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Norsk Industri anser Skattefunn for å være et viktig og ubyråkratisk virkemiddel 
for våre medlemsbedrifter. Populariteten til ordningen bunner blant annet i at 
ordningen er forutsigbar, med klare kriterier og rask responstid. Siden 
Skattefunn ble innført har ordningen styrket forskningsevnen og forskningsviljen 
i norsk næringsliv. Ordningen treffer særlig små og mellomstore bedrifter, som 
ikke har administrativ kapasitet til å søke andre ordninger i Norges 
forskningsråd. Dette fører til at ordningen er viktig og populær, selv om 
støtteintensiteten er lavere enn gjennom brukerstyrte programmer i Norges 
forskningsråd.  
 
Vi er derfor bekymret for en del av endringsforslagene som legges frem i 
høringen. En svekking av Skattefunn vil svekke forskningsevnen til norske 
bedrifter og gjøre det mindre attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i 
Norge.  
 
3. FoU-definisjon 
Vi er enig i at det er hensiktsmessig å endre FoU-definisjonen til å være mer i 
overensstemmelse med ESA-regelverket. Det er viktig for robustheten til 
ordningen at den til enhver tid er innenfor statsstøtteregelverket. Vi er imidlertid 
alltid opptatt av at dette ikke går ut over utviklingsdelen av FoU. Utviklingsdelen 
er ofte undervurdert, selv om det er det som kan bringe forskningsresultater til 
industrialisering.  
 
Norsk Industri er svært positive til at det åpnes for at forsøksprosjekter og 
prototyper i Skattefunn.  
 
6. Behandling av inntekter fra prosjektet 
Også her er Norsk Industri opptatt av at ordningen skal være innenfor ESAs 
regelverk for statsstøtte. Vi er imidlertid uenig i at inntekter fra salg av 
resultater, patenter eller immaterielle rettigheter skal redusere 
fradragsgrunnlaget. Dette vil være et disinsentiv til teknologispredning. En 
bedrift som sitter med et resultat som de ikke klarer å realisere på grunn av 
manglende kapasitet eller ressurser, blir da straffet for å selge det til noen som 
kan industrialisere prosjektet.  
 
En annen effekt av forslaget er at det vil redusere forutsigbarheten, føre til økt 
byråkrati og svekke de mest positive egenskapene ved ordningen. Økonomiske 
insentiver fungerer svært sterkt og dette kan fungere til som et insentiv til å ikke 
fullføre prosjektet, eller sitte på teknologi eller løsninger som bør spres.  
 

Høring 



 

Norsk Industri ønsker at slike ordninger skal ha størst mulig ringvirkninger og 
bidra til mest mulig teknologispredning og mener derfor forslaget om salg av 
patenter, resultater og immaterielle rettigheter skal tas ut. Samfunnsverdien av 
forskningen stiger i takt med spredningen.  
 
8. Timesatser 
Vi konstaterer at den foreslåtte økningen i timesats fra 500 til 530 er mindre enn 
pris og lønnsøkning har vært siden 2007. Vi foreslår at timesatsen i fremtiden 
justeres årlig i takt med lønnsvekst. Det faktiske lønnsnivået til de som brukes i 
industriens FoU-prosjekter tilsier en høyere timesats enn det som er i dag. Den 
lave maksimale timesatsen reduserer bedriftenes nytte av Skattefunn.  
 
Hvis maksimal timesats økes ytterligere, er Norsk Industri enig i en reduksjon i 
beregningsgrunnlag for personal og indirekte kostnader fra 1,6 promille til 1,2 
promille. Finansdepartementets forslag som det står i dag, ser vi på som en 
realreduksjon av Skattefunn.  
  
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner:  
 
Knut E. Sunde      
Direktør       Jørn Sund-Henriksen 
knut.sunde@norskindustri.no    Fagsjef, utdanning og forskning  
90 03 07 73      jorn.henriksen@norskindustri.no  
       95 16 17 41 
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