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Høring i Næringskomitéen ifm. behandlingen av Statsbudsjettet for 2016  
Regjeringen har lagt fram et godt budsjettforslag for næringsrettet forskning, innovasjon og 
gründervirksomhet. Styrkingen av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og økningen av 
grensene for fradragsgrunnlaget i SkatteFunn ordningen, vil bidra til å øke norsk 
konkurransekraft.  
Den betydelige styrkingen av kommerstiltak gjennom FORNY, presåkorn ordning og 
landsdekkende etablertilskudd vil bidra til økt gründerskap og ny selskapsetablering og være 
et særdeles viktig element i omstillingen av norsk økonomi. 
 
Legemiddelindustrien er en næring med et stort globalt marked som fokuserer på innovasjon 
og bidrar til å øke vår internasjonale konkurranseevne. Regjeringens forsknings- og 
innovasjonspolitikk er sentral for den forskningstunge, innovative legemiddelindustrien. 
 
SkatteFUNN 
Den foreslåtte økningen i fradragsgrunnlaget i SkatteFUNN-ordningene fra 15 - 20 millioner 
for egenutført FoU og fra 33 - 40 millioner kroner for FoU dersom dette gjøres med en ekstern 
forskningspartner er viktig for å styrke forskning i næringslivet. Størrelsen på 
fradragsgrunnlaget er spesielt viktig for legemiddelindustrien som normalt gjennomfører svært 
kostnadskrevende forskningsprosjekter. LMI er svært positive til forslaget, men ser gjerne at 
dagens timesats på 600 kroner økes til 1100 kroner tilsvarende satsen for Forskningsrådets 
innovasjonsprosjekter. Timesatsen som den ligger i dag, er for lav for bedriftenes reelle 
prosjektkostnader. 
  
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)  
LMI er svært positiv til regjerings forslag om å øke BIA-rammen med 100 millioner kroner og 
gir en totalramme for BIA på nærmere 700 millioner kroner. Helseindustri har de siste årene 
fått i overkant av 20% av de utlyste BIA-midlene, og forskningsmidlene har bidratt til 
verdiskapende forskningsprosjekter og flere selskapsetableringer. Midlene har bidratt til 
betydelig risikoavlastning og muliggjort innhenting av privat kapital til utviklingsprosjektene. 
 
Kommersialiseringsvirkemidler 
Bygging av ny legemiddelindustri forutsetter kommersialisering av forskningen vår. Imidlertid 
har det vært lite midler til verifisering og videre utvikling av forskningsresultater med 
kommersielt potensiale. LMI er derfor positiv til den betydelige styrkingen av FORNY med 
totalt 90 millioner kroner samt en økning av presåkorn til totalt 100 millioner kroner. Sammen 
med regjerings styrking av landsdekkende etablertilskudd, vil dette føre til betydelig 
stimulering av gründerskap og oppbygging av nytt næringsliv. LMI vil imidlertid anmode 
regjeringen om å følge opp grunnlaget som nå skapes med tiltak som stimulerer kapitaltilgang 
i hele innovasjonsløpet, og den eksisterende fondsstrukturen med både såkornfond og 
investinor samt insentiver gjennom skattesystemet for private investorer optimaliseres for ny 
og økt næringsvekst. 



 
Muliggjørende teknologier 
Ny teknologi basert på nanoteknologi og Gen- og bioteknologi kan gi oss store muligheter for 
behandling og forebygging av sykdom, samtidig som det fra kunnskapsbasen etableres nytt 
næringsliv. I helsetjenesten kan ny teknologi, inkludert IKT-baserte løsninger, optimalisere 
bruken av personalets tid og kompetanse og således avhjelpe den forventede ressursmangelen 
på helseområdet.  
Kunnskapsbasen innen bioteknologisk FoU størst innen medisin og helse, og 
innovasjonssystemet er modent i forhold til mange andre sektorer. Flere kommersielle 
suksesser er underveis eller allerede realisert. Helserelatert bioteknologi har derfor et stort 
potensial som en av Norges framtidige vekstnæringer, og bør utgjøre en sentral del av en 
nasjonal bioøkonomistrategi. En styrking av satsingen på de muliggjørende teknologiene med 
til sammen 40 millioner kroner bidrar til å styrke Norges posisjon i den nye bioøkonomien og 
støttes av LMI.  Vi vil av ovenfor nevnte grunner sterkt anmode regjeringen om at medisin og 
helserelatert bioteknologi må være en del av den kommende nasjonale bioøkonomistrategien. 
 
Vekstfremmende skattetiltak og tilgang til egenkapital 
Argentum Fondsinvesteringer AS, Investinor AS og såkornfondene bidrar med 
egenkapitalinvesteringer. Det er foreligger ingen forslag i regjeringens budsjettforslag om å 
styrke egenkapitalvirkemidlene, og LMI vil understreke viktigheten disse virkemidlene kan ha 
for selskaper i vekstfasen som skal igjennom «dødens dal». Vi vil spesielt påpeke viktigheten 
av tilstrekkelig tilgang på såkornkapital. Det er stort behov for såkornkapital, og i de senere 
årene har etterspørselen vært langt større enn tilbudet. 
 
I sin behandling av eierskapsmeldingen jf. Innst. 140 S (2014–2015), ga Stortinget 
tilbakemelding om at evaluering er viktig for å kartlegge eventuelle behov for endringer slik 
at Investinor AS’ virkemidler treffer næringslivets behov. LMI vil spille inn til regjeringen 
hvordan Investinors virkemidler bedre kan treffe legemiddelindustriens behov. 
 
Vi registrerer konkurransefremmende forslag om en redusert selskapsskatt og en reduksjon i 
formuesbeskatningen. Formueskatt er spesielt gründerfientlig for vår bransje pga den lange 
utviklingstiden.  Ubemidlede oppfinnere/gründere som har aksjer i eget selskap betaler 
formueskatt i årevis ut fra egen ordinære inntekt, for så å oppleve at en studie feiler og aksjene 
går i null.  
LMI mener det bør vurderes skatteinsentiver for investeringer i bedrifter som ikke har 
omsetning, og at det bør vurderes redusert gevinstbeskatning for denne type investeringer etter 
modell fra andre europeiske land, tilpasset norsk skattesystem.  
 
Dette kan medføre økt investeringer fra privat kapital i nytt næringsliv, og spesielt motivere til 
å investere i næringer med høy risiko og langt utviklingsløp.  
 
På grunn av vårt høye lønnsnivå, er det innen kunnskapsintensive næringer med globalt 
nedslagsