertid ikke om alle kapitalobjekter er gjenstand for
handel i verdipapirmarkedene, men om risikoen knyttet til ikke-handlede
aktiva blir diversifisert gjennom handel i de aktiva som er gjenstand for omset-
ning i markedet. Det kan f.eks tenkes å skje ved at FoU-entreprenører invest-
erer i virksomhet der avkastningen må ventes å være negativt korrelert med
avkastningen på deres spesifikke kunnskapskapital og kompetanse slik at
deres økonomiske stilling kan bli mindre berørt av risikoen knyttet til den
spesifikke FoU-virksomheten som en er engasjert i.

Det er etter dette ikke åpenbart at det offentlig bør benytte skattesystemet
til å avlaste privat risiko knyttet til FoU-investeringer utover det som ligger i
en proporsjonal og symmetrisk overskuddsbeskatning. Det kan imidlertid
være grunn til å gjøre overskuddsbeskatningen mer symmetrisk ved reell
skattemessig likestilling av tap og overskudd. I praksis kan det gjøres ved å
utbetale negativ skatt, eller fremføring av rentekorrigerte skattetilgodehav-
ende. Skatteeffekten av fremføring krever imidlertid at bedriften før eller
senere kommer i skatteposisjon. Det vil ikke alltid være tilfelle. Dette kan
løses ved å sikre skattemessig kontinuitet ved eierskifte. I praksis vil det
kunne gjøres ved å tillate overdragelse av rentekorrigerte akkumulerte under-
skudd.

Privat informasjon om FoU-prosjekters suksess-sannsynlighet og kom-
mersielle muligheter skaper informasjonsgap mellom FoU-entreprenør og det
eksterne kapitalmarkedet. Risikoen for eksterne finansieringskilder knytter
seg både til prosjektets kommersielle risiko og til risikoen for at FoU-entre-
prenøren bevisst gir for optimistiske vurderinger av prosjektet. Dette kan bety
at en ikke oppnår ekstern finansiering for prosjekter som både kan være pri-
vat- og samfunnsøkonomisk lønnsomme gitt FoU-entreprenørens førstehånds
informasjon. Eksterne finansieringskilder vil måtte basere seg på tilgjengelig
informasjon slik som FoU-entreprenørens rykte og tidligere resultater. Dette
vil trolig gjøre det vanskeligere å oppnå ekstern finansiering for nyetablerte
FoU-entreprenører med begrenset egenkapital sammenlignet med større bed-
rifter med veletablerte finansielle forbindelser og/eller finansielle reserver og
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muligheter for intern diversifisering av prosjektrisiko ved at de kan være
engasjert i mange FoU-prosjekter med usystematisk risiko.

Det er også grunn til å tro at prosjekter og aktører som på grunn av privat
informasjon om prosjektrisiko fremstår som marginale i det eksterne finan-
sieringsmarkedet, i særlig grad vil bli skviset i en nedgangskonjunktur.
Generelt vil det offentlige ikke ha informasjonsfordeler i forhold til det private
kapitalmarkedet når det gjelder å overkomme problemer knyttet til privat
prosjektinformasjon. Imidlertid kan det offentlige korrigere for systematisk
diskriminering i det eksterne finansieringsmarkedet, f.eks på grunn av at pri-
vate aktører i finansmarkedet kan agere konservativt ved at de prefererer vele-
tablerte aktører og prosjekter der det ikke er altfor vanskelig å vurdere
risikoen. Målrettet virkemiddelbruk vil da i denne sammenheng bestå i å finne
frem til tiltak som i særlig grad retter seg mot nyetablerere og nyskapende
prosjekter, og som kan virke motsyklisk ved at støttebehovet vil være størst i
nedgangstider. Et ekstra moment her er at det særlig i en nedgangskonjunk-
tur vil være viktig å støtte nyskaping og søking etter nye forretningsområder.
Aktuelle tiltak som peker seg ut i denne sammenheng, er etableringsstøtte for
FoU-virksomhet og støtte for å avhjelpe midlertidige likviditetsproblemer som
skyldes forhold i det eksterne finansieringsmarkedet. Her kan det likevel
være vanskelig å avgjøre hva som er midlertidig og hva som er permanent. En
kunne også tenke seg støtteordninger for nyskapende prosjekter som har van-
skelig for å oppnå ekstern finansiering på grunn av at det er vanskelig å vur-
dere risikoen. Generelle tiltak som retter seg både mot prosjekter som oppnår
finansiering og risikoavlastning relativt problemfritt i markedet, så vel som
mot nye prosjekter og aktører som har problemer med ekstern finansiering,
har den svakheten at de ikke vil være tilstrekkelig målrettet mot de områder
der markedet må antas å svikte. Innenfor en gitt budsjettramme for det
offentlige blir da effekten av tiltakene mindre.

Reelle positive eksterne virkninger.
Reelle eksterne virkninger er kunnskapslekkasjer som skriver seg fra en bed-
rifts FoU-virksomhet og som gjør andre bedrifters FoU-virksomhet mer
produktiv. Avhengig av markedsforholdene er dette samfunnsøkonomisk ver-
diskaping som bedriften ikke blir fullt ut økonomisk kompensert for i marke-
det. I tillegg vil ofte patentbeskyttelsen for mange produkter være lett å omgå
ved imitasjon eller utvikling av nære substitutter, slik at det også kan være van-
skelig å innkassere som inntekt markedets verdsetting av patenterte nye
produkter. Et eksempel på dette har vi i farmasøytisk industri der patent-
beskyttet originalmedisin får konkurranse fra billigere synonympreparater
med lik kjemisk struktur og medisinsk virkning. I slike tilfelle vil også patent-
beskyttede produkter skape positive eksterne virkninger hos produsenter
som imiterer patenterte produkter. Isolert sett er dette en fordel da en får en
bedre utnyttelse av den kunnskapen som ligger under patentet. Den bedrifts-
økonomiske lønnsomheten av en imitasjonsstrategi består imidlertid for en
stor del i at en undergraver lønnsomheten av originalproduktet. Når dette
skjer mellom aktører som er lokalisert i samme land, vil denne profit-shifting
komponenten i den private avkastningen ikke bidra til samfunnsøkonomisk
verdiskaping på kort sikt. På lang sikt kan det undergrave den bedriftsøkono-
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miske lønnsomheten av FoU-investeringer og ved dette hemme omstilling-
sevne og vekstpotensial. Når det gjelder imitasjon av utenlandske produkter,
vil profit-shifting være en inntekt både bedrifts- og samfunnsøkonomisk. De
langsiktige kostnader knyttet til svekkede incitamenter til FoU-virksomhet for
utenlandske bedrifter, vil i begrenset grad bæres av det landet der imitasjonen
finner sted.

Reelle eksterne virkninger betyr at det er teoretisk velfunderte grunner
for at myndighetene bør gi økonomiske incitamenter til bedrifters FoU-inves-
teringer. Spørsmålet er hvordan og i hvilket omfang slik støtte bør gis. Prin-
sippet om målretting sier at en bør rette støtten mot de FoU-aktiviteter som må
antas å ha betydelig overføringsverdi for andre FoU-entreprenører og støtte
kommersialisering av patenterte produkter der patentbeskyttelsen må antas å
være ufullstendig. Det er imidlertid grunnleggende informasjonsproblemer
knyttet til en målrettet FoU-politikk. Det er for det første vanskelig for myn-
dighetene å ha en klar oppfatning av hvilke FoU-prosjekter og aktiviteter som
har størst overføringsverdi for omverdenen. For det andre er det i mange til-
felle vanskelig å avgjøre hvilke kostnader i bedriften som kan tilskrives FoU-
virksomhet. For det tredje er det et spørsmål om støtten bør gis eksplisitt i
form av direkte prosjektstøtte, eller om den bør gis implisitt ved å gi fradrag
for FoU-utgifter i overskuddsbeskatningen. Det vil ideelt sett også være viktig
å søke å unngå at støtte blir gitt til FoU-virksomhet der produktutviklingen er
rettet mot imitasjon av eksisterende patenterte produkter utviklet og markeds-
ført av innenlandske bedrifter, da dette ville virke kontra-produktivt i forhold
til det en ønsker å oppnå med FoU-støtte.

Den optimale størrelsen på FoU-støtte vil være avhengig av i hvilken form
den blir gitt. Om vi gjør det tankeeksperimentet at myndighetene hadde per-
fekt informasjon om de enkelte prosjekters reelle eksterne virkninger for
annen innenlands virksomhet, og at myndighetene kunne observere perfekt
hvilke av bedriftens kostnader som kunne tilskrives bona fide FoU-virksom-
het, ville prinsippet om målretting tilsi at FoU-støtte ble differensiert etter
disse kriteriene. Et slikt perfekt differensiert subsidiesystem ville forenkling-
shensyn tilsi ble holdt utenfor skattesystemet og administrert som direkte til-
skudd. Myndighetene har imidlertid ikke slik perfekt informasjon. En gener-
ell støtteordning for FoU kan da i noen grad tilgodese prosjekter som har beg-
renset overføringsverdi for andre, en kan komme til å gi tilskudd til FoU-aktiv-
itet som i realiteten er rettet mot produktimitasjoner, og en kan komme til å
akseptere kostnader som grunnlag for tilskudd eller ekstra utgiftsføring som
i varierende grad kan tilskrives FoU-aktiviteter. Siden en generell støtteordn-
ing under begrenset informasjon fra myndighetenes side vil ha slike uønskede
sidevirkninger, vil det optimale omfanget av støtten i dette tilfelle være lavere
sammenlignet med det hypotetiske tilfellet at en hadde perfekt informasjon.

En generell støtteordning som ikke tar sikte på å diskriminere mellom
ulike type prosjekter, kan en tenke seg implementert gjennom over-
avskrivninger og ekstra utgiftsføring i overskuddsbeskatningen. I beskat-
ningssammenheng vil en måtte ta stilling til hvilke utgifter som kan tilskrives
FoU-virksomhet. Så lenge det skal trekkes en grense mellom utgifter som er
berettiget til ekstra fradrag og andre utgifter, vil en alltid stå overfor den
muligheten at en aksepterer utgifter som ikke er forårsaket av FoU-virksom-
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heten, og at det ikke gis fradrag for bona fide FoU-utgifter. Her vil det være en
avveining mellom grensedragningen mot de utgifter som ikke kvalifiserer for
ekstra fradrag, og styrken i skattesubsidien. Jo mer restriktiv avgrensning av
de utgifter som kvalifiserer for ekstra utgiftsføring, desto sterkere bør skatte-
subsidien i form av ekstra utgiftsføring kunne være. Mer generelt kan en si at
jo mer en «screener» mellom prosjekter og kostnader som kvalifiserer for
FoU-støtte, desto sterkere bør de optimale marginale incitamentene kunne
være. Screening mellom prosjekter bør håndteres via en tilskuddsordning,
mens screening mellom FoU-utgifter og andre utgifter kan implementeres
gjennom beskatningen. Om FoU-subsidier bør administreres utenfor eller
innenfor skattesystemet, vil derfor avhenge av hva som er viktigst av å
«screene» mellom støtteverdige og mindre støtteverdige prosjekter, eller mel-
lom utgifter som er berettiget og ikke berettiget til ekstra fradrag i beskatnin-
gen.

Verdien av kunnskapslekkasjer fra bedrifters FoU-virkomhet er også
avhengig av at bedriftene har et mottaksapparat som kan nyttiggjøre seg
kunnskaper som er generert av andre. Det vil normalt være en sammenheng
mellom effektiviteten i bedriftens mottaksapparat og kompetansenivået i bed-
riften FoU-virksomhet. Støtte til oppbygging av formell og reell FoU-kompet-
anse i bedriftene vil derfor effektivisere kunnskapsflyten mellom bedrifter og
muligens også føre til at kunnskapsproduksjonen gjennom bedriftens FoU-
virksomhet ble mindre smal og dermed gi større ekstern nytte.
Internasjonal mobilitet av FoU-investeringer og nasjonal beskatning.

Internasjonal skattearbitrasje.
Forskjellig skattemessig behandling av FoU-investeringer og ulikheter i bed-
riftsbeskatningen mellom land kan påvirke lokaliseringen av mobile FoU-
investeringer og mobil kunnskaps-basert økonomisk virksomhet. For multi-
nasjonale selskaper som driver virksomhet i flere land, gir dette skatteincita-
menter til å lokalisere FoU-virksomhet i land med høye skattesatser og lib-
erale fradragsregler dersom de har andre inntekter i landet å avregne
fradragene mot. Effektivt sett betaler da myndighetene i slike tilfelle en større
andel av investerings-kostnadene. Når det gjelder den kommersielle utnyttin-
gen av resultatene fra FoU-investeringene, taler skattemessige forhold isolert
sett for å lokalisere slik virksomhet til land med lav effektiv selskapsbeskat-
ning siden selskapskatten virker som en nasjonal kildeskatt på selskapsinves-
teringer. Denne utnyttingen av skattemessig forskjellsbehandling av inntek-
ter og utgifter mellom land, går under betegnelsen skattearbitrasje. Den bed-
riftsøkonomiske lønnsomheten av skattearbitrasje drives generelt av at ulike
kostnads- og inntekts-komponenter som er økonomisk ekvivalente, behandles
skattemessig forskjellig. Spesielt gjelder dette også for inntekter og kostnader
som opptjenes og pådras i ulike land med forskjellige skatteregimer.

Gjennom skattearbitrasje kan FoU-prosjekter som er bedriftsøkonomisk
ulønnsomme før skatt, bli lønnsomme etter skatt når skattesubsidien i landet
der FoU-virksomheten drives, er større enn den effektive beskatningen av den
resulterende kommersielle nedstrøms-virksomheten. På den annen side vil
normalt lavskatteland ha ugunstigere lokaliserings-betingelser i form av min-
dre offentlige investeringer i komplementær infrastruktur, og mindre offentlig
tilbud av personrettede fellesgoder. Dette vil alt annet likt gjøre det mindre
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attraktivt å lokalisere nedstrømsvirksomheten til lavskatteland. Synergieffek-
ter og positive kunnskapskoblinger mellom FoU-virksomhet og nedstrøms-
virksomhet gjør det også økonomisk mindre attraktivt å separere FoU-virk-
somheten fra virksomhet basert på kommersiell utnytting av resultatet fra
FoU-innsatsen. Kunnskapslekkasjer mellom ulike bedrifters FoU-virksomhet
og mellom FoU og nedstrømsvirksomhet kan skape lokale kunnskapsbaserte
næringsklynger som motvirker arbitrasjekreftene. Myndighetene kan da
gjøre det mindre attraktivt for nedstrømsvirksomheten å flytte ut av landet ved
å føre en politikk som støtter opp under nasjonale klynger av kunnskapsinten-
siv virksomhet.

Når det gjelder investeringer i personlig kompetanse og kunnskapskapi-
tal, vil land der det offentlige i betydelig grad subsidierer utdanning også nor-
malt ha et høyt skattenivå. Personer med høy utdanning vil isolert sett ha et
incitament til å lokalisere utnyttelsen av kunnskapen til land med lavere per-
sonbeskatning. Dette incitamentet vil bli forsterket ved økt grad av internas-
jonalisering og økt personmobilitet. Myndighetene kan også redusere dette
problemet ved å gjøre det mindre attraktivt for personer med høy utdanning å
søke seg til lavskatteland med et mindre offentlig tjenestetilbud. Et mulig
tiltak kan være økt offentlig tilbud av goder som retter seg spesielt mot per-
soner med høy utdanning

Skattekonkurranse.
Skattearbitrasje viser hvilke incitamenter som eksisterer for bedrifter og per-
soner til å utnytte skatteforskjeller mellom land gjennom valg av lokalisering.
Gitt at nasjonale ulikheter med hensyn til skatteforhold påvirker lokalisering
av bedrifter og valg av bostedsland for personer, vil der være et incitament for
de nasjonale myndigheter til å føre en strategisk skattepolitikk for å trekke til
seg bedrifter og personer som gir et større bidrag til landets skatteinntekter
enn det de koster i form av press på offentlig infrastruktur og tjenesteyting og
økte lokale trengselskostnader. Spesielt vil dette gjelde for virksomhet og per-
soner som tilfører lokaliseringslandet betydelig positive eksterne virkninger.
I særlig grad må det antas å gjelde for FoU-virksomhet og høyt utdannet
arbeidskraft.

Internasjonal konkurranse om skattegrunnlag og skatteinntekter fører til
for lave skatter og for lavt offentlig tjenestetilbud sammenlignet med en inter-
nasjonalt koordinert fiskal politikk. Grunnen til dette er at lønnsomheten for
det enkelte land av å trekke skattbar virksomhet og personer til landet består
for en stor del i kapring av andre lands skatteinntekter. Dette er ingen gevinst
for landene sett under ett. I et konsolidert internasjonalt perspektiv er res-
surser som enkeltland bruker på å kapre skatteinntekter, et reelt økonomisk
tap. Når et land mister skatteinntekter på grunn av skattekonkurranse fra land
som konkurrerer om mobile bedrifter og skattytere, blir landet påført et reelt
tap ved at pr capita kostnadene ved å opprettholde et offentlig tjenestetilbud
blir større. På sikt vil dette føre til et redusert tilbud av fellesgoder både ved at
finansieringskostnadene blir høyere, og ved at en får en dårligere utnyttelse
av stordriftsfordelene på brukersiden dersom skattekonkurranse også fører til
utflytting av personlige skattytere. På denne måten vil skattekonkurranse føre
til reelle negative fiskale eksterne virkninger for de enkelte land.
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Kunnskapsflyten fra en bedrift til andre bedrifter vil normalt være større
innenfor et lokalt avgrenset område, og det samme må antas å gjelde for bed-
rifter lokalisert innenfor et land. Lokale reelle kunnskapseksternaliteter fra
FoU-investeringer vil da kunne føre til lokale synergieffekter og stordrifts-
fordeler når det gjelder etablering av FoU-intensiv næringsvirksomhet. Dette
fører til lokale kunnskapsintensive klynger der klyngegevinstene vil avleire
seg som økt inntektsnivå gjennom økte lokale eier- og faktorinntekter. Dette
vil derfor være et ekstra motiv for å trekke til landet kunnskapsintensive bed-
rifter som kan skape lokale kunnskapsmessige overrislingseffekter, og ved
dette legge til rette for etablering av kunnskapsintensive næringsklynger.
FoU-investeringer og høykvalifisert arbeidskraft må derfor ventes å være sær-
lig utsatt for skattekonkurranse mellom land.

