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Høring - endringer i Skattefunn 
 

 

Vi viser til høringsbrev av 24.09.2010 med forslag om endring av fradrag i skatt for kostnader 
til forskning og utvikling (Skattefunn) med tilhørende høringsnotat. 

 

Universitetet i Tromsø har gjennomgått nevnte notat og registrerer at endringsforslagene har 
karakter av å være oppdateringer og presiseringer av gjeldende bestemmelser. Universitetet 
ser på denne bakgrunn at de foreslåtte endringene ikke vil ha vesentlige konsekvenser for 
institusjonen i forhold til dagens gjeldende regelverk. 

 

På generell basis vil vi imidlertid fremheve at institusjonen i henhold til Universitets- og 
høyskolelovens § 1-3 er pålagt å bidra til innovasjon og verdiskapning. Universitetet har 
vurdert Skattefunn som et av virkemidlene i dette arbeidet. 

 

Universitetet i Tromsø har i sine strategier for perioden 2009 -2013 besluttet å styrke 
næringsrettet forskning og innovasjon samt næringsmessig omstilling og fornyelse. 
Institusjonen har som et av sine mål å være en attraktiv og pålitelig kunnskapsleverandør og 
samarbeidspartner generelt og i landsdelen spesielt. 

 

På generell basis vil UiT fremheve viktigheten av et kontinuerlig FoU-arbeid i arbeids- og 
næringsliv. Nord-Norge har tradisjonelt hatt en nærings- og bedriftsstruktur som i liten grad har 
satt systematisk FoU-arbeid på dagsorden. Vi registrerer også at i historisk perspektiv har det 
blitt allokert små ressurser til slikt arbeid i landsdelen sammenlignet med resten av landet. Med 
et spesielt ansvar for den nordlige landsdelen, vil UiT peke på viktigheten av at ordninger som 
bidrar til økt FoU-innsats og som fungerer etter intensjonene, ikke endres vesentlig. 

 

Siden lanseringen av Skattefunnordningen i 2002, registrerer vi at ordninger etter hvert er 
allment kjent i næringslivet og at den oppfattes som et insitament for å drive systematisk FoU-
arbeid.  Vi registrerer også at evalueringen av ordningen i all hovedsak trekker fram 
ordningens positive effekt og at de negative aspektene ved ordningen er av liten betydning. 
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På denne bakgrunn anbefaler UiT at hovedtrekkene i Skattefunn-ordningen beholdes og 
videreføres i den form den har i dag. UiT kan ikke se at de foreslåtte justeringene i regelverket 
rokker ved dette.  
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 Eli M Pedersen 
 økonomidirektør 
 

  

 

 

  


	Høring - endringer i Skattefunn

