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Høring av rapporten ”Prosesskartlegging av bedriftsetablering”

Det vises til Nærings- og handelsdepartementets brev av 16. juni d.å., vedlagt rapport fra 
Rambøll Management Consulting AS, og med anmodning om synspunkter.

Rapporten gir et godt bilde av prosessen rundt bedriftsetablering sett i forhold til det 
offentliges krav og virkemidler. Blant annet tar rapporten opp som særlig viktig at det i 
etableringsfasen jobbes grundig med en forretningsplan. Betydningen av god planlegging i 
denne fasen understrekes. Myndighetenes rolle i dette arbeidet er naturlig nok hovedsakelig i 
form av veiledning og informasjon. Både i beskrivelsen av nå-situasjon og forbedringsområder, 
savner Patentstyret likevel en særskilt omtale av den sentrale rolle det har for etablerere å 
bruke immaterielle rettigheter som strategisk verktøy, og den rolle Patentstyret har i denne 
sammenheng som offentlig registreringsmyndighet og kompetansesenter. 

Norske virksomheter som etablerer seg er i mindre grad enn ønskelig klar over den svært 
strategiske nytte som ligger i registrering av eneretter til varemerker, design og patenter.
Dette er relevant for alle de bransjer som er valgt ut i Rambølls rapport. I en etableringsfase –
etter at ideen er født – har dette minst to sider; for det første bør idéskaperen søke å avklare 
om andre har kommet henne i forkjøpet og funnet på noe tilsvarende (gjennom en 
forundersøkelse), og for det andre vil en søknad om beskyttelse sikre mot andres snylting i en 
sårbar etableringsfase. Patentstyrets tjenester omfatter begge deler. I tillegg til at vi 
kartlegger hva som finnes av allerede registrerte rettigheter og behandler søknader om 
beskyttelse, gir vi også generell veiledning om immaterialrett mv og har en utstrakt 
kursvirksomhet. Dette inngår blant våre hovedoppgaver og er forankret i vårt tildelingsbrev. 

Vi registrerer at Patentstyret er blant opplistede etater i vedlegg 1 til rapporten om ”offentlige 
informasjonsordninger”. Vi savner likevel på enkelte steder i rapporten en mer direkte omtale 
av nettopp industrielle rettigheter som et viktig fokus og prosessledd for etablerere. I vedlegg 
1 savnes også en omtale av Norsk Designråd og Norges Forskningsråd. I vedlegg 2 med 
opplisting av relevante lover, er lov om patenter oppgitt, men ikke designlov og heller ikke 
varemerkelov. For de bransjer rapporten gjelder, er design og varemerker vel så relevant som 
patenter, etter vårt syn.

I omtale av nå-situasjonen i kapittel 5 og 6 er det gitt en tabellarisk oversikt over prosesser og 
aktiviteter som er viktige i etableringsfasen. Etter vår vurdering ville det vært nærliggende å 
inkludere som sentral aktivitet her en vurdering av om det er elementer i forretningsideen som 
bør registreres – som varemerke, design eller oppfinnelse. Dette bør skje nettopp i 
etableringsfasen, og svært mange norske etablerere er som nevnt ikke klar over disse 
virkemidlene.  I rapportens kapittel 8 om forbedringsforslag, savner vi også en omtale av 
behovet for økt informasjon om nettopp rettighetsbeskyttelse som virkemiddel.



Side 2

For øvrig noterer vi oss tilbakemeldingene fra intervjuobjektene angående tilgangen til 
informasjon fra det offentlige og behovet for å forenkle og konsolidere dette. Patentstyret 
inngår i Altinn-samarbeidet og anser Altinn for å være et naturlig startsted for samlet 
informasjon om etablering av virksomhet, og som det bør prioriteres å utvikle på innholds- og
struktursiden.

Med vennlig hilsen

Maria E. Duna
juridisk direktør 
Dir.tlf. 22387390