Ønsket om å føre en skattepolitikk som stimulerer til FoU-investeringer
og kunnskapsbasert næringsvirksomhet har flere sider. Det er for det første å
føre en politikk som gjør det attraktivt for eksisterende kunnskapsbasert virk-
somhet å være i landet. Det er for det andre å føre en politikk som gjør det
attraktivt for utlendinger å lokalisere kunnskapsintensiv virksomhet til landet.
For det tredje vil det også være viktig å hindre at en ikke får altfor store skat-
temessige vridninger innenlands mellom mobil og mindre mobil virksomhet.
En politikk som tar sikte på å stimulere til kunnskapsintensiv næringsvirk-
somhet må også legge til rette for at høykvalifisert arbeidskraft utnytter sin
kompetanse i innenlands virksomhet.

En politikk som stimulerer til FoU-virksomhet i Norge, kan implement-
eres både gjennom innretningen av beskatningen og gjennom innretningen av
offentlige utgifter. På skattesiden vi det være viktig å legge større vekt på
beskatning av relativt mindre mobile skattegrunnlag. Om vi antar at personer
er mer mindre mobile enn kapital, innebærer det større vekt på personbeskat-
ning enn på bedriftsbeskatning. På utgiftssiden kan det offentlige satse på
investeringer i kunnskapskapital og infrastruktur som er komplementær til
private investeringer i FoU. Eksempler på dette er offentlige investeringer i
næringsrettet FoU innenfor universitets- og høyskolesektoren, offentlige
kommunikasjoner og IKT.

Økt internasjonalisering fører til at bedrifter, produkjonsfaktorer og per-
soner blir stadig mer mobile over landegrensene. I en slik situasjon blir det
vanskelig å tilfredsstille ønskelige krav til en tilpasset skattepolitikk ved små
endringer innenfor dagens system. En viktig premiss er at kapital er mer
mobil enn personer og arbeidskraft. Gitt dette, kan det være hensiktsmessig
å erstatte nasjonal kildebeskatning av kapital med en mer konsekvent bosteds-
basert beskatning av personer. Den viktigste kildebeskatningen av kapital
skjer gjennom selskapsbeskatningen. En opphevelse av selskapsskatten, f.eks
ved å innføre en uttaksskatt på innenlandske eiere av nasjonal næringsvirk-
somhet, vil gi en skattekreditt på overskudd som reinvesteres i næringsvirk-
somhet i innenlands. Norsk bedriftsbeskatning vil da ikke i seg selv gi motiv
for utflytting av næringsvirksomhet. Utlendinger som ikke er gjenstand for
norsk personbeskatning, ville få et ekstra motiv til å investere i realkapital.
Dette skyldes at de slipper norsk kildeskatt på selskapsinvesteringer i Norge,
og blir heller ikke gjenstand for norsk uttaksbeskatning. Bedriftsbeskatning
basert på uttaksprinsippet ville virke nøytralt både mellom næringer og mel-
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lom enkeltbedrifter. Korrekt utformet vil den også være en ikke-vridende
skatt på bedriften. Den vil ikke favorisere FoU-investeringer spesielt. Men for
bedrifter som er rasjonerte i det eksterne kapitalmarkedet når det gjelder
FoU-investeringer, vil skattefri reinvestering av bedriftsoverskudd måtte for-
ventes i særlig grad å stimulere FoU-investeringer.

Overgang til uttaksbeskatning når det gjelder selskapsbeskatningen er en
stor reform som ville kreve ytterligere utredninger både når det gjelder
konkret utforming og økonomiske virkninger. Men strukturelle endringer i
forutsetningene for nasjonal beskatning vil trolig også kreve strukturelle
endringer i skattesystemet. 57

57. Det kan her vises til NOU 1996:17, «I Norge for tiden: Konsekvenser av økt internasjona-
lisering for en liten åpen økonomi» for en nærmere utredning av disse spørsmål.
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Vedlegg 4 

Vurdering av og forslag til tiltak knyttet til lover, 
reguleringer, som kan bidra til å bedre omfanget av FoU-

investeringer i Norge innen bioteknologi- og IKT-
næringene

Av Halvor Bjerke

Innledning
I mandatet til FoU-utvalget (Hervik-utvalget) er utvalget også bedt om å:

«vurdere om andre tiltak enn offentlig støtte, for eksempel gjennom
lovgivning og reguleringer, kan bidra til å bedre omfanget av FoU in-
vesteringer i Norge.»

På bakgrunn av en prosess og en dialog mellom Arild Hervik, Christian Ham-
bro og Jon Hekland på den ene siden og Halvor Bjerke, Kjeld Rimberg og
Øyvind Stene på den andre, har sistnevnte gruppe fått følgende oppdrag:

«Vurdere og gi forslag til tiltak knyttet til lover og reguleringer med ba-
sis i erfaringer fra IKT- og bioteknologinæringene, samt til offentlige
innkjøpsordninger, som kan bidra til å bedre omfanget av FoU-invest-
eringer i Norge.»

Vurderingen foretas i perioden 4.11. – 29.11.1999.
Dette dokumentet tar for seg lover, reguleringer og administrativ praksis

innen de to nevnte næringene. Vurderingen av offentlige innkjøpsordninger
blir behandlet i et annet skrift.

Det er i dette skrift lagt til grunn den definisjon av bioteknologi som er
benyttet i Nærings- og handelsdepartementets «Nasjonal strategi for næring-
srettet bioteknologi», datert 8.6.1998:

«Bioteknologi er integreringen av naturvitenskap og ingeniørviten-
skap i den hensikt å oppnå anvendelse av organismer, celler, deler av
disse og molekylære analoger til produkter eller tjenester.»

Lovgivning i Norge er i prinsippet resultat av politiske prosesser, og følgelig
uttrykk for «folkeviljen». Det er derfor en vanskelig oppgave å vurdere regelv-
erkets hensiktsmessighet innenfor en gitt politisk og demokratisk ramme.
Dette er forsøkt gjort med utgangspunkt i at det kommer motstridende poli-
tiske signaler om forskningens rolle og betydning, og at den raske teknolo-
giske utviklingen gjør det nødvendig med en løpende vurdering av forskning-
spolitikken.

For ordens skyld bør det understrekes innledningsvis at det er god grunn
til å gi lovregler som regulerer FoU på bioteknologiens område, og tilst-
edeværelsen av slike regler bidrar også til å legitimere forskningen på områ-
det.
Avgrensninger
Skattereglene skal ikke behandles, da disse vil bli behandlet av andre. I inter-
vjuene med aktører utenfor den offentlige sektor, er det skatte- og avgiftsre-
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glene som først blir trukket frem. Oppfatningene har vært så sterke at vi finner
å ville redegjøre for noen av synspunktene i stikkords form:
– Investeringsavgiften burde avskaffes for forskningsvirksomhet
– Forskningsvirksomhet (uten minimumsomsetningen) burde unntas fra

merverdiavgift
– Delingsmodellen fører til at mange nystartede bedrifter blir skattlagt med

ca 50 % av overskuddet (mot 28 % for aksjeselskaper), og følgelig må tjene
2 kroner for å kunne investere 1 ny krone

– Formueskatten kan tvinge eierne av selskaper som har stor forventnings-
verdi (uten tilsvarende inntekter) til å selge aksjer eller flytte utenlands
(f.eks. Opera Software)

– Beskatningen av aksjeopsjoner til ansatte oppfattes som en hindring for å
belønne innsats og holde lavt lønnsnivå i gründerbedrifter.

Det er en utbredt oppfatning at FoU-midler ikke bør dirigeres ut fra distrikt-
spolitiske hensyn. Det er nødvendig med «centers of excellence», og da kan
ikke ressursene spres for meget i et lite land. Aktiviteten innen medisinsk FoU
og tjenesteyting er stor i USA. Landet har et medisinsk fakultet pr 2 mill. inn-
byggere. I Norge er forholdstallet ett pr 1 mill. innbyggere. Det er sannsynlig
at forskningsmiljøene ville blitt bedre ved større konsentrasjon av ressursene.
Det avgrenses mot de her underliggende samfunnsmessige prioriteringer i
denne vurderingen.

Mange av intervjuobjektene påpeker at det går mye tid og ressurser med
til å skrive søknader om FoU-støtte, og etterfølgende rapporter om hva pen-
gene er brukt til. Enkelte ledere ved forskningsinstitutter mener at de bruker
ca 20 % av sin tid til å skrive søknader og begrunne behov for FoU-midler, samt
etterfølgende rapporter om hva pengene har gått til. Det virker som det nor-
ske samfunn bruker svært mange potensielle FoU-årsverk til å administrere
fordelingen av begrensede midler til FoU. En beregning av antall administra-
tive årsverk ville kanskje kunne danne grunnlag for å se på hele ressursfordel-
ingsmekanismen på nytt. Det fremkom i intervjurunden synspunkter på at for-
skningsmidlene burde allokeres til strategiske satsningsområder og fordeles
etter et mer desentralisert system. Dette er åpenbart vanskelige spørsmål som
ligger på siden av herværende vurdering.

En fullstendig gjennomgang av problemstillingene har ikke vært mulig på
den korte tiden som har stått til rådighet. Arbeidet har derfor konsentrert seg
om de hindre og muligheter som er lettest å påvise.
Metode
Det har vært gjennomført dybdeintervjuer med en rekke personer innen
offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, kommersielle stiftelser/sel-
skaper opprettet for offentlige forskningsinstitusjoner og privat næringsvirk-
somhet og industri. Noen er blitt kontaktet med skriftlig beskrivelse av opp-
gaven og oppfordret til å komme med synspunkter og erfaringer. Utvelgelsen
av intervjuobjektene har dels skjedd ved henvendelse til fagansvarlig i
enheten, og dels ved anbefalinger som har fremkommet i de løpende interv-
juene.

Tilsammen 75 personer er blitt intervjuet eller kontaktet og gitt anledning
til å komme med synspunkter.
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Intervjuobjektene er blitt spurt om hvilke lover, regler og administrativ
praksis de kommer i befatning med i sitt arbeid, og om de opplever hindringer
og irrasjonalitet i dette rammeverket.

På bakgrunn av de synspunkter som har fremkommet, har en gått inn i de
regler og forskrifter som fremstår som relevante.

1  Del I Bioteknologi

1.1  Innledning

Motstridende signaler fra et splittet samfunn
Det norske samfunnet er dypt splittet i synet på bioteknologien. Dette gjelder
både ønskeligheten av bioteknologisk FoU, dennes plass i samfunnet og
betydningen for livskvalitet, levestandard og samfunnsutvikling.

Nærings- og handelsdepartementets «Nasjonal Strategi for næringsrettet
bioteknologi» av 8. juni 1998 understreker den meget store forventede veks-
ten innen bioteknologinæringene i årene som kommer. Medisinsk biote-
knologi har vært dominerende og er kommet lengst i utviklingen. Men biote-
knologien har også et meget betydelig potensial på andre områder. Vår nasjo-
nale strategiplan gir uttrykk for at alle de aktuelle departementene ønsker å
videreføre satsingen på de områdene Norges Forskningsråd har fremhevet:
– medisin og helse
– matvareproduksjon
– marin bioteknologi

Det kommer til uttrykk i strategiplanen at Norge bør «ha et fleksibelt lovverk
som sikrer samfunnsmessig styring og bærekraftig bruk av moderne biote-
knologi, samtidig som næringsliv og forskning får rimelige arbeidsvilkår.»

Intervjurunden har ikke avdekket personer som mener at denne målset-
tingen er nådd (med mulig unntak for Justisdepartementets lovavdeling). Det
er en utbredt oppfatning at regelverket er for strengt og at politikerne stadig
griper inn og styrer i restriktiv retning.

Det er politikernes oppgave og privilegium å styre samfunnsutviklingen
slik de finner riktig. Mange av intervjuobjektene har holdt foredrag om biote-
knologi for politikere. Det er en utbredt oppfatning at kunnskapsnivået hos
politikerne om bioteknologi er svært mangelfullt.

Et hyppig nevnt eksempel er Stortingets vedtak om forbud mot alle gen-
modifiserte produkter som inneholder antibiotika resistensgener. Et slikt for-
bud ville få store og til dels uforutsette konsekvenser. Det finnes en mengde
antibiotikaresistente organismer i naturen. Videre er bidraget fra genteknolo-
gisk virksomhet i forbindelse med antibiotikaresistens problematikken lite i
forhold til f eks uvettig bruk av antibiotika i human- og veterinærmedisin. Ved-
taket er senere tolket til bare å gjelde mat og forprodukter.

Politikernes negative holdninger og et strengt lovverk sender klare sig-
naler til det bioteknologiske miljøet i Norge. Det bevilges penger til bioteknol-
ogisk FoU, men virksomheten blir sett på med betydelig skepsis.

Det er i mange sammenhenger uttrykt ønske om at samfunnet skal styre
den bioteknologiske FoU i en samfunnsnyttig og bærekraftig retning. Dette



NOU 2000: 7
Vedlegg 4 Ny giv for nyskaping 309
kommer også til uttrykk i forarbeidene til genteknologiloven. Det er bred
enighet om at forskningen bør være samfunnsnyttig, og prioriteringen av de
begrensede forskningsmidlene tar hensyn til dette.

Men grunnforskning er samfunnsnyttig selv om den ikke er rettet mot en
bestemt praktisk anvendelse. FoU innen bioteknologi skiller seg neppe ves-
entlig fra andre forskningsområder i så måte. Det ligger i forskningens natur
at forskerne ikke alltid vet på forhånd hva de vil komme til å oppdage. For
bioteknologisk forskning gis det politiske signaler om at man skal unnlate å
forske dersom man ikke er sikker på å finne et samfunnsnyttig resultat som
kan underbygge en bærekraftig utvikling.

Samtidig som det er betydelig skepsis og motvilje mot bioteknologisk FoU
i det norske samfunnet, har det samme samfunnet en forventning om å nyte
godt av resultatene av den bioteknologiske FoU som gjøres i utlandet. Det
synes ikke å være mange som ønsker å unnlate å ta ny medisinsk bioteknolo-
gisk kunnskap i bruk fordi den har fremkommet ved forskningsmetoder som
ikke godtas i Norge. Snarere tvert imot, det er en forventning om at pasienter
ved norske sykehus skal få tilgang til de beste behandlingsmetoder som er
tilgjengelige i det internasjonale samfunn.

Det må kunne slås fast at det norske samfunn ønsker å nyte godt av nyvin-
ninger på bioteknologiens område, og det ønsker FoU på området. Samtidig
er mange engstelige for mulige uopprettelige skader på helse og miljø som
følge av aktiviteten. Problemstillingen for bioteknologi er ikke avgjørende for-
skjellig fra en rekke andre aktivitetsområder i samfunnet. Det er ikke uvanlig
at samfunnet aksepterer skader og farer ved en aktivitet, fordi nytteverdien
likevel er større for fellesskapet. Bilkjøring kunne være et dagligdags eksem-
pel. Og man forbyr ikke produksjon av insulin fordi stoffet er et utmerket
drapsredskap som ikke etterlater spor.

Bioteknologisk forskning reiser etiske spørsmål, men ikke minst er det
tale om risikostyring. Det er et viktig spørsmål om risikostyringen og avvein-
ingen mot andre samfunnshensyn er håndtert på en hensiktsmessig måte.
Politisk ideologi og livssyn vil påvirke holdningen til dette spørsmålet.

1.2  Genteknologiloven av 02.04.1993 nr 38

Innesluttet bruk
Med innesluttet bruk menes enhver arbeidsoperasjon hvor genmodifiserte
organismer blir framstilt, dyrket, lagret, destruert, eller brukt på annen måte,
i et lukket system hvor det anvendes fysiske barrierer, eller fysiske barrierer
sammen med kjemiske og /eller biologiske barrierer, for å begrense organis-
menes kontakt med mennesker og miljø. (Gentekn.l. § 5).

Eierne av anleggene (lab’ene) søkte om godkjennelse da loven kom. Etter
å ha fått godkjennelse av anleggene, synes aktørenes interesse for lovens krav
å være blitt noe mere avdempet.

De fleste av de aktuelle intervjuobjektene mener at mye av deres aktivitet
faller utenfor regelverket. Det gis uttrykk for at man benytter kjente og aksep-
terte teknikker med lav risiko.

Det er en utbredt oppfatning at genteknologiloven med forskrifter stiller
for strenge krav til denne typen virksomhet. Det er arbeidskrevende å etter-
leve regelverket når man driver aktivitet som faller inn under reglene.
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Sentrale aktører på myndighetssiden etterlyser kost/nytte vurderinger
ved utformningen av regelverket.

