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Høringsuttalelse fra Forskningsrådet til rapport "Prosesskartlegging av
bedriftsetablering".

Det er gjennomført en prosesskartlegging av bedriftsetablering i regi av Rambøll Management
Consulting på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Angitt hensikt er å gi en oversikt over
de aktiviteter en etablerer må gjennomføre for å etablere virksomhet, myndighetenes involvering i
prosessen, og hvordan myndighetene eventuelt kan forenkle denne prosessen. Det er gjengitt
forbedringsforslag og noen tilbakemeldinger fraetablerere.

Rapporten har fokus på levebrødsforetak med informanter fra dette segmentet. Dette kunne med
fordel ha vært uttrykt tydeligere i sammendrag og innledning. Eksempelvis på side 59 (5.avsnitt) er
det gjengitt fakta (99% av alle etableringer er levebrødsetableringer) og avgrensinger (prosjektet
fokuserer ikke på vekstforetak) som burde vært synliggjort tidligere i rapporten. Verken vekstforetak
eller FoU-etableringer er i fokus selv om det sies at disse er viktige for innovasjonsgrad og
verdiskaping. En får dermed ikke innspill på hvordan de mange ordningene rettet mot vekstforetak
fungerer, heller ikke noen vurdering av hvordan disse potensielt kunne ha vært åpnet opp og gjort
relevante for levebrødforetak.

For øvrig er det området finansiering som synes å være Forskningsrådets primære anliggende når det
gjelder innhold i rapporten. Det synes her tilfeldig hva som har kommet med og hva som ikke er
kommet med av finansieringsordninger for nyetableringer. Rapporten er preget av stor detaljrikdom
mht. noen ordninger (for eksempel de som administreres av Innovasjon Norge), mens andre
ordninger og aktører ikke er nevnt. Det vil være hensiktsmessig enten å stramme opp rapporten
innholdsmessig på dette punktet ved å fierne en del detaljer, eller etterstrebe at oversikten blir
komplett.

Dersom en ønsker å komplettere bildet mht. finansiering, bør en i kapittel 4.4 minst inkludere
innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet og Designrådets virkemidler.

Beskrivelsen av SkatteFUNN i kapittel 4.4.2, spesielt den i 3.setning, er villedende ("For å
kvalifisere til disse midlene må prosjektet vurderes som interessant, ...). Om prosjekter er interessante
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eller ikke, er ikke relevant for SkatteFUNN, det avgjørende er om prosjektet inneholder FoU-
aktiviteter som kan lede til nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsmåter. En
riktigere omtale ville dermed være: "For å kvalifisere til disse midlene må det foreligge et avgrenset
prosjekt der en fremskaffer ny kunnskap relatert til utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester
eller produksjonsmåter."

Når det gjelder vedlegg 1 der ambisjonen synes å være å liste alle relevante offentlige aktører, bør
dette minst suppleres med følgende aktører og virkemidler: SkatteFUNN (Forskningsrådet og
Innovasjon Norge), Innovasjonsprosjekter (Forskningsrådet), Designrådets virkemidler. Det er mulig
at andre aktører bør inkluderes i listen, selv om de ikke representerer myndighetene (dette gjelder for
eksempel Connect Norge (www.connectnor e.no).

Omtale av FORNY-programmet (Kommersialisering av FoU-resultater) er tatt med i vedlegg 1.
FORNY har ikke noe tilbud til etablering av bedrift eller til etablerte bedrifter, men fokuserer på
finansiering av potensielt kommersialiserbare ideer fra offentlig finansierte forskningsmiljøer i fasen
før selskapsetablering, samt på drift av en infrastruktur for gjennomføring av
kommersialiseringsaktivitetene. Dersom programmet skal nevnes, bør dette presiseres tydeligere.

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd

  —

Eirik Normann
Fungerende divisjonsdirektør
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