Norge har strenge regler for sterile planter eller planter som av klimatiske
grunner ikke kan overleve her. Det kreves f.eks. betonggulv i drivhus som
skal ha slike planter, og visse regler for inneslutning. Våre regler er strenge i
Europa. Kravene synes i noen grad overflødige, og medfører derfor også over-
flødige kostnader og ressursbruk. USA har vesentlig mer liberale regler enn
Norge ved dyrking av genmodifiserte planter.

Transgene dyr som (importeres og) benyttes til forskningsformål, er kost-
bare og blir passet godt på av forskningsinstitusjonene, f eks transgene mus.
De blir klassifisert i en lav risikoklasse, men underlagt et til dels strengt
regelverk. Det reises spørsmål ved nødvendigheten av denne reguleringen.

Genteknologiloven regulerer bare et lite område innen bioteknologien.
Det gjelder ikke tilsvarende strenge krav for bruk av mikrobakterier og virus
til FoU formål. Slik bruk kan være minst like farlig for helse og miljø som
gmo’er. Arbeidsmiljøloven har relevante regler, men disse er generelle og
krever ingen søknad. Spørsmål om samfunnsnytte og bærekraftig utvikling
har visstnok ikke vært noe tema i denne sammenheng.

De søknadene hvor flere departementer og instanser er involvert tar mest
tid. Sentrale aktører på myndighetssiden mener det hadde vært tilstrekkelig
med generelle krav og normer for forsvarlig virksomhet innen gente-
knologilovens område. Detaljerte skjemaer har en begrenset virkning på fors-
varligheten av driften. Den enkeltes ansvarsfølelse og håndtering av materia-
let er svært viktig. Det synes å være stor grad av selvjustis i fagmiljøene. Dette
underbygges av at det ikke er gitt regler for behandling og håndtering av mik-
robakterier og virus.

Når det gjelder Folkehelsens praktisering av regelverket for innesluttet
bruk, har mange uttalt seg positivt, og ingen negativt.

Utsetting av genmodifiserte organismer (gmo)
Med utsetting menes tilsiktet introduksjon i miljøet av genmodifiserte organ-
ismer uten de barrierer som kreves ved innesluttet bruk. Utgangspunktet for
reguleringen er sak-til-sak og trinn-for-trinn prinsippet. Hvert enkelt trinn i
utsettingsprosessen skal godkjennes av myndighetene. Tillatelse skal ikke gis
uten forutgående konsekvensanalyser. Føre-var-prinsippet gjelder.

Den norske loven innfører to krav til godkjenning av utsetting av gmo,
som vel ingen andre land har. Godkjenning til utsetting kan bare gis dersom
– utsettingen anses å være samfunnsnyttig, og
– den er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling.

Det er alminnelig enighet om at reglene er strenge og at de blir praktisert
strengt. Noen hevder at de norske reglene er enestående og de mest restrik-
tive i verden.

Det knytter seg stor usikkerhet til tolkningen av de særnorske kravene
om samfunnsnytte og bærekraftig utvikling. Det er derfor stor grad av ufo-
rutsigbarhet m.h.t. om søknad om utsetting eller markedsføring vil bli god-
kjent.
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Det synes å være en utbredt oppfatning at man skal ha et meget sam-
funnsnyttig produkt før det er bryderiet vært å søke om markedsføringstilla-
telse for et genmodifisert produkt.

Det er blitt påpekt av flere at grensen mellom innesluttet bruk og utsetting
er trukket annerledes i Norge enn i andre land. Bruk av gmo i veksthus, opp-
drettsanlegg, dyrestaller o.l. blir i utgangspunktet ansett som utsetting. Dette
har ført til at det blir stilt unødvendig strenge og fordyrende krav til slike
anlegg.

Det blir også uttrykt frustrasjon over at transport av gmo blir ansett som
utsetting. Det er ikke uvanlig at forskere bringer med seg forskningsmateriale
i forbindelse med internasjonalt samarbeid. Det kan dreie seg om meget små
pakninger som oppbevares i håndbagasjen. Slik transport krever samtykke
etter reglene om utsetting. I det nye EU direktivet om innesluttet bruk er det
gjort vesentlige unntak fra reglene som gjør det enklere å transportere gmo på
veg, jernbane, innenlandsk vannveg, sjø og luft.

Privat eiet næringsvirksomhet
Aktørene i privat virksomhet synes jevnt over å ha et høyt aktsomhetsnivå
med hensyn til å etterleve regelverket. De er opptatt av konsekvensene av
eventuelt å mistolke bestemmelsene, både i forhold til myndighetenes reak-
sjoner og skadene på bedriftenes anseelse og markedsposisjon. Med henvisn-
ing til de generelt negative holdningene til genteknologien i samfunnet, for-
venter de private aktørene strenge reaksjoner dersom de skulle komme til å
handle i strid med regelverket.

Det synes å være en ganske utbredt oppfatning at privatøkonomisk virk-
somhet som faller inn under genteknologiloven med forskrifter, vanskelig lar
seg utføre her i landet. Detaljkravene til meldinger og søknader, usikkerhet
med hensyn til offentliggjøring av detaljer om FoU-prosjektene, og kanskje
viktigst, tiden som medgår til saksforberedelse og myndighetenes behan-
dling, gjør at terskelen for å utføre slik FoU i Norge er meget høy. Det er en
oppfatning at man sparer betydelig tid og krefter ved å la FoU prosjekter
utføres f.eks. i England eller Irland.

En person opplyser at vedkommende har latt FoU-oppgaver bli utført i
utlandet. Grunnen er arbeids- og særlig tidsbesparelsen. FoU-aktiviteten blir
da ikke hemmet av tidsbruk på arbeidsoppgaver som ikke fremmer FoU-
prosjektene.

Når det gjelder produksjon av genmodifiserte organismer kan dette gjøres
billig og problemfritt, f.eks. i Østen.

Noen aktører mener at utviklingen har løpt fra genteknologiloven, slik at
den lab-virksomheten de nå driver faller utenfor kriteriene i loven. Fra dette
hold er det fremkommet at det ikke er hensiktsmessig å ta opp gente-
knologiloven til vurdering. Det er liten tillit til at lovgiver vil makte å lage en
god lov.

Bedrifter som har valget mellom i drive FoU i Norge og andre land, vil la
seg styre av rammebetingelsene i det enkelte land. De vil bl.a.legge vekt på:
– Tilgang på kompetanse og fagmiljø
– Økonomiske betingelser som skatter og avgifter på selskaper og

arbeidstakere
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– Økonomiske stimulanser (gaver/støtte)
– Juridiske begrensninger og byråkrati

– omfang og krav til søknader og tillatelser
– tidsforsinkelser ved søknadsbehandling etc
– arbeidsmiljøbestemmelser, f.eks. forbud mot overtid og fleksible

arbeidstidsordninger, forbud mot midlertidig ansettelse, begren-
sninger i adgangen til innleie av arbeidskraft m.v.

– kravene til helse, miljø, og sikkerhet (HMS)
– Opphavsrettslig beskyttelse
– immigrasjonsbestemmelser

Det opplyses at det er ca 240 nyetablerte bioteknologiske foretak i Sverige,
mens det i Norge er ca 30–40. Disse tallene er ikke dokumentert.

Formålsbetraktninger Vurdering av Genteknologiloven
Lovens formål er å sikre at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer
skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsip-
pet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

Loven bygger på EU-direktiv 90/219 (innesluttet bruk) og 90/220 (utset-
ting). Direktivet om innesluttet bruk angir minimumskrav til den nasjonale
lovgivning. Ingen av direktivene har krav om at FoU må være samfunnsnyttig
og understøtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. Det er bare hensynet til
helse og miljø som er nevnt.

Loven bygger på en forutsetning om at FoU på dette området må regul-
eres med strenge sikkerhetstiltak. Loven har ingen regler som direkte tar
sikte på å stimulere eller legge forholdene til rette for FoU på det lovregulerte
området.

Det har vært en målsetting å styre denne forskningen mot samfunnsnyttig
og etisk forsvarlig FoU som sikrer en bærekraftig utvikling. Det er ikke opp-
stilt klare kriterier for slike vurderinger.

Miljøverndepartementet gir i Ot. prp. nr. 8 (1992–93) uttrykk for at føre-
var-prinsippet bør legges til grunn ved praktiseringen av lovens regler. Prin-
sippet går i korthet ut på at dersom det kan være tvil om bruk av bioteknologi
kan ha negative konsekvenser for helse, miljø eller andre forhold, skal tilla-
telse til virksomheten ikke gis. Det uttales at prinsippet er spesielt viktig i
utsettingssaker.

Lovavdelingen i Justisdepartementet skal visstnok senere ha lagt til grunn
at det ikke skal gis tillatelse til utsetting selv om det ikke foreligger noen
risiko, med mindre det kan påvises en klar samfunnsnytte og tiltaket er egnet
til å bidra til en bærekraftig utvikling.

Det er bred forståelse for behovet for å regulere forskning og utnyttelse av
genteknologi i det norske samfunn. Det vil også være enighet om at Norge
hverken kan eller bør ha mer liberale regler enn det som er vanlig i våre
europeiske naboland.

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om Norge har behov for strengere
regler enn andre land. Det er ingen naturgitte forhold som skulle tilsi dette.
Snarere tvert imot. Klimaet gjør at vårt land er mindre eksponert enn varmere
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land. En rekke organismer vil dø om de skulle forlate temperaturforholdene i
laboratorier og veksthus.

Det er også et moment i denne sammenheng at Norge er et velordnet og
velregulert samfunn. Samfunnets lovmessige infrastruktur er såpass omfat-
tende at mange forskjellige lovregler vil komme til anvendelse på uønsket
bruk av genteknologien. Straffe-, erstatnings-, arbeidsmiljø-, helse-, forurensn-
ing-, landbruks-, markedsførings-, produktlovgivning og mange andre, pluss
et stort antall forskrifter, setter rammer for virksomheten i samfunnet. Det er
i denne forbindelse tankevekkende at vi ikke her i landet har lovgivning som
regulerer forskning på eller bruk av mikrobakterier og virus. Disse anses av
mange som minst like farlige som genmodifiserte organismer. Det er rimelig
å anta at slik bruk ikke er regulert fordi den eksisterende lovgivning med for-
skrifter har vært ansett tilstrekkelig til å ivareta samfunnets behov. Spørsmålet
om innføring av slik lovregulering ble reist ved innføringen av gente-
knologiloven.

Det er vanskelig å finne gode grunner til at Norge skulle ha behov for en
strengere regulering av genteknologien enn våre naboland i Norden.

Det er mange gode grunner til at Norge ikke bør ha dårligere rammebetin-
gelser enn våre naboland.

I den grad risikoanalyser tilsier at reguleringene er for stramme og omfat-
tende, innebærer dette sløsing med samfunnets ressurser. Tid og penger går
med til regeletterlevelse, uten tilsvarende nytteverdi. I tillegg kommer at tid
som kunne vært benyttet til forskning blir brukt på administrasjon av egne og
offentlige prosedyrer som regelverket krever.

Rammebetingelsene har stor innflytelse på næringslivets handlinger.
Strenge regler og restriktive holdninger hos politikerne sender klare signaler
om at næringslivet bør velge andre satsningsområder. Tidsbruk og offentlig
byråkrati koster penger som blir tatt med i økonomiske beslutningsgrunnlag.
Det faktum at rammevilkårene er dårligere enn i andre nærliggende land, vil
ofte bli lagt til grunn for veivalg og langsiktige strategier, uten at de reelle mer-
kostnadene er dokumentert og beregnet. Næringslivet lar seg i noen grad
styre av signaler. Men signalene må komme i form av handlinger, – ord er ikke
nok.

Reglene for innesluttet bruk
Innesluttet bruk krever at det brukes fysiske barrierer, eventuelt i kombinas-
jon med kjemiske og/eller biologiske barrierer, for å begrense organismenes
kontakt med mennesker og miljø.

De norske reglene bygger som nevnt på EU-direktiv 90/219. EU har
senere vedtatt et nytt direktiv (98/81/EC) med endringer til det første, men
dette er foreløpig ikke inkorporert i norsk rett. Reglene angir et system for
melding og godkjenning av anlegg og arbeidsoperasjoner. Det skilles mellom
flere risikoklasser, bl.a. avhengig av hvor farlige mikroorganismene anses å
være.

Det skilles videre mellom type A og type B arbeidsoperasjoner. Type A
arbeidsoperasjoner er småskalaoperasjoner i forsknings-, utviklings-, ikke-
industriell og ikke-kommersiell øyemed. Alle anlegg for fremstilling og bruk
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av genmodifiserte mikroorganismer skal meldes eller godkjennes før de tas i
bruk.

Direktivet inneholder regler om hemmeligholdelse av informasjon ut fra
konkurransemessige hensyn, men det er samtidig bestemt at en del opplys-
ninger skal kunne offentliggjøres. Dette gjelder bl.a. opplysninger om bruk-
eren, beskrivelse av den genmodifiserte organismen, formålet med bruken,
forutsigbare virkninger, særlig sykdomsfremkallende virkninger og/eller
forstyrrelser av økologiske forhold.

Lovens formålsparagraf er videre enn EU-direktivet, ved at loven bl a har
som formål at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal skje i
samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette prinsippet er ikke
nærmere presisert.

Det er i utgangspunktet uheldig at lovgiver benytter et så diffust og uklart
begrep som bærekraftig utvikling, uten å gi noen utfyllende tolkning.

Det er vanskelig å konstatere om denne begrepsbruken har hatt negative
virkninger for omfanget og kvaliteten av den innesluttede bruken her i landet.
Det er opplyst i Statens Institutt for Folkehelse at ingen forskning er stanset
på grunnlag av mottatte meldinger om forsøk, og ingen forskning er blitt varig
stanset som følge av at søknad om godkjennelse er avslått.

Det er imidlertid opplyst at søknader hvor flere offentlige instanser skal
uttale seg, kan ta lenger tid enn ønskelig. Uklarhet m.h.t. innholdet av
begrepet bærekraftig utvikling kan formodentlig bidra til å forlenge saksbe-
handlingen i de forskjellige instanser.

Det er gitt utfyllende forskrifter om meldeplikt eller godkjenning ved
innesluttet bruk av genmodifiserte organismer datert 11.2.1994, og forskrift
om konsekvensutredning etter genteknologiloven datert 20.8.1993.

Disse forskriftene stiller på enkelte områder strengere krav enn det som
EU direktivet oppstiller.

Sosial- og helsedepartementet har for tiden under utarbeidelse 3 nye for-
skrifter som regulerer planter, dyr og mikroorganismer. De er pt. ikke vedtatt
og offentliggjort. Det er opplyst at disse også vil bli strengere enn det EU-
retten krever.

Det er i fagmiljøene liten forståelse for at reglene trenger å være strengere
i Norge enn i andre land. Det er blant de intervjuede liten tro at de strengere
reglene om innesluttet bruk øker sikkerheten i Norge sammenlignet med de
øvrige EØS-landene.

Holdningene til den enkelte bruker vil alltid ha stor betydning for sikker-
heten i et laboratorium/anlegg. Dersom reglene er slik utformet at aktørene
mister respekten og får en negativ holdning til dem, kan virkningen på sikker-
heten i blant bli den motsatte av det som var hensikten.

Mange av de intervjuede mener at byråkratiet knyttet til melde- og god-
kjennelsesordningene fører til ikke ubetydelig ekstraarbeid, som går på beko-
stning av den egentlige FoU-aktiviteten. Det kan hevdes at behovet for reg-
uleringen er mindre i Norge enn i mange andre land. Visstnok får 99 % av
norsk genforskning offentlig støtte i en eller annen form. Beslutnings-
grunnlaget for slik støtte innebærer en grundig vurdering av hensiktsmes-
sigheten og ønskeligheten av forskningsprosjektene. Det er oftest flere gode
prosjekter som konkurrerer om begrensede forskningsmidler. De prosjek-
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tene som får støtte har gått gjennom en streng prioriteringsprosess i offentlig
oppnevnte organer. Forskningsetiske komiteer vil oftest ha vurdert de etiske
sidene ved forskningen i forkant av prosjektene. Det er vanskelig å forstå at vi
i Norge har behov for strengere regler på dette området enn de andre EU lan-
dene.

Næringsdepartementet peker i sin nasjonale strategi for næringsrettet
bioteknologi på at «behovet for offentlige virkemidler og for klare ramme-
betingelser kan være viktigere på dette området enn på mange andre
områder». Dette begrunnes bl.a. med at usikkerheten knyttet til politiske
beslutninger og holdninger i befolkningen bidrar til økt kommersiell risiko.

Det fremgår av Ot. prp. nr. 8 (1992–93) at høringsinstansene fremkom
med mange innsigelser mot lovforslaget som gikk på at reglene var for
strenge og for lite fleksible.

Som et eksempel kan nevnes de foreslåtte reglene om godkjennelse av
overføring av humant genmateriale til dyr, planter eller mikroorganismer i
høringsutkastet til genteknologiloven. Disse medførte negative reaksjoner fra
det store flertallet av høringsinstanser. I underkant av 40 instanser uttalte at
godkjennelsesplikt var for strengt. Det heter i Ot. prp. nr. 8 (1992–93) s 17:
«Det påpekes at overføring av humane gener til mikroorganismer skjer daglig
innen genteknologisk forskning, uten at dette medfører spesielle sikkerhets-
messige problemer eller etiske betenkeligheter.» Departementet imøtekom
innsigelsene delvis. For slike overføringer til forskningsformål ble kravet
redusert fra godkjennelse til meldeplikt. Det kan bemerkes at også meldinger
krever administrativt arbeide hvor det må redegjøres for forsøkene, herunder
formålet med bruken og det ventede resultat.

Kontrollen med innesluttet bruk. Statistikk
Folkehelsen har mottatt i alt 195 søknader og meldinger etter gente-
knologiloven frem til 18.11.1999. Mange har søkt godkjennelse av lab/anlegg
samtidig med melding eller søknad om godkjennelse av virksomhet.

De 195 søknadene/meldingene fordeler seg som følger:
– 37 var melding om undervisningvirksomhet.
– 148 var søknader om godkjennelse av lab/anlegg, hvorav 10 fra private.
– 74 var søknader om forenklet godkjennelse, hvorav 15 fra privat virksom-

het.
– 79 var meldinger om meldepliktig virksomhet, hvorav 6 fra privat virksom-

het.
– Alle søknadene er godkjent.

Disse tallene vitner ikke om noen omfattende genteknologisk aktivitet i
Norge. Det må være særlig bekymringsfullt at det er så få private aktører.

Utsetting av gmo
Når det gjelder utsetting og markedsføring av gmo, er reglenes særnorske
utforming vanskelig å praktisere på en god måte. Det knytter seg betydelig
usikkerhet og uenighet om innholdet i kriteriene samfunnsnytte og
bærekraftig utvikling. Det er en viss grad av forutberegnelighet, i den forstand
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at det er svært vanskelig å få tillatelse. Det er også påregnelig at saksbehan-
dlingen vil ta betydelig tid. EU-direktivets regel om 90 dagers saksbehan-
dlingsfrist (med mulighet for forlengelser) er ikke inntatt i genteknologiloven.

Det knytter seg som nevnt stor usikkerhet til tolkningen av de særnorske
kravene om samfunnsnytte og bærekraftig utvikling. Føre-var-prinsippet er
heller ikke entydig. Fravær av risiko for helse og miljø er ikke nok til å få tilla-
telse. Det er antatt at selv om det kan fastslås at man kan se bort fra risiko for
helse og miljø, må det dokumenteres samfunnsnytte og bidrag til bærekraftig
utvikling for å oppnå tillatelse til utsetting eller markedsføring/salg.

Bioteknologinemnda arbeider visstnok med å utforme retningslinjer med
sikte på å øke forutberegnligheten.

Det er ikke gitt noen markedsføringstillatelse for noe norsk gmo-produkt.
Det er heller ingen som har søkt om slik tillatelse. Norge har så langt nektet
all utsetting i naturen, import og salg av gmo-produkter, også under EØS-
reglene, med unntak av tillatelse til omsetning av en type genmodifisert
tobakk. Denne ble antatt ikke å overleve i norsk klima. Det er gitt noen tilla-
telser til utsetting av planter i veksthus som anses å ha tilfredsstillende barri-
erer mot naturen utenfor veksthuset.

Grensen mellom utsetting og innesluttet bruk er generelt antatt å bli prak-
tisert strengere i Norge enn i andre nærliggende land. Det ble i høring-
srunden til genteknologiloven av 1994 påpekt fra forskningshold at visse typer
veksthusforsøk, bl.a. der plantene ikke kan overleve utenfor veksthuset, eller
de ikke kan overføre genmateriale pga sterilitet, bør betraktes som innesluttet
bruk. Med andre ord mente disse høringsinstansene at kravene til barrierer
kunne anses oppfylt i disse tilfellene. Miljøverndepartementet understreket på
sin side at veksthusforsøk må anses som utsetting, fordi inneslutningsforan-
staltningene ved veksthusforsøk i utgangspunktet ikke kan sies å være til-
fredsstillende når det gjelder risiko for spredning. (Ot. prp. nr. 8 (1992–93 s
77).

Dette har medført betydelige kostnader til betonggulv, sluser, filter mv. i
veksthus som ikke kreves f eks i England, Irland m.fl. En del forsøk tillates
bare utført om vinteren da spredningsfaren anses liten. Det er en meget
utbredt oppfatning at rammeverket gir føringer som pålegger strengere regler
og høyere kostnader enn rimelig er.

Søknader om utsetting i EU
Etter EU direktiv 90/220/EEC artikkel 9 skal medlemslandene melde fra til
EU når de mottar søknad (notification) om utsetting. Slik notifikasjon inklud-
erer ikke søknad om markedsføring, som krever ytterligere risikovurdering. I
EU er det pr. 15 oktober 1999 innmeldt 1.504 slike notifikasjoner.

Disse fordeler seg med:
16 i Finland,
34 i Danmark og
52 i Sverige
Frankrike topper notifikasjonslisten med 458, etterfulgt av Italia med 250

og England med 178 notifikasjoner.
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Norge har mottatt og godkjent 4 søknader om utsetting i veksthus. Disse
inngår ikke i ovennevnte statistikk fra EU. Julegleden omtalt nedenfor er en
av utsettingstillatelsene.

Denne statistikken synes å vise at den genteknologiske forskningsaktiv-
iteten i Norge ligger på et lavere nivå enn i våre nordiske naboland. Dersom
dette er riktig, vil genteknologien komme til å spille en vesentlig mindre rolle
i Norge i fremtiden enn tilfellet vil være i de landene vi vanligvis sammenligner
oss med.

Julegleden på Norges Landbrukshøgskole
For noen år siden ble det utviklet en genmodifisert juleglede ved Landbruk-
shøgskolen på Ås. Denne norskutviklede julegleden har mindre behov for
plantevernmidler og har lengre blomstringstid.

Interessen for julegleden på NLH er stor fra gartnerier som ønsker å dyrke
denne for salg. Den restriktive praktiseringen av utsettingsbestemmelsene og
usikkerheten knyttet til tolkningen av samfunnsnytte og bærekraftig
utvikling, gjør det lite attraktivt å bruke omfattende ressurser på å utforme en
markedsføringssøknad. Det er lite sannsynlig at en søknad om omsettingstil-
latelse ville bli godkjent. Julegleden står fortsatt bak forsvarlige barrierer i
NLH.

Norge har mottatt 31 omsettingssøknader for produkter som tidligere er
godkjent i produsentenes hjemland innen EU. Det er pr 15.10.1999 tatt stilling
til 6 produkter. Det er gitt midlertidig tillatelse til å omsette en genmodifisert
tobakk, mens de øvrige 5 produktsøknadene er avslått. Det er mottatt omset-
ningssøknad for produkter som kommer fra bl. .a Sverige, Danmark og Fin-
land.

Det er en omfattende og kostbar prosess å utarbeide en omset-
tingssøknad. De omsettings-søknadene Norge får oversendt fra andre EØS
land er vanligvis på 500 – 1.000 dokumentsider eller mer.

Det ville vært ønskelig at det kunne bli søkt omsettingstillatelse for jule-
gleden. Behandlingen av søknaden ville belyse innholdet i kriteriene sam-
funnsnytte og bærekraftig utvikling.

Planten er opplyst å trenge mindre giftsprøyting enn vanlige julegleder.
Dette er et moment som kan hevdes både å være samfunnsnyttig og bidra til
en bærekraftig utvikling. Bruk av plantevernmidler antas å være et onde i seg
selv, og redusert behov for giftbruk burde være positivt for samfunnet.

Det kan hevdes at lengre blomstringstid hos julegleden ikke er en sam-
funnsnyttig egenskap. Dette er ikke et enkelt spørsmål. Planten ville trolig bli
populær og foretrukket fremfor vanlige planter med kortere blomstringstid.
Dette ville medføre økonomisk aktivitet, arbeidsplasser i gartnerier m.v. og
fortjeneste. Den kunne trolig også eksporteres. Deltakerne i denne prosessen
vil kunne ha stor nytte av å selge planten. De tidligere produsentene av vanlige
julegleder vil kunne tape i konkurransen, og den økonomiske aktiviteten i
deres gartnerier ville kanskje bli redusert. Dersom noen aktører i samfunnet
taper like mye som andre vinner, er da aktiviteten samfunnsnyttig? Begrepet
samfunnsnytte er vanskelig å definere, og innholdet vil bli preget av bl.a. poli-
tiske og etiske holdninger hos den enkelte.
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EU-direktivene unngår begreper som samfunnsnytte og bærekraftig
utvikling. Det gjør vurderingene enklere og forutberegneligheten betydelig
større.

1.3  Bioteknologiloven

4.1.3.1 Synspunkter fra intervjurunden

Det gjør seg gjeldende betydelig respekt for de problemstillingene som knyt-
ter seg til bioteknologisk forskning på mennesker. Det er imidlertid usikker-
het og til dels uenighet om hva forskning på mennesker innebærer. Det synes
å være behov for en klargjøring av som er ment med dette begrepet i internas-
jonale avtaler.

Det verserer en sak for Oslo byrett om eiendomsretten til forskningsma-
teriale som en sykehuslege/forsker hadde samlet under arbeidet ved sykehu-
set. Uavhengig av utfallet av denne saken er det etterlyst klarere regler som
forskerne kan forholde seg til.

Det er som kjent uenighet mellom Justisdepartementets lovavdeling og
helsemyndighetene om bioteknologilovens regulering av bioteknologisk for-
skning. Lovavdelingen mener at loven regulerer all medisinsk bioteknologisk
forskning på mennesker, herunder også all anonymisert forskning. Statens
helsetilsyn og Sosial- og helsedepartementet har tolket loven slik at den bare
omfatter forskning som får behandlingsmessige konsekvenser for den
enkelte og/eller hvor opplysninger føres tilbake til vedkommende.
Lovavdelingens holdning har skapt betydelig frustrasjon og usikkerhet i de
aktuelle forskningsmiljøene. Tolkningen innebærer at en betydelig del av for-
skningen ved sykehusene ikke lar seg gjennomføre. Det vises i denne forbin-
delse til en kronikk i Aftenposten den 16. mars d å av prof. Ola Myklebost ved
Radiumhospitalet med tittelen «Bioteknologi-loven og medisinsk forskning».
Denne kronikken beskriver en del problemer som oppstår for forskerne når
de skal forholde seg til bioteknologiloven.

Men også helsemyndighetenes lovtolkning har skapt en viss usikkerhet.
Legeloven pålegger leger å hjelpe og helbrede syke mennesker. Forskning på
anonymisert materiale avdekker i blant sykdommer som legevitenskapen kan
helbrede eller forebygge. Kravet om anonymitet medfører at legene i blant blir
forhindret fra å helbrede og/eller forebygge sykdom. Forskere som ikke er
leger er i tvil om hvilke plikter de har i denne forbindelse. Legeloven gjelder i
utgangspunktet ikke for dem.

I forslag om endring av bioteknologiloven i Ot. prp. nr. 93 (1998–99) er det
foreslått at loven ikke gjelder «hvor opplysninger om den enkelte ikke føres
tilbake til vedkommende».

Det er reist tvil om anonymiteten etter forslaget må være absolutt, d.v.s. at
det er umulig å finne tilbake til den personen som har avgitt prøven. Det van-
lige er at forskningsmaterialet er anonymisert, men at det er mulig å dekode
anonymiseringen og finne tilbake til den enkelte person som har avgitt
prøven. Dette er viktig for å kunne sammenholde forskningsdata med oppda-
terte kliniske opplysninger. For medisinsk forskning er en slik mulighet svært
viktig.

I forbindelse med kreftoperasjoner tas prøver før og etter operasjon/
behandling. Siden følges pasientene opp i årevis, – ofte så lenge de lever. Det
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er av stor betydning å kunne registrere hvem som reagerer på hva over tid.
Pasientene er friskmeldt (selv om tilbakefallsrisikoen kan være stor), og da
synes både nåværende og foreslåtte lov å forby slik forskning.

Fra et forskningssynspunkt er det påtrengende behov for mer fleksible
regler m.h.t. behandlingen av pseudonymiserte opplysninger i forskningsreg-
istre. Datatilsynets praktisering av personvernet hevdes å gå vesentlig lenger
enn nødvendig for et rimelig vern av pasientene. Det er behov for at pasien-
tene kan gi mer generelle og vidtgående samtykker til forskning på avgitte
prøver. Det kan også stilles spørsmål ved Datatilsynets krav om at forsknings-
baser med personopplysninger må tilintetgjøres innen 5 år etter forskning-
sprosjektets avslutning.

Utviklingen har løpt fra lovgiverne på enkelte områder. Etter biote-
knologiloven § 6 kan det foretas genetiske undersøkelser for å stille sykdoms-
diagnose uten samtykke fra departementet, mens alle andre undersøkelser
krever samtykke. Det kan være et problem at undersøkelsen som gjøres med
sikte på sykdomsdiagnose kan avdekke andre forhold som bare kan under-
søkes etter godkjennelse fra departementet. Da man ikke alltid vet på forhånd
hva undersøkelsen vil avdekke, synes alle genetiske undersøkelser å måtte
godkjennes av departementet. Dette lar seg ikke gjøre og har heller ingen
praktisk hensikt. Statens helsetilsyn tar også opp denne problemstillingen i
brev til Sosial og helsedepartementet i september 1999 i forbindelse med eval-
ueringen av bioteknologiloven.

Selv om alle erkjenner de etiske problemene og kompleksiteten i de
spørsmålene som reiser seg, er det mange som mener at lovverket er for dår-
lig.

4.1.3.2 Forbud mot kloning
Norges Forskningsråd går i en høringsuttalelse vedtatt i hovedstyret den 14.
april 1999 imot Miljøverndepartementets forslag om forbud mot fremstilling
av arvemessig like virveldyr. Det gjøres her på en overbevisende måte rede for
de negative virkningene et slikt forbud vil få for FoU i Norge og den medisin-
ske behandling av norske pasienter.

4.1.3.3 Vurdering av bioteknologiloven
Utviklingen av bioteknologien skyter stadig større fart, og menneskeheten vil
skaffe seg kunnskap om og kontroll med menneskenes helsesituasjon,
naturen og miljøet uavhengig av hva som skjer på dette område i Norge. Det
er krefter i samfunnet som ønsker å stoppe den bioteknologiske utviklingen i
forkant, dels fordi man er engstelig for hvor utviklingen kan føre hen, og dels
kanskje for å slippe å ta stilling til vanskelige etiske spørsmål. Norske myn-
digheter kan imidlertid ikke stanse denne utviklingen utenfor Norges
grenser.

Innbyggerne i Norge krever å få nyte godt av de helsemessige nyskap-
ninger og den økte livskvalitet som bioteknologisk FoU i andre land fremskaf-
fer. Dette kreves uten at noen stiller spørsmål ved hvordan forskningsresul-
tatene er fremskaffet.
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Mange av menneskenes goder kan også misbrukes. Dette møter vi med å
utnytte fordelene og søke å kontrollere ulempene.

Det må være rimelig å forvente at regelverket er noenlunde klart og forut-
beregnelig for dem det gjelder. Rammevilkårene må være noenlunde stabile
og fleksible. Dersom den bioteknologiske forskningen i Norge har betydelig
snevrere rammer i Norge enn i andre industriland, vil norske forskere og
norsk FoU finne vegen til utlandet. Dette ville selvsagt være meget uheldig for
landet og innbyggerne. En slik utvikling vil svekke kvaliteten på helsetilbudet,
redusere evnen til å ta i bruk ny teknologi og fjerne grunnlaget for utvikling av
en medisinsk basert næringsvirksomhet.

I ovennevnte brev fra Statens Helsetilsyn i forbindelse med evalueringen
av bioteknologiloven heter det bl a i oppsummeringen:

«Etter Helsetilsynets oppfatning bør lovens godkjenningsordninger, –
både den generelle godkjenningsordning etter kap. 8 og de spesielle
godkjenningsordninger etter de øvrige kapitler, undergis en fornyet
vurdering med tanke på en eventuell forenkling og samordning.
Helsetilsynets erfaring med den relativt detaljerte godkjenningsord-
ningen, – spesielt i forhold til genetiske undersøkelser etter fødselen,
tilsier at ordningen er lite hensiktsmessig og svært arbeidskrevende.»
…………

«Avslutningsvis skal Helsetilsynet påpeke at det er viktig for helsemy-
ndighetenes legitimitet utad, både i forhold til de berørte institusjoner
og befolkningen for øvrig, at man klarer å håndheve det regelverk som
lovgiver har gitt. Det er derfor viktig at man ved evalueringen av biote-
knologiloven har realistiske oppfatninger i forhold til hva man gjenn-
om godkjennings- og rapporteringsordning ønsker å oppnå. Etter
Helsetilsynets oppfatning må man ved en evaluering av loven være
åpen for at det kan være nødvendig med lovendringer.»

Dette fremstår som en uvanlig sterk ytring fra en offentlig etat.
Behovet for konsekvensanalyser og kost/nyttevurderinger er påtren-

gende i lovgivningsprosessen.

1.4  Økonomiske (og administrative) konsekvenser

Under dette avsnittet i Ot prp nr 8 (1992–93) (s 31 i forarbeidene til gente-
knologiloven) refereres innvendinger fra Biokjemisk institutt ved UiO som bl
a påpeker tidsforsinkelser, kostnader og økt ressursbehov som følge av de
forslåtte reglene. Deretter sies det: «Fra forskningens side blir det dessuten
påpekt at det ressursbehovet som er anslått i høringsutkastet, omtrent tils-
varer de midler som NAVF bruker til grunnforskning innen dette programom-
råde. Det anbefales sterkt å forenkle regelverket, slik at kontrollbehovet blir
mindre.» Dette kommenteres ikke videre, og det sies ikke mer om kost-
nadene ved forslaget, bortsett fra at de offentlige kontrollinstanser bør tilføres
ressurser. Forarbeidene legger altså til grunn at forskningens kostnader vil bli
store som følge av lovforslaget, men at dette ikke foranlediger noen kommen-
tar eller vurdering.

Med hensyn til de økonomiske konsekvensene av lovforslaget i Ot. prp.
nr. 8 (1992–93) uttaler departementet på side 64:

«Departementet vil understreke at de økonomiske konsekvensene av
lovforslaget i betydelig grad vil avhenge av det nærmere innholdet i de
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forskrifter etter loven og praktiseringen av loven og forskriftene. Når
det gjelder forslaget til forskrift om innesluttet bruk, vil det også bli
foreslått endringer på bakgrunn av høringsinstansenes syn.»

Forskriftene fastsetter imidlertid et strengere regime enn det som EU direk-
tivet krever.

Departementet fortsetter:

«Når det gjelder spørsmålet om lovforslaget er konkurransehem-
mende i forhold til andre land, viser departementet til at lovforslaget i
stor grad er i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser om innesluttet
bruk og utsetting. Det som først og fremst skiller det norske regelver-
ket fra regelverket i andre, spesielt EF-land, er vektleggingen av sam-
funnsmessige og etiske hensyn.

….Departementet mener , at selv om det på dette felt kan stilles yt-
terligere krav til både forskning og næringsliv, vil dette ikke innebære
noen vesentlig konkurransehindring, så langt en kan vurdere det i
dag.»

Departementet skriver i fortsettelsen at det i Danmark var gitt ca 30 tillatelser
til industriproduksjon av gmo etter at danskene vedtok sin lov i 1986. Det ble
antatt at antallet søknader om industriproduksjon ville bli lavere i Norge enn i
Danmark, men man hadde inntrykk av at flere norske større firmaer planla å
starte industriproduksjon.

Etter at det er gått 6 år er det kommet to søknader fra en søker som har
fått tillatelse til slik produksjon.

Utviklingen er blitt vesentlig annerledes enn departementet antok i forar-
beidene til genteknologiloven. Det er naturlig å anta at man tok feil, også når
det gjelder vurderingen av lovforslagets økonomiske konsekvenser og at det
ikke skulle virke konkurransehemmende for norsk næringsliv.

1.5  Andre reguleringer

EU-direktivet om patent på bioteknologiske oppfinnelser
Det er en utbredt oppfatning blant intervjuobjektene at Norge bør godta direk-
tivet. I de offentlig eide miljøene argumenteres det med at det ikke er noen
grunn til å forskjellsbehandle denne typen oppfinnelser, og opphavsrettslig
beskyttelse i Europa er nødvendig for å demme opp for den lave terskelen som
praktiseres for å få opphavsrettslig vern i USA. Patentering innebærer også at
ny teknologi og kunnskap blir gjort alminnelig kjent. Manglende rett til å pat-
entere skaper hemmeligholdelse av ny viten.

I næringslivet er meningene meget sterke. Man mener at skadevirknin-
gene for den norske industrien vil bli meget store dersom Norge nekter å
godta direktivet. Dette knytter seg spesielt til følgende forhold:
– Signaleffekten er meget negativ. Bidrar til å stigmatisere og så tvil om

industriens berettigelse. Skaper inntrykk av Norge som et industrielt
piratland.

– Faren for teknologilekkasje. Når industrien ikke kan få rettsvern for sine
nyvinninger, blir man eksponert for at ansatte kan ta med seg teknologien,
forlate virksomheten og ta opp konkurransen på egen hånd. Det er også
fare for teknologilekkasje til andre land.

– Uten godkjennelse av patentdirektivet vil det bli meget vanskelig å til-
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trekke seg utenlandske investeringer og samarbeidspartnere. Norsk
bioteknologisk industri er i stor grad avhengig av internasjonalt samar-
beid.

– Godkjennelse av patentdirektivet er en forutsetning for at Norge kan slutte
seg til den europeiske patentkonvensjonen. En slik tilslutning anses som
nyttig.

Dersom Norge ikke ønsker bruken av de patenterte produkter kan bruken for-
bys i vårt land. Anerkjennelse av underliggende patenter får da mindre prak-
tisk betydning for Norge.

Norge kan innta den holdning at det er umoralsk å gi patent på bioteknol-
ogiske oppfinnelser, og markere dette ved å si nei til dette patentdirektivet.
Dette er et politisk spørsmål. Det bør i debatten komme frem at kostnadene
for landet ved å innta en slik holdning kommer til å bli meget store. En slik
debatt bør også belyse fordelene ved patentering generelt. I tillegg til å gi
grunnlag for økt bruk av ressurser på å utvikle medisiner, produkter og tjenes-
ter menneskene trenger, er det viktig at patenter er offentlige. Offentliggjørin-
gen bidrar til å spre ny kunnskap som kan benyttes i andre sammenhenger.
Manglende rettsbeskyttelse vil føre til større grad av hemmelighold av forskn-
ingsresultater.

Norges Forskningsråd og Patentstyret har avgitt grundige høringsut-
talelser som konkluderer med ønske om norsk godkjennelse av direktivet.

Økt vektlegging av konsekvensanalyser i lovgivningsprosessen
En viser til fremstillingen under pkt 4 ovenfor. Dagens praksis m.h.t. kon-
sekvensvurderinger og kost/nytte vurderinger i lovgivningsprosessen blir
utsatt for stadig sterkere kritikk. Behovet for forbedringer er stort.

Man kunne ønske seg at hensynet til og konsekvensene for FoU kunne bli
bedre vurdert i lovgivningsprosesser som har betydning for slik virksomhet.
Justisdepartementet har tidligere vist liten vilje til å foreta konsekvensanalyser
og kost/nytte vurderinger for næringslivet, og vil trolig ha samme holdning til
slike vurderinger for FoU.

Det bør utvikles en generell metodikk for utarbeidelse av konsekvensan-
alyser og kost/nytte vurderinger som kan benyttes i lovgivningsprosessen i
sin alminnelighet. Prof. Trine Lise Wilhelmsen ved UiO la i august 1999 fram
en rapport etter oppdrag fra NHO, hvor disse problemstillingene er behandlet.

Det synes å være store gevinster å hente for samfunnet ved å gjennomføre
forbedringer i lovgivningsprosessen.

Arbeidsmiljøloven
I forskningsmiljøene anses ikke begrensningen i adgang til å arbeide overtid
som noe problem. Det synes ikke å være vanlig å registrere medgått arbeids-
tid. I Folkehelsen ble det påpekt at arbeidstidsreglementet var til hinder for
fleksible arbeidstidsordninger som kunne ha gitt en bedre og mer optimal
utnyttelse av laboratorieutstyret.

Forbudet mot å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger, har medført
uønskede situasjoner i en del av de besøkte institusjonene. Det er ikke uvanlig
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at en midlertidig ansatt går direkte fra et prosjekt til det neste i flere
omganger. Dersom arbeidsforholdet varer i flere år, kan det reises spørsmål
om den midlertidig ansatte har krav på fast ansettelse. Tvister om slike saker
forekommer i blant, og de fører ofte til uro og engasjement i den øvrige
arbeidsstokken.

Arbeidsmiljøreglene stiller også krav til det fysiske arbeidsmiljø i labora-
torier mv. Det stilles krav til utrustning m.v. av laboratorier med sikte på
beskyttelse av arbeidstakernes helse og trivsel. Slike regler kommer i tillegg
til genteknologilovens krav til laboratoriene, og er ikke avstemt mot disse.
Tiden har ikke gitt anledning til å vurdere om disse regelsett kunne vært
avpasset mot hverandre med sikte på rasjonaliseringsgevinster.

De problemene som arbeidsmiljøloven reiser for FoU-virksomhet synes
ikke å være vesensforskjellig fra annen virksomhet i det norske samfunnet.
Det knytter seg sterke arbeidstakerinteresser til reglene i arbeidsmiljøloven,
og den har også positive virkninger på motivasjon og trivsel. Det er neppe
grunn til å ta opp problemstillinger i arbeidsmiljøloven med utgangspunkt i
spesielle behov for FoU virksomhet.

Habilitetsbegrensninger
Det er vanlig at institusjonene har et våkent og bevisst forhold til mulige habi-
litetskonflikter.

I forskningsinstitusjonene synes det å være en relativt liberal holdning til
at de ansatte kan påta seg enkeltstående konsulentoppdrag, utredningsopp-
drag o l, mens holdningen til å ha eierinteresser innenfor arbeidsområdet
synes mer restriktiv.

I den private sektor er det mange som ønsker seg mer interaksjon og sam-
handling mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet. I den offentlige
sektor er dette mindre uttalt.

Enkelte kunne ønsket seg klarere regler for tillatt privat aktivitet. En slik
grenseoppgang kunne trolig bidratt til å legge forholdene til rette for en bedre
samhandling mellom offentlig og privat FoU-virksomhet.

Tiden som har stått til rådighet har ikke vært tilstrekkelig til å gå nærmere
inn på disse spørsmålene.

Opphavsrettigheter
Det synes å være en utbredt oppfatning at regelen om universitetsansattes
ubeskårete eiendomsrett til egne oppfinnelser i tilknytning til arbeidet, er
overmoden for reform.

Sverige, som har tilsvarende regel som Norge, skal visstnok nylig ha vur-
dert å likestille universitetsansatte med andre arbeidstakere. Resultatet skal
ha blitt at universitetene fikk beholde sitt privilegium.

Hovedargumentene for endre rettstilstanden synes å være:
– Det er umoralsk at universitetsansatte skal kunne bruke statlig betalt

arbeidstid og statens utstyr til å gjøre oppfinnelser som staten ikke får noe
igjen for.

– En delt eiendomsrett mellom arbeidstaker og arbeidsgiver gir ofte et
bedre grunnlag og flere ressurser til å ivareta opphavsretten og gjennom-
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føre økonomisk utnyttelse.
– Arbeidstakeren har ofte ikke relevant erfaring og kunnskap til selv å opti-

malisere oppfinnelsen.

Det er opplyst at dette tema skal vurderes av et offentlig utvalg som allerede
er i arbeid, og en går ikke nærmere inn på de spørsmål som reiser seg i denne
forbindelse.

1.6  Konklusjoner

En kan bl a fastslå følgende:
– Kost/nytte analyser ved utformningen av lovverket for bioteknologien er

enten fraværende eller svært mangelfulle.
– Konsekvensanalyser likeså.
– Forskningsmiljøene mente at regelverket var strengere og mer byråkrat-

isk enn nødvendig da lovverket ble vedtatt, og mener det samme i dag.
– Reglene om utsetting og omsetting av gmo praktiseres strengere i Norge

enn i de andre EØS-landene.
– Bioteknologiloven setter grenser for FoU som er strengere enn i mange

andre land.
– Næringslivet mener at de juridiske rammevilkårene er dårligere i Norge

enn i utlandet, og har liten tro på mulighetene for bioteknologisk satsning
i Norge.

– Framveksten av bioteknologisk næringsvirksomhet i Norge har vært
meget svakere enn lovgiver la til grunn ved lovgivningsprosessen.

– Bioteknologisk næringsvirksomhet i Norge er vesentlig mindre enn i de
andre nordiske landene.

– De juridiske rammevilkårene for bioteknologisk FoU oppfattes som prob-
lematiske av aktørene i Norge, og er ganske sikkert et hinder for uten-
landsk deltakelse i slik virksomhet i Norge.

– Et norsk nei til EU-direktivet om patent på bioteknologiske oppfinnelser
vil få store negative virkninger for utviklingen av bioteknologisk FoU her
i landet.

1.7  Forslag til tiltak

– Presentere og profilere bioteknologien som et unikt redskap til å skape
bedre helse og livskvalitet for menneskene. Lage en opplysningskampanje
om bioteknologiens bidrag til menneskenes livskvalitet i dag og potensia-
let i fremtiden.

– Ta initiativet til å etablere et eget forskningsprogram for forskning på
potensielle skadeeffekter for mennesker og natur ved anvendelse av biote-
knologi. En egen forskning med øremerkede midler som er fokusert på å
kartlegge potensielle skader og farer vil trolig kunne gi bedre grunnlag for
å skille mellom fri forskning og ønsket om å være føre-var. En slik forskn-
ing vil konkurrere om ressursene til annen forskning på området, og i
noen grad redusere tilgangen på ressurser til den nå pågående forsknin-
gen. For å opprettholde det nåværende forskningsnivå, bør man gjen-
nomgå regelverket med det uttalte siktemål å rasjonalisere og spare for-
skningsmiljøene for tid, penger og ressurser.

– Ta initiativ til utarbeidelsen av en generell metodikk for gjennomføring av
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konsekvensanalyser og kost/nytte vurderinger ved innføring av nye lovre-
gler.

– Organisere informasjonstiltak rettet mot politikere og offentlige tjeneste-
menn.

– Et norsk nei til EU’s direktiv om patent på bioteknologiske oppfinnelser vil
få store negative virkninger for landet og spørsmålet er viktigere enn poli-
tikerne synes å tro. Det bør tas initiativ til å informere politikerne direkte
om denne saken. NFR’s (og Patentstyrets) syn på EU direktivet om patent
på bioteknologiske oppfinnelser bør markedsføres i alle sammenhenger
hvor dette lar seg forsvare.

– En bør ta initiativ til øket samhandling og mer utveksling av FoU personell
mellom forskningsmiljøene og næringslivet.

– Det er et behov for å videreutdanne jurister som kan erverve den
kunnskapen som er nødvendig for å lovregulere og saksbehandle det
bioteknologiske området. Det bør vurderes å ta initiativ til opprettelsen av
noen egnede stillinger ved det juridiske eller kanskje et annet fakultet.

– Det er behov for tiltak som kan bedre forutsigbarheten ved søknader om
utsetting etter genteknologiloven. Nærmere klargjøring av innholdet i kri-
teriene samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er nødvendig.

– Vurderingen av risiko ved bioteknologisk FoU og risikoavveiningen mot
samfunnsnytte og bærekraftig utvikling bør klargjøres. Dersom risikoen
settes lik null, bør kravene til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling
reduseres eller falle helt bort. Man bør redusere ambisjonene med hensyn
til å fastslå samfunnsnytte og bærekraftig utvikling innen genteknologien.
De aller fleste prosjektene er grundig og forsvarlig vurdert og prioritert i
forkant og behovet for de norske spesielle tilleggskravene er i disse tilfel-
lene er dårlig begrunnet.

– Man bør gjennomgå kravene til utsetting av gmo i veksthus i Norge. Erfar-
ing fra andre europeiske land bør legges til grunn for en vurdering av om
norske regler og normer kan legge seg nærmere et europeisk gjennom-
snittsnivå.

– Bioteknologiloven er oppe til vurdering. Det bør vurderes å lage utkast til
lovregler for bioteknologi slik hensynet til FoU ville ha utformet dem. For-
holdet til personvernet burde gis en grundig vurdering. Et godt begrunnet
forslag til regler ville et stykke på veg være et partsinnlegg, men det ville
være vanskelig for myndighetene ikke å forholde seg til et seriøst og rime-
lig balansert lovutkast. Man kunne f eks også regulere bruk av mikrobak-
terier og virus som i dag ikke er regulert. Dersom de aktuelle departemen-
tene måtte forholde seg til konkrete forslag, ville det bli noe vanskeligere
å la den generelle skepsis ta overhånd.

– Ta initiativ til utarbeidelse av regler om eiendoms- og disposisjonsrett for
biobanker og annet forskningsmateriale.
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2  Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

2.1  Innledning

Det har i intervjurunden fremkommet meget få synspunkter på lovregler og
administrativ praksis innen IKT området. Det er ikke identifisert vesentlige
hindringer, med mulig unntak for reguleringen av personopplysninger.

Justisdepartementet la fram Ot. prp. nr. 92 (1998–99) om lov om behan-
dling av personopplysninger den 25.6 d.å. Det underliggende EU direktivet
har regler om meldeplikt for personregistre uten konsesjonsbehandling. Det
norske forslaget opprettholder konsesjonsplikt for registre med sensitive
opplysninger. Dette antas å medføre mer byråkrati og noe strengere regler i
Norge enn i andre EØS land. Sverige har f eks opphevet sin tidligere konses-
jonsplikt.

Konvergensutvalget la fram sin utredning 18.6 d å. Det gis her en meget
grundig framstilling av regelverket og behovet for endringer i lys av den
teknologiske utvikling. Tiden som har stått til rådighet har ikke tillatt en gjen-
nomgang av dette store lovområdet.

2.2  Synspunkter fra intervjurunden

Nærings- og Handelsdepartementet er i gang med å kartlegge alle bestem-
melser i lover, forskrifter og instrukser som ikke legger til rette for elektron-
isk kommunikasjon.

Det antas at 400–500 lover og 4.000–5.000 forskrifter må gjennomgås og
oppdateres for å tilpasses utviklingen innen IKT. Arbeidet har høy prioritet.

Det arbeides også med innføring av EU’s direktiv om elektronisk signatur.
Organisasjonsformen for forskningsinstitusjonene er viktig. Det ville være

ønskelig med større grad av økonomisk selvstendighet og fleksibilitet. Eier-
skapsproblematikken er viktig, og det synes å være behov for større grad av
ansvarliggjøring. Instituttsektoren kan virke blokkerende i en del sammen-
henger, og de blir ikke utfordret nok til å yte sitt beste.

Offentlig sektor utnytter royalty mulighetene for dårlig. En burde søke å
få mer midler tilbakeført til forskning i offentlig sektor. Utvikling av telemedi-
sin er nevnt som eksempel på manglende kommersiell utnyttelse i offentlig
sektor.

Universitetsansattes rett til oppfinnelser hindrer en rimelig tilbakeføring
av fortjeneste til forskningsmiljøene.

Noen hevder at offentlige forskningsmidler fordeles for tynt utover. Det
kunne vært ønskelig med mer konsentrert satsning. Det er bl a vanskelig å få
FoU midler av langsiktig karakter.

Det uttrykkes ønske om større utveksling av fagfolk mellom forskn-
ingsmiljøene og næringslivet, Det er uheldig at så få går fra næringslivet til
universitetene.

Patentstyrets informasjonstjeneste er nyttig til å foreta tidlig undersøkelse
av eksisterende patenter og kjent teknologi som ikke kan patenteres. Det gis
god vegledning til selvkost.

Noen av EU direktivene om forsikringsbransjen er ikke fullt ut gjennom-
ført i Norge. Dette har skapt en del særnorske problemer for forsikringssel-
skapene.
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Kundeporteføljer kan f.eks. ikke overføres samlet fra et selskap til et annet
uten samtykke fra hver enkelt forsikringstaker. Dette skaper problemer for
Storebrand ved dannelsen av det nye skadeforsikringsselskapet «If». Slike
begrensninger gjelder ikke i land som har gjennomført EU reglene fullt ut, f.
eks. Sverige. Det er i den norske forsikringsvirksomhetsloven gjort unntak for
filialer av utenlandske forsikringsselskaper. Det nye selskapet «If» vil etter
dannelsen falle utenfor den særnorske begrensningen, og vil kunne overføre
norske kundeporteføljer samlet.

I f.eks. Sverige har man ikke lovbestemte regler om taushetsplikt ved
behandlingen av kundeopplysninger i et finanskonsern. Dette styres av etiske
normer og kundenes kontraheringsfrihet. I Norge må kunden samtykke ved
sammenstilling av opplysninger fra de ulike virksomhetene i et konsern, f.eks.
bank og forsikring. Dette gjør det i praksis umulig å lage systemer og produk-
ter som dekker flere virksomhetsområder, og dette reduserer synergieffek-
tene mellom bank og forsikringsvirksomhet.

Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger, Ot prp nr 92
(1998–99), bygger på EU direktiv 1995/46/EF. Dette direktivet fastsetter at
det skal være meldeplikt for behandling av personopplysninger som faller inn
under loven. Våre naboland har innført regler etter disse retningslinjer. I det
norske lovforslaget er det i tillegg tatt inn regler om konsesjonsplikt for behan-
dling av visse typer personopplysninger. Forsikringsselskaper hjemme-
hørende i Norge vil etter lovforslaget fortsatt være underlagt konsesjonsplikt
i Norge. Konkurrentene i våre nordiske naboland slipper å forholde seg til
konsesjonssøknader, saksbehandlingstid og mulige norske særlige konses-
jonsvilkår.

Med dagens data- og internettsystemer vil utenlandske selskaper i Norge
ikke ha noe behov for å oppbevare og behandle personopplysninger om nor-
ske borgere i Norge. Det er usikkert om utenlandske forsikringsselskaper
som driver virksomhet i Norge, og som oppbevarer og behandler konsesjons-
pliktige opplysninger i utlandet, trenger å søke konsesjon etter forslaget til ny
personopplysningslov. I Sverige er all konsesjon på dette området avviklet, og
Storebrand antar at det nye forsikringsselskapet If, som blir hjemmehørende
i Sverige, ikke vil trenge konsesjon etter norske regler.

Storebrand er av den oppfatning at de har en rekke negative rammebetin-
gelser som hver for seg virker mindre viktige, men som til sammen gjør det
utenkelig at det nyfusjonerte skadeforsikringsselskapet If kan være hjemme-
hørende i Norge. Når rammebetingelsene er strengere og setter begren-
sninger som utenlandske konkurrenter ikke har, vil produktutviklingen med
underliggende datasystemer mv. bli hemmet i forhold til konkurrentene.

Tilgang til offentlig eiet informasjon
Offentlig informasjon som statistikk, registerinformasjon, kartdata m.m. er
beskyttet av lov om opphavsrett.

IT-produkter hvor programvare og data er integrert, er et voksende felt.
Navigasjonssystem i biler og båter er gode eksempler. Analyseprogrammer til
planlegging, markedsvurderinger, lokalisering og kredittvurderinger m.m. er
andre eksempler hvor offentlig informasjon er en forutsetning.
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Offentlige institusjoner har som regel monopol på informasjon. Samtidig
pålegges institusjonene stadig større inntektskrav. I mange tilfeller utnytter
institusjonene monopolstillingen til å prise informasjonen så høyt at markedet
for verdiøkte produkter og tjenester ikke blir utløst eller utnyttet. I kartbran-
sjen har dette vært et konfliktområde mellom bedriftene og det offentlige ved
Statens kartverk og kommunene. For institusjoner som Statistisk sentralbyrå,
Brønnøysundregistrene, Statens karverk og statsaksjeselskapet Norsk Eien-
domsinformasjon representerer salg av informasjon betydelige inntekter.

Ved å ikke hevde opphavsrett på offentlig informasjon, men i stedet stille
informasjonen til rådighet for uttakskost, vil det føre til økning i nyutvikling av
produkter og tjenester. I tillegg vil bruken av offentlig informasjon øke.
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Vedlegg 5 

Økt omfang av FoU-investeringer i Norge – kan 
offentlige innkjøp bidra?

Av Øyvind Stene

1  Sammendrag

Denne rapporten er et bidrag til FoU-utvalget som er nedsatt for å vurdere
tiltak som kan bidra til å bedre omfanget av FoU-investeringer i Norge. Rap-
porten belyser spørsmålet om offentlige anskaffelser, innenfor eksisterende
regelverk, kan bidra til at næringslivets FoU-innsats øker. I arbeidet er anskaf-
felsesregelverket vurdert på generell basis, mens intervjuene som er gjort har
konsentrert seg om tekniske bransjer med spesiell vekt på informasjons- og
kommunikasjonsteknologi.

Omfanget av FoU-investeringer i næringslivet vil avhenge av en lang
rekke faktorer, og det er viktig å være klar over at det vil være naturlige
ulikheter mellom land avhengig av nærings- og bedriftsstruktur. Noen
næringer har høyere naturlig FoU-aktivitet enn andre og det er ut fra flere for-
hold nærliggende å tro at FoU-innsatsen er mindre, relativt til omsetningen i
små bedrifter enn i store. I lys av at Norge har relativt mange små bedrifter og
på mange måter en ensidig industristruktur kan det være grunnlag for å se
nærmere på spørsmålet om aktiviteten innenfor anvendt næringsrettet forskn-
ing blir lavere enn det som er optimalt på lengre sikt.

Offentlige anskaffelser i Norge utgjorde i alt 210 milliarder kr i 1998, herav
50 milliarder i offshoresektoren. De resterende 160 milliarder kr fordeler seg
med henholdsvis 80 milliarder på staten og 80 milliarder i kommunesektoren.
Ca 20 %, dvs over 40 milliarder kr representerer kompliserte, ikke standardis-
erte innkjøp. De offentlige anskaffelsene utgjør en vesentlig del av omsetnin-
gen i næringslivet. Generelt vil derfor kravene offentlige innkjøpere stiller ha
en betydelig innflytelse på kvaliteten på produkter og tjenester i norsk
næringsliv. EØS-området er det viktigste eksportmarkedet for norsk
næringsliv. Offentlige anskaffelser innen EØS er i størrelsesorden 6.000 mil-
liarder kr.

Generelt konkluderer denne gjennomgangen med at det er muligheter
innenfor eksisterende regelverk til å gjøre mer for å stimulere forskning og
utvikling i norsk næringsliv gjennom et samspill mellom offentlige etater og
næringsliv som gir avkastning og fordeler for begge parter. I denne sammen-
heng er det viktig å huske på at norsk offentlig forvaltning er moderne og i
mange sammenhenger modell for andre, spesielt for nydemokratiserte land i
tidligere Øst Europa. Referanser fra leveranser til offentlige virksomheter i
Norge betyr mye for konkurransedyktigheten til næringslivet. Den offentlige
sektor, som er avhengig av å handle produkter og tjenester for over 200 mil-
liarder kr, er på sin side avhengig av kompetente og ledende leverandører. Et
godt samspill mellom innkjøpere og leverandører er i en slik økonomi ves-
entlig for kvaliteten på offentlige sektor og på næringslivets konkurransedyk-
tighet.
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Både Nærings- og handelsdepartementet, NHD, og Kommunenes Sentral-
forbund gjennom sin innkjøpsordning, KSI, påpeker og understøtter vik-
tigheten av samspillet mellom leverandører og offentlig sektor i anskaffelses-
sammenheng. Det er imidlertid også en samstemmig oppfatning både hos
myndigheter og næringslivet at kompetansen hos offentlige innkjøpere må
bedres og at kunnskapen om regelverket for offentlige anskaffelser og da sær-
lig mulighetene regelverket gir for anskaffelser som innebærer forskning og
utvikling, er for dårlig både hos innkjøpere og leverandører. Det skyldes at
regelverket oppfattes som komplisert og ikke er kommunisert godt nok. Det
kan se ut til at hovedreglene som innebærer åpenhet, likebehandling og
konkurranse er tydelig kommunisert, mens reglene knyttet til kjøp etter
forhandling, mulighetene til å be om forslag til alternative løsninger, prosjekt-
konkurranser og forskningskontrakter er underkommunisert. Mye tyder på
at det nå er grunnlag for også å løfte fram hensynet til leverandørutvikling mer
tydelig.

2  Regelverk

2.1  Regelverket for offentlige anskaffelser

Utviklingen av EU’s indre marked og EØS-avtalen innebar at Norge, i likhet
med flere andre land i Europa måtte gjennomgå og forandre regelverket for
offentlige anskaffelser 58 . EU-regelverket på dette området er en helt sentral
del av utviklingen av det indre marked. Det skyldes ikke bare at samlede
offentlige anskaffelser i EU er meget omfattende (anslagsvis 700 milliarder
Euro eller nærmere 6 000 milliarder norske kroner), men også at dette var et
av de områder der en mente at hindringene for fri konkurranse og fri flyt av
varer og tjenester var størst. Tilpasningen til EØS-regelverket viste seg å
innebære relativt omfattende arbeid med regelendringer i Norge. Det ble ned-
satt et offentlig utvalg som la fram sin innstilling i NOU 1997:21, og senere lagt
fram forslag til en ny lov i Ot prp nr 71, 1997–98.

Begrunnelsen for den nye loven er knyttet til de samme vurderingene som
blir gjort i forarbeidet til innføringen av EU’s indre marked. Økt konkurranse
antas å gi kostnadsbesparelser i offentlige innkjøp noe som vil gjøre at
offentlige midler rekker lengre. Videre regner en med at økt konkurranse vil
virke til å fremme omstillinger og utvikling i næringslivet. Resultatene i EU og
for så vidt hele EØS-området har imidlertid ikke svart helt til forventningene.
EU-kommisjonene skriver i sin «Special Report on Public Procurement, DG
XV, November 1997 følgende:

«The Commission remains concerned about the poor record of implemen-
tation of the procurement regime in the Community and considers implemen-
tation and enforcement to be priorities. The analysis of the actual state of trans-
position and application of directives shows that substantial efforts must still
be made on the part of the member states.»

58. Norsk regelverk på området bruker begrepet «anskaffelser» i stedet for «innkjøp». Ordet 
anskaffelser antas å være videre i omfatning og mer presist. I EU-regelverket brukes 
ordet «procurement».
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Det er altså snakk om utbredt mangel på oppfølging av direktivene i flere
av medlemslandene. Det første området der det har sviktet er innhold og
utforming av publisering av offentlige kontrakter og anbudsinnbydelser. Som
et resultat av dette er det åpnet en rekke klagesaker på brudd på disse bestem-
melsene.

Det erkjennes også i kommisjonen at det fremdeles er slik at den over-
veiende andelen av tilbyderne fokuserer på sitt tradisjonelle hjemmemarked.
Det er bare i begrenset grad mulig å beregne om det har funnet sted endringer
i mønsteret for offentlige anskaffelser i EU. Det skyldes både statistiske for-
hold og at det generelt er stadig vanskeligere å fastslå opprinnelsesland for
ulike varer og tjenester.

Erkjennelsen av problemene med å få i gang denne delen av det indre
marked på en god måte førte til at kommisjonen la fram en ny «hvitbok» om
offentlige anskaffelser i mars 1998 («Public Procurement in the European
Commission COM (98) 143. Innholdet i denne er i hovedsak konsentrert om
forenklingsforslag for innkjøpsdirektivene, bedret implementering av direk-
tivene, forholdet til små og mellomstore bedrifter og forholdet mellom inn-
kjøpsdirektivene og andre politikkområder som forsvar, miljøhensyn og kon-
sumentvern. Hvitboken sier lite eksplisitt om forskning og utvikling, men det
er uttrykt fra Kommisjonen at en ønsker å inkludere begrepet «competitive
dialogue» som en mulighet for innkjøperne I dette begrepet ligger en
utvidelse og presisering av det tidligere «kjøp etter forhandlinger».

Det er en samstemt oppfatning både hos myndigheter og i næringslivet
her i landet at en i Norge har etterlevd det felles EØS-regelverket mer nøye
enn mange EU-land.

2.2  Offentlige utviklings- og forskningskontrakter

Gjeldende EU-bestemmelser om forskning og utvikling har to viktige aspek-
ter. For det første har offentlige organisasjoner anledning til fritt å kjøpe inn
forsknings- og utviklingstjenester når bedriften yter en egenandel av kost-
nadene. Det andre aspektet er at dersom det i en anbudsprosess presenteres
løsninger som ikke er beskrevet i anbudsinnbydelsen eller de tekniske spesi-
fikasjonene, men som tilfredsstiller de grunnleggende kravene til funk-
sjonalitet, så kan disse nye løsningene velges. Disse to bestemmelsene sam-
men gjør at mulighetene for å stimulere forskning og utvikling innenfor eksis-
terende regelverk for offentlige anskaffelser er betydelig og gir anledning til å
benytte offentlige forskningskontrakter i tillegg til forsknings- og utvikling-
skontrakter (OFU) der SND også bidrar.

En OFU-kontrakt er en avtale mellom en offentlig etat og en bedrift der
bedriften skal utvikle et produkt for etaten. Bedriften og etaten kan i samar-
beid søke støtte til dette utviklingsarbeidet fra SND som kan gi støtte til en del
av kostnadene. Støtten fra SND er vanligvis en tredjedel av kostnadene, men
kan være på inntil halvparten. Selve anskaffelsen skal skje på vanlig måte, og
utviklingskontrakten sikrer ikke at bedriften får selve ordren. Poenget med
denne ordningen er at den skal utvikle kompetansen både hos innkjøperne og
i bedriften.

En annen bestemmelse som ytterligere stimulerer til å finne fram til gode
nye løsninger og produkter, er muligheten til å gjennomføre prosjekt-konkur-
ranser.
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3  Offentlige anskaffelser og FoU

3.1  Incentiver til leverandørutvikling

Dette kapittelet gir en mer prinsipiell drøfting av sammenhengen mellom
offentlige innkjøp og utviklingsarbeid i næringslivet generelt. Spørsmålet om
offentlige anskaffelser skal brukes til andre formål og ta andre samfunnsmes-
sige hensyn ble grundig drøftet av utvalget som laget NOU 1997:21. Utvalget
pekte i sin innstilling på at det vil være svært ulik grad av samsvar mellom det
en kan kalle hovedhensynet med anskaffelsen og andre hensyn, som for
eksempel å stimulere til mer forskning og utvikling. I noen tilfeller vil det være
enkelt å ta hensyn av denne type, mens det andre ganger vil være mer prob-
lematisk og kostnadskrevende.

Arbeidet med denne utredningen og de intervjuer som er gjort med både
innkjøpere og leverandører peker på en del grunnleggende trekk ved det nor-
ske offentlige innkjøpsmarkedet. Et viktige spørsmål er hvilke incentiver det
vil det være for at en offentlig innkjøper legger vekt på at innkjøpet kan ha en
effekt ut over den direkte knyttet til innkjøpet og bidra til at det settes i gang
utvikling av ny teknologi og et fagmiljø som gir grunnlag for videre næringsut-
vikling.

Norske innkjøpere vil neppe komme til å legge vekt på leverandørut-
vikling som et mål i seg selv dersom dette bare gir fordeler for leverandøren.
Ledere i offentlige etater er underlagt et system med målstyring og som oftest
press på budsjettmidlene, og vil i tillegg ha klare krav fra innkjøpsregelverket.
Incentivene kan derfor ikke være av en overordnet næringspolitisk karakter
men må være knyttet til fordeler for den enkelte etat eller organisasjon som
faktisk står for innkjøpet.

En kan ikke se bort fra at økende krav til mål- og resultatstyring i norsk
forvaltning har bidratt til at de mer kortsiktige, billige og «sikre» løsningene
velges og at innkjøp som er mer usikre, men kan ha høyere potensiell nyt-
teverdi etter et visst utviklingsarbeid velges bort. Det å legge til grunn mer
langsiktige vurderinger ved innkjøp og fastsettelse av budsjettrammer, og se
måloppnåelse i et mer langsiktig perspektiv kan således tenkes å bidra til mer
leverandørutvikling og utviklingssamarbeid.

De områdene der en videre må søke incentiver til leverandørutvikling er
trolig følgende:
– Utvikling av faglig kompetanse hos innkjøper og forståelse for at det å ha

et fagmiljø å spille på og med kan være viktig for etaten i det lange løp.
– Forståelse for at en gjennom en viss forskningsinnsats kan komme fram

til produkter og løsninger som i det lange løp er billigere og/eller bedre
enn de en har tilgjengelig i utgangspunktet.

– Forståelse for at det for mange offentlige virksomheter er viktig å ha fag-
miljøer som kan stimulere unge til utdanning innen fagområdet og der en
kan rekruttere fagfolk senere.

– Etablering av økonomisk og annen premiering av gode innkjøp for etaten
eller for ansatte.
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3.2  Særtrekk ved offentlig sektor i Norge

En faktor som må antas å påvirke mulighetene en offentlig etat har til å drive
leverandørutvikling vil være organisasjonens størrelse og dermed dens
mulighet til å besitte faglig kompetanse på de områdene den kjøper inn. I for-
hold til landets størrelse har Norge en offentlig sektor med mange forvaltning-
snivåer og mange enheter på hvert nivå. Dette gir mange små enheter som
hver for seg besitter lite kompetanse på de områdene der de skal kjøpe inn til
sine drifts- og investeringsformål. I tillegg kommer at hver av de små enhetene
gjennomgående har brede ansvarsområder. Norske kommuner med bare 1
000 – 1 500 innbyggere skal gjøre relative kompliserte innkjøp innenfor IT,
vann, avløp, offentlige bygg med kompliserte tekniske anlegg osv. De skal
videre føre tilsyn med bygg- og anleggvirksomhet.

Det vil derfor trolig være slik at de store og det en kunne kalle mer ver-
tikalt integrerte og dermed faglig tunge enhetene i forvaltningen (eksempel:
Kystverket og lignende) i større grad makter å ha den tilstrekkelige kompet-
anse til å drive leverandørutvikling og foreta innkjøp som utvikler
leverandøren og kompetansen i egen organisasjon. På mange områder i
Norge er imidlertid de sentrale fagenhetene mer og mer blitt omdannet til til-
synsorgan som skal påse at de utøvende enhetene utfører oppgavene på en til-
fredsstillende måte. Slike tilsynsorgan har trolig i de fleste tilfeller bare beg-
renset mulighet til eller ønske om å påvirke eller delta i innkjøpsprosessen i
de enhetene de er satt til å føre tilsyn med. Statens helsetilsyn, for eksempel,
har neppe mulighet til å koordinere utviklingen av et fornuftig IT-system for
norske sykehus selv om det åpenbart ville være en mulighet for å få mye
teknologiutvikling ut av en slik satsing.

Det er derfor grunn til å tro at ulike former for innkjøpssamarbeid mellom
enheter på samme felt også har den fordelen at det gir rom for og muligheter
for en mer aktiv leverandørutvikling.

3.3  Standardisering

I foreliggende utredningsmateriale om offentlige innkjøp fremheves standar-
diseringsarbeid som en nøkkelfaktor. Gjennom deltakelse i internasjonalt
standardiseringsarbeid kan både store innkjøpere i offentlig sektor og bed-
rifter tilegne seg kunnskaper om teknologisk utvikling og
markedsmuligheter. Blant annet i maritim sektor finnes det flere eksempler
på dette. Oversikter som er laget av standardiseringsarbeidet i Norge viser at
offentlig sektor i Norge gjennomgående er lite aktive på dette feltet.

4  Synspunkter fra ulike aktører

4.1  Myndigheter

Synspunktene er basert på samtaler med representanter for Nærings- og han-
delsdepartementet, (NHD), Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
(AAD), Statskonsult og Kommunesektorens Innkjøpsforum, KSI.
– Regelverket for offentlige anskaffelser verken fremmer eller hemmer FoU

. Men mens informasjon om kravene til likebehandling, åpenhet og
konkurranse er tydelig kommunisert, er mulighetene til kjøp etter forhan-
dlinger, bruk av prosjektkonkurranse og inngåelse av forskningskontrak-
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ter svakt kommunisert.
– Kunnskapen om regelverket er liten, både hos offentlige innkjøpere, led-

ere i det offentlige og hos leverandører. Omfattende opplæringsprogram-
mer er i gang.

– Regelverket er komplisert.

Det nye anskaffelsesreglementet, tilpasset EØS kravene, bryter sterkt med
tidligere regelverk og det var nødvendig å kommunisere det nye i regelverket
med stor styrke. Tiden anses nå inne til å legge større vekt på de mulighetene
som finnes i regelverket for FoU og samspill med leverandører av varer og
tjenester.

NHD målbærer at å kombinere offentlige innkjøp med næringsutvikling
er en forutsetning for en effektiv og framtidsrettet offentlig forvaltning, fordi
det er nødvendig å ha sterke og konkurransedyktige leverandører. En egen
rettledning for Leverandørutvikling er utarbeidet til støtte for offentlige inn-
kjøpere for nettopp å oppnå dette. Kommunesektoren ved sin Innkjøpsordn-
ing, KSI, er like klar i samme holdning. Kommunesektoren har gjennomført
et eget leverandørutvikling prosjekt, LUK.

NHD har gjennomført fire møter rettet mot fylkeskommuner og kommu-
ner høsten 1999 der leverandørutvikling var det sentrale tema og budskapet
var «Leverandørutvikling innebærer en aktiv innsats fra offentlige oppdragsgi-
vere slik at leverandørene er bedre i stand til å tilfredsstille framtidige behov.»

Det bør skaffes mer erfaring fra bruk av prosjektkonkurranser. I dag er
denne formen kun vanlig ved arkitektkonkurranser.

Offentlige innkjøpere må læres opp i å spørre slik at markedet får vise det
de kan, i stedet for å spørre etter morgendagens løsninger.

Det finnes få incentivordninger. AAD har fra 1999 av innført utnevnelsen
årets offentlige innkjøper. Posten BA vant i 1999. Det planlegges å lage mer
blest om denne utmerkelsen. Men AAD peker på behovene for flere insita-
menter og nevner spesielt å gi de offentlige enhetene mulighet til å beholde
innsparte midler grunnet gode innkjøp. Å bruke de til FoU kan være en god
løsning. Ellers er erfaringen at feilslåtte investeringer skaper tapere med stor
medieoppmerksomhet, vinnere med gode investeringer hører en sjelden om.

Ledelsesengasjement i anskaffelser og i anskaffelsespolitikken anses for å
ikke være godt nok.

4.2  Innkjøpere i offentlig sektor

Synspunktene er basert på samtaler med representanter for Kystverket, For-
valtningsnettsamarbeidet, Statskjøp og Statens kartverk.

Virksomhetene innretter seg etter det nye anskaffelsesreglementet, og
med økt oppmerksomhet på hovedregelen om åpenhet, likebehandling og
konkurranse. Oppmerksomheten om mulighetene er mindre.

Ved kompliserte innkjøp som for eks. ved IT-anskaffelser, blir innkjøp
etter forhandlinger mer vanlig. Virksomhetene avviser ikke bruk av ordninger
som prosjektkonkurranse, men har liten erfaring.

Erfaring med rammeavtaler for perioder på 1–2 år er stort sett god og
ønskes tatt mer i bruk.

Innkjøpssamarbeid som i Forvaltningsnettsamarbeidet, FNS, hvor stat og
kommunesektoren har inngått samarbeid for å sikre kompetanse i inn-
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kjøpsleddet for kompliserte teknologiske anskaffelser innen IKT området, har
gitt positive resultater. Åtte rammeavtaler er p.t. inngått med 35 leverandører.
Innen noen av disse finnes uutnyttede FoU muligheter.

Det anses viktig og nødvendig for de offentlige virksomhetene å ha
nærhet og god kontakt med et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
innen sine respektive fagområder.

Det er også god erfaring med å inngå avtaler om utvikling med
leverandører hvor det kreves at leverandørene påtar seg ansvaret for å indus-
trialisere løsningene.

Erfaringene fra å være aktiv i internasjonalt standardiseringsarbeid er pos-
itiv, både for egen del og for næringslivet.

Ved kompliserte IT-anskaffelser brukes i noen sammenhenger eksterne
rådgivere. Disse er selvsagt avskåret fra selv å være tilbyder.

Erfaringene fra OFU-prosjekter er gode.
Det nye anskaffelsesregelverket krever i noen sammenhenger for omsten-

delige prosesser. Reglementet burde kunne forenkles.

4.3  Næringsliv og bedrifter

Synspunktene er basert på samtaler med representanter fra ITF, Exie AS, Q-
free AS, Oceanor AS og Posten SDS.

Tascon/Exie, Oceanor og Q-free er virksomheter som til en stor er grad
startet opp ved hjelp av OFU-kontrakter. Det gis uttrykk for at slik OFU prak-
tiseres i dag, ville dette vært vanskeligere. Dels fordi NHD stiller særnorske
krav til at de bedriftene som skal få OFU-kontrakter skal være ledende,
konkurransedyktige og erfarne med gode referanser. Dette er krav nyetab-
lerte bedrifter ikke kan møte. En annen kritikk er at det kun skal gis støtte til
utvikling av unike produkter og tjenester, et krav som står i motsetning til
kravet om konkurranse ved offentlige innkjøp.

Alle gir uttrykk for at OFU-kontrakter er en god ordning og erfaringene er
positive fra OFU-prosjekter.

Bedriftene savner risikovillighet og vilje fra offentlige etater til å satse på
framtidige løsninger og å utvikle disse i samarbeid med norsk næringsliv. I
stedet satses det på leveranser fra store internasjonale bedrifter med refer-
anser, selv når norske SMB har like gode eller bedre produkter og tjenester.

Informasjonsteknologiens Forening, ITF, mener det er en klar sammen-
heng mellom den offentlige etats egenkompetanse og muligheten til å lykkes
med dristige investeringer som krever FoU. Telenor og oljesektoren trekkes
fram som gode eksempler. Offentlige virksomheter med erfaring fra OFU-
kontrakter går sjelden på store «blemmer» i sine krevende investeringer. ITF
ønsker større kompetanse hos offentlige innkjøpere.

Det offentlige oppfattes som «verdensmestere» i hovedreglene i EØS
anskaffelsesregelverket, dvs. åpenhet, likebehandling og konkurranse, mens
kunnskapen om mulighetene regelverket gir til å støtte opp om norsk
næringsliv i innkjøp med FoU er svært mangelfull. Innkjøp etter forhandlinger
oppfattes å være lite benyttet.

Å ikke ha referanseleveranser nasjonalt anses for bedriftene som et stort
problem når produkter og løsninger skal selges internasjonalt.

Næringslivet er kritisk til mangelen på ordninger som gjør at offentlige
innkjøp stimulerer til investeringer i nye og effektive løsninger og parallelt
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utvikler leverandører som kan videreføre og industrialiserer løsningene. I dag
er kanskje det største incitamentet for innkjøpere å få reise rundt til internas-
jonale leverandører og få demonstrert deres løsninger.

Det uttrykkes også et ønske om at offentlige virksomheter er aktivt med i
internasjonalt standardiseringsarbeid, slik at de kan trekke det norske
næringslivet med og påvirke standardene der det er mulig. Næringslivet er
mer villige til å satse FoU-midler på leveranser som møter internasjonale stan-
darder. Markedet er større.

Det påpekes også at ledere av offentlige etater tillates å ha helt motsatte
syn på etatens ansvar for næringsutvikling. Noen ledere mener at det ikke er
etatens oppgave å utvikle norsk industri innen sitt område, andre ser det som
en del av sitt ansvar. Dette skjer til tross for at NHD legger vekt på å utvikle
norsk næringsliv og ser det som en forutsetning for en framtidsrettet og effek-
tiv offentlig forvaltning. NHD har dessuten utarbeidet egen rettledning i
leverandørutvikling.

Økte inntjeningskrav til offentlige etater har i noen tilfeller ført til at de
offentlige virksomhetene har utviklet seg til konkurrenter om forsknings og
utviklingsmidler, og om oppdrag til øvrige deler av forvaltningen.

4.4  Forsknings og utviklingsmiljøer

Synspunktene er basert på samtaler med representanter for Norges Forskn-
ingsråd og SND

Dagens politiske signaler er ikke positive i forhold til satsing på innovasjon
(Skattelovgivning, opsjonsordninger …). Overkommunikasjonen vi har hatt
på åpenhet, likebehandling og konkurranse ved offentlige innkjøp gir heller
ikke positive effekter, men resulterer i færre kreative og innovative invester-
inger.

Kravet til økte inntekter i offentlige etater har flyttet FoU fra næringslivet
til etatene.

Mange forskningsinstitutter har for stor andel oppdrag i offentlig sektor.
Det blokkerer for kontakten mellom offentlig sektor og næringslivet i FoU-
sammenheng.

Offentlige innkjøpere bør i større grad kreve åpne (ikke proprietære) løs-
ninger basert på internasjonale standarder.

Eierskapsform er vesentlig for hvordan FoU drives og hvordan resul-
tatene kommersialiseres. Når FoU flyttes til offentlige etater – fordi de er
avhengig av økte inntekter – vil ikke de forretningsmessige sidene bli godt
nok ivaretatt pga. manglende kommersialiseringskompetanse og -kultur.

Det bør også vurderes om de enkelte departementer skal sentralisere
midler til FoU, gi prioriteringer og fordele midler basert på initiativ fra depar-
tementets enheter. Forsvarsdepartementet har praktisert dette over lang tid
og med stort hell. Erfaringen ellers er at FoU-midler som tildeles enhetene
direkte, som regel blir benyttet i kortsiktige tiltak.

Svært ofte «hopper» det offentlige rett ut i store investeringer uten å gjøre
nødvendige vurderinger i en tidlig fase. Eksempelvis var hensikten ved Gard-
ermobanen at den skulle basere seg på eksisterende teknologi. Underveis
viste det seg at eksisterende teknologi ikke dekket behovene og utvikling
måtte i stor grad foretas løpende under anskaffelsene. Rikshospitalet er et
annet eksempel. Forsvarsdepartementet derimot har nå nedsatt en gruppe
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som skal se på forskjellige modeller og prioriteringer – i forkant – i forbindelse
med gjenkjøpsavtalene ved fregattkjøpene. Det må avsettes ressurser og nød-
vendig tid til å planlegge tidlig i prosessen ved kompliserte og teknisk krev-
ende anskaffelser.

Det bør nedsettes et utvalg som ser på spørsmål rundt mulighetene
offentlige virksomheter har til å få royalty fra resultater i forbindelse med OFU
og forskningskontrakter. Royalty kan gi inntekter i en trengt økonomisk situ-
asjon, men virker kun som incentiv dersom inntektene føres tilbake til virk-
somheten. Muligheten til å beholde royalty kan være et virkemiddel som
stimulerer til økt FoU knyttet til offentlige anskaffelser.

Ved offentlige innkjøp som bredbånd, digital signatur o.l. må offentlige
innkjøpere ikke bare tenke infrastruktur. Mulighetene anskaffelsene gir til
forretningsutvikling og å skape en nasjonal leverandørindustri er like viktig.
SND vil være interessert i å samarbeide med Forvaltningsnettsamarbeidet om
å utvikle FoU-mulighetene ved de anskaffelsene der FoU inngår.

Det er en generell utvikling at offentlige enheter i senere tid har hatt prob-
lemer med å fylle opp sin andel i OFU-kontrakter.

4.5  Danmark

Det er også gjennomført en kortfattet gjennomgang av danske utredninger og
redegjørelser som omhandler samspillet mellom offentlige og private virk-
somheter, samt innhentet informasjon fra Kort og Matrikkelstyrelsen, det
danske nasjonale kartverket.

Resultatet må sees i lys av situasjonen på det danske arbeidsmarkedet.
Det er også interessant å se vurderingene i forhold til EU’s regelverk.

5.4.5.1 Offentligt-privat samspill
I 1994 nedsatte den danske regjeringen et utvalg som skulle belyse mulighet-
ene for å etablere et sterkere næringsmessig samspill mellom den offentlige
og den private sektor.

I utvalget var det bred enighet om at det både var nødvendig og at det ville
gi fordeler å videreutvikle samspillet mellom offentlige og private virksom-
heter. Utvalget engasjerte seg spesielt i samspill-prosjekter og modeller som
kan lede til en samlet sett større besjeftigelse, enten i kraft av et styrket tilbud
av varer og tjenester til det offentlige (importfortrengning) eller som et bedre
fundament for systemeksport. Systemeksport er definert som eksport av
tjenesteytelser og tilknyttede vareleveranser relatert til offentlig virksomhet.

Formene for samspill var bl.a. utviklingskontrakter, samarbeidsavtaler,
felles selskaper og strategiske allianser.

Utvalget påpeker også at det relativt begrensede samspill en har skyldes
bl. a. at det mangler et forum for samarbeid, og at det eksisterer en rekke bar-
rierer som hovedsakelig skyldes psykologiske og tradisjonelle årsaker, dvs.
holdninger.

Det understrekes spesielt mulighetene et godt samspill gir til å eksportere
danske løsninger – systemeksport – til nyindustrialiserte land i øst og sentral
Europa og i Asia.
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5.4.5.2 Regjeringens Erhvervspolitikk
I regjeringens «Erhvervsredegørelse 1996» behandles også samspillet mel-
lom offentlig og privat virksomhet. Der heter det blant annet:

«På en lang række områder finder der hver dag et tæt samspil sted
mellem den offentlige og den private sektor: Den offentlige sektor
efterspørger den private sektors produkter og tjenesteydelser, stiller
infrastruktur til rådighed, koordinerer politiske initiativer osv. Således
er virksomhederne i høj grad afhængige af, at samspillet mellem den
offentlige og den private sektor har en høj kvalitet. Og meget tyder på
, at betydningen af dette offentlig-private samspil vil tage til i de kom-
mende år. Det er der flere årsager til.

Først og fremmest indebærer globaliseringen og den nye teknolo-
gi, at den enkelte regions muligheder for at skape sig en konkurrence-
fordel gennem makroøkonomisk politikk og/eller indkomstpolitik
indsnævres. Samtidig med at den konkurrancemæssige betydning af
de regionale erhvervsvilkår – som ikke kan flyttes eller kopieres – øg-
es. En væsentlig del af de regionale erhvervsvilkår udgøres af sam-
spillet mellem virksohederne og den offentlige sektor. Regionens
virksomheder vil med andre ord blive stadig mere afhængige af, at den
offentlige efterspørgsel understøtter utviklingen af nye produkter og
produktionsprocesser, at den offentlige samordning er god, at infras-
trukturen har høj international klasse. Forskningen får også stigende
betydning i forhold til udviklingenaf nye produkter og produktionspro-
cesser.»

Av konkrete initiativ fra redegjørelsen nevnes:

« Offentlig-privat samspil i forbindelse med EU-udbud »
Som led i dialogen med IT/tele/elektronikk-erhvervet er der frem-

sat en række anbefalinger for at forbedre samspillet mellem offentlige
indkøpere og private utbydere i forbindelse med IT-utbudsforret-
ninger. Bandt annet anbefales det at lempe de restriktive danske for-
tolkninger. Og det anbefales at forbedre de mindre virksomheders
adgang til at deltage i udbud, fx ved at opsplitte kontrakter eller ved at
danne et konsortium.

Det sies også:

« Den offentlige sektor skal fremme innovationen i den private sektor
Det overordnede erhvervspolitiske mål med det offentlig-private

samspill er at kombinere de kompetencer, der ligger i de to sektorer
med henblikk på at skabe nye og bedre erhvervsmuligheder.

Det kan ske gennem den offentlige efterspørgsel, og ved at den pri-
vate sektor får mulighed for at udnytte de kompetencer, der er i den
offentlige sektor. Den offentlige sektors efterspørgsel er med til at ud-
vikle nye produkter og arbejdsprocesser i den private sektor. Derfor er
det af betydning, at den offentlige sektor er en kvalificeret efterspørg-
er, der stiller krav til de ydelser og produkter, den køber. Samtidig er
der på områder, hvor den offentlige sektor har en unik viden, f. eks.
miljø, børnepasning og ældreforsorg, et erhvervsmæssigt potentiale i
at få den offentlige og den private sektor til at spille sammen.

5.4.5.3 Kort og Matrikkelstyrelsen, KMS
KMS har gjennom 90-tallet etablert nye digitale geografisk databaser gjennom
innkjøp etter gitte spesifikasjoner, og hos de firma som kunne levere til gun-
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stig pris. Parallelt har KMS også medvirket til å utvikle nye produkter og
arbeidsprosesser i privat sektor og bidradd til en generell kompetansehevn-
ing. Nå ser KMS for seg i den kommende periode å ytterligere intensivere
samarbeidet og samspillet med privat bransje for å få en best mulig sam-
funnsnytte igjen for investeringen.

Ellers har den danske regjeringen for år 2000 krevd og forutsatt at
offentlige virksomheter samordner sine innkjøp bedre gjennom felles opptre-
den i markedet. Budsjettene vil bli redusert i forkant basert på en forventet
besparelse fra bedre og felles innkjøp.

5  Oppsummering og forslag til tiltak

Det er vanskelig å finne enkelttiltak som gir hurtig økning av FoU omfanget
ved offentlige anskaffelser. Men med økt fokus på FoU, økt bruk av incentiver
og instruksjoner, og økt vekt på informasjon om og opplæring i intensjonene
og mulighetene i anskaffelsesregelverket – samt økt bruk av konkurranseut-
setting, er mulighetene for å øke omfanget av FoU stort.

5.1  Informasjons og opplærings tiltak

Etablering av forum for dialog
Intervjuene i de offentlige etatene i forbindelse med utarbeidelsen av denne
rapporten gir grunnlag for to viktige konklusjoner. For det første viser interv-
juene at erfaringene fra FoU i samspill med næringslivet og bruk av OFU er
gode. For det andre erkjennes det at en moderne og effektiv offentlig sektor
forutsetter konkurransedyktige leverandører. Det opplysningsmaterialet som
er laget av NHD («Rettleiing i Leverandørutvikling») angir hvordan dette kan
gjøres i forbindelse med offentlige anskaffelser.

I hovedsak er imidlertid kunnskap om bestemmelsene i anskaffelsesregle-
mentet og disse mulighetene liten. Det gjelder både for de offentlige etatene
og hos leverandører. Videre oppfattes regelverket i «Lov om offentlige anskaf-
felser m.v.» som unødig komplisert og det er også en oppfatning at
prosedyrene som loven forutsetter er for omfattende og arbeidskrevende.

Det anbefales å etablere et permanent utvalg eller arbeidsgruppe med
godt kvalifiserte representanter fra NHD, NFR, AAD, KS og næringslivet ved
bransjeorganisasjoner som ITF der utviklingen på dette feltet løpende følges
og drøftes. Arbeidsgruppen bør arbeide med forslag til hvordan en bedre kan
oppnå intensjonene om leverandørutvikling og gjennom det øke omfanget av
FoU-investeringer i Norge. Initiativet må utformes slik at det engasjerer på
ledelsesnivå både hos leverandører og offentlig sektor. Arbeidsgruppen bør
løpende vurdere de erfaringer som er gjort fra innkjøp med FoU-komponent
og peke på løsninger som kan gi en vinn – vinn situasjon. Arbeidsmåten kan
legges opp tilsvarende andre slike permanente utvalg som for eksempel
Næringslovutvalget.

Konferanser om leverandørutvikling
NHD har arrangert noen konferanser om Leverandørutvikling i kommunesek-
toren. Det anbefales å videreføre dette tiltaket overfor statlige etater. Det vik-
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tigste tema bør være å belyse fordelene ved konkurransedyktige leverandører
for en moderne og effektiv offentlig forvaltning, slik at en derigjennom skaper
bedre forståelse for at det i svært mange tilfeller er til gjensidig nytte å utvikle
sterke fagmiljøer i Norge.

Andre opplæringstiltak
Det er i svært mange statlige etater behov for å særlig styrke ledelsens
engasjement i disse temaene. En mulig måte å få det til på er å ta inn FoU og
leverandørutvikling som et eget tema på den årlige statlige lederkonferansen.
Fortrinnsvis bør det gjøres med innledere fra bedrifter som har vært engasjert
på feltet og fra etatsledere med erfaring i de mer langsiktige konsekvensene
av samarbeid om FoU-tiltak. Det bør også satses mer på bedret opplæring av
offentlige innkjøpere i mulighetene anskaffelsesloven gir til leverandørut-
vikling og FoU som en generell del av de faste opplæringstiltakene i etatene.

5.2  Mer aktiv bruk av instruksjonsretten

Innenfor en rekke spørsmål av mer tverrsektoriell karakter som miljø,
arbeidsmiljø, lønns- og personalpolitikk brukes i dag instruksjonsretten aktivt
overfor statlige etater. På dette området er det etter vår vurdering mulig å
gjøre mer aktiv bruk av instrukser for å påse at omforent politikk følges opp.
Dette må selvsagt gjøres på måter som er tilpasset virksomhetens karakter og
oppgaver. Mulige tiltak i så måte er:
– Ved å ta inn i tildelingsbrevet at leverandørutvikling og FoU skal være en

del av virksomhetenes oppgaver og at innsats og resultater skal omtales i
årsrapporter.

– Ved å gi direktoratene ansvar for at regjeringens FoU-politikk blir gjen-
nomført på deres område. Eksempelvis skal NGU ha et ansvar for dette
innen geologi bransjen, SFT og DN på miljøsektoren, osv.

– Ved å legge opp til at ansatte i det offentlige får permisjon for å arbeide
med forsknings og utviklingsoppgaver i privat sektor.

5.3  Incentiver

Det er et hovedproblem i dag at det mangler incentiver til å gjøre langsiktige
offentlige innkjøp som ivaretar FoU-hensynene. Det synes derfor klart at noe
bør gjøres for å styrke incitamentordningene. På dette felte kan en tenke seg
flere ulike tiltak:

Bruke innsparte midler og royalties direkte på FoU.
Ett viktig virkemiddel her vil åpenbart være å la offentlige virksomheter som
sparer penger ved gode innkjøp beholde noe av de innsparte pengene og even-
tuelt få lov til å bruke innsparte midler til FoU innen sine områder.

Det anbefales også at offentlige etater som deltar i utvikling av nye produk-
ter og metoder gjennom forskningskontrakter kan beholde inntekter som
måtte komme fra salg av rettigheter eller royalties. Det vil gi viktige incentiver
til å delta i forskning og utvikling.
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Premiering av gode innkjøpere
Leverandørutvikling bør innføres som en viktig del av kriteriene for Årets inn-
kjøper.

I tillegg anbefales det å sette opp en større pris eller premie (i 5–10 mill
klassen), til deling mellom den etat og den private bedrift som sammen har
utviklet det beste produktet eller den beste tjenesten i året som har gått. Kri-
teriene må både ta hensyn til besparelser i den offentlige virksomheten og
produktet eller tjenestens mulighet for gjenbruk eller salg andre steder, nas-
jonalt og internasjonalt. En komité med representanter for for eksempel NFR,
SND, NHO og LO kan ha ansvaret for tildelingen.

5.4  Organisering og konkurranseutsetting

Selv om en del kan oppnås med økt bruk av incentiver, er det imidlertid liten
tvil om at det alltid vil være grunnleggende ulikheter mellom etater i offentlig
sektor. Holdningen til og satsingen på leverandørutvikling og FoU vil i stor
grad være avhengig den enkelte leders engasjement og forståelse. For de
fleste offentlige virksomheter vil det være slik at deres økonomi ikke vil være
avhengig av at etatene realiserer en teknologisk framgang på sine områder.
De vil derfor grunnleggende sett ikke ha noe sterkt økonomisk incentiv til å
bli aktive innenfor utvikling av leverandører og FoU. Leverandørbedriftene
derimot er avhengig av å utvikle seg for å forbli konkurransedyktige. En nær-
liggende konklusjon er derfor at for å få opp FoU-aktiviteten, og få økt kvalitet
på tjenester som i dag utføres av offentlige virksomheter, bør offentlig tjenes-
teyting outsources og konkurranseutsettes.

Bedre samordning av offentlige innkjøp på IT-siden
Det foregår i dag et samarbeid, om IT-anskaffelser i offentlig sektor i regi av
Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS). Det er grunn til å tro at dette og liknende
samarbeid vil kunne generere mer FoU-aktiviteter enn i dag, gjennom for
eksempel et nærmere samarbeid med SND. Innkjøpene knyttet til for eksem-
pel innføring av digital signatur i offentlig sektor kunne muligens vært brukt
mer aktivt til å utvikle internasjonalt konkurransedyktige leverandører. Det er
verdt å legge merke til at ITF ikke har vært kjent med FNS.

Det kan være behov for flere slike «innkjøperstøtte» samarbeid, og dette
kan trolig utvikles til en egen profesjon, på samme måte som byggherrestøtte
brukes innen bygg og anlegg. FNS har denne funksjonen innen IKT for stat
og kommunesektoren. Kompetente kjøpere våger å anskaffe nye løsninger.

Det anbefales å utvikle FoU mulighetene i FNS og etablere et samarbeid
med SND.

5.5  Andre momenter

Økt offentlig deltakelse i standardiseringsarbeidet
Erfaring blant annet fra maritim sektor viser at deltakelse fra offentlige virk-
somheter i internasjonal standardisering er til fordel for både virksomheten
og næringslivet, og det fører til større FoU-vilje i bedriftene. Samlet sett er
Norge lite aktiv i internasjonalt standardiseringsarbeid og økt norsk
deltakelse både fra myndighetssiden og næringslivet anbefales. Økt
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deltakelse i standardiseringsarbeid kan også bidra til at norsk næringsliv blir
bedre i stand til å vinne offentlige oppdrag i andre land.

Økt bruk av prosjektkonkurranse – også for nyetablerte
Mange av de intervjuede innkjøperne er positive til å ta i bruk prosjektkonkur-
ranse. Et viktig moment her er at små og mellomstore bedrifter ikke unødven-
dig må tape leveranser der FoU inngår, på grunn av mangel på referanser. I
prosjektkonkurranser er det kvaliteten på løsningsforslaget og ikke refer-
ansene som teller.

Det anbefales at NHD tar initiativ til å teste ut prosjektkonkurranse som
innkjøpsform på andre områder enn i arkitektkonkurranser.

Infrastruktur og næringsutvikling.
Ved offentlige investeringer i infrastruktur som bredbånd-nett, oppbygging av
offentlig informasjon i digitale databaser og lignende anbefales det at det par-
allelt legges til rette for oppbygging og utvikling av en nasjonal industri som
kan utvikle forretningsmulighetene i den nye infrastrukturen. Dette skal være
en del av investeringen.

Internett er et svært godt eksempel på hvilke muligheter ny infrastruktur
gir til forretningsutvikling. Offshore sektoren er et annet.

Om å skape helter heller enn tapere
Det konstateres at økt krav til inntjening i offentlig sektor har flyttet FoU inn i
etatene. Dels fordi FoU- midler regnes som inntekt og dels fordi FoU gjøres
for å framskaffe løsninger og tjenester som øker inntektene i etaten. Normalt
mangler offentlige etater det salgs- og markedsapparatet som skal til for å få
full uttelling i markedet. Ved å outsource og konkurranseutsette tjenester i
stedet for å pålegge virksomhetene økte inntjeningskrav, vil denne problem-
stillingen ikke være aktuell.

Det konstateres også at resultat og målstyring – samt sterkt mediefokus
på feilslåtte offentlige investeringer er dempende på risikovillighet. Systemet
skaper tapere, men har ingen mekanisme for å skape helter. Derfor represen-
terer mange anskaffelser gårsdagens teknologi.

Referanser til Vedlegg 5
Lov av 27. november 1992 nr. 116: «Om offentlige anskaffelser m.v. med
endringer, sist ved lov av 15. mars 1996 nr. 15 samt Forskrifter med endringer,
sist av 13. september 1996 nr. 908.»

Regelverk for Statens anskaffelsesvirksomhet m.v. Forskrifter for kjøp av
varer og tjenester til staten.

Forskrifter for kontrahering av bygg- og anleggsarbeider til staten.
Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger

samt for avhending av materiell som tilhører staten. Fastsatt ved kgl. resolus-
jon av 17. mars 1978, 2. november 1979, 19. desember 1980, 12. juli 1985, 18.
desember 1987, 14. oktober 1988, 9. juni 1989, 11. oktober 1991, 2. april 1993
og 16. desember 1994.
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NOU 1997: 21: «Offentlige anskaffelser».
Nærings- og handelsdepartementet: «Leverandørutvikling. Offentlig sek-

tor som konkurransefortrinn i næringslivet». Oktober 1998.
Norsk lysningsblad nr.244 av 22.10.1999: Utfordringer på dagsordenen i

Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Innkjøp ledd i helhetlig forsyn-
ingsstrategi, bruk av incentiver og økt lederengasjement.»

Kommunesektorens Innkjøpsforum: «Dette er KSI».
Tidsskrift for Kommunesektorens Innkjøpsforum «Forsyning», nr.3–

1999-Årgang 3, LUK-nytt. Olav Hesstvedt: «Hedmark og Oppland fortsetter –
selvfølgelig!»

Advokat Herman Valen, Advokatfirmaet Føyen & Co ANS: «Forvaltning-
snettsamarbeidets rammeavtaler – valg av anskaffelsesprosedyre».

Kystverket: «Særinstruks for innkjøp i Kystverket», 20.november 1998.
ECON: Rapport 47/98, «Økonomiske effekter av standardisering».
ODIN, Justis- og politidepartementet: «Kartlegging av bestemmelser i

lover, forskrifter og instrukser som ikke legger til rette for elektronisk kom-
munikasjon». 98/14509 E.

Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS), Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet og Kommunenes sentralforbund, oktober 1999

Ot prp nr 71 (1997 – 98): Om lov om offentlige anskaffelser
Kommunenes Sentralforbund: Forslag til anskaffelsesinstruks for kom-

muner, fylkeskommuner og selskaper i kommunalt/fylkeskommunalt eie.
«Det offentlege som medspelar for næringslivet», Statssekretær Hans

Antonsen. Innlegg på konferanse om leverandørutvikling, 27.10.99
Offentlig-privat samspil. Perspektiver, barrierer og eksempler. Industri-

og Samordningsministeriet, Juni 1994.
Offentlig/privat samspil i et erhvervsudviklingsperspektiv –et debatoplæg

udarbejdet af Tage Dræbye, Desember 1994.
Regeringens erhvervspolitik, erhvervsredegørelse 1996. Erhvervsminis-

teriet.
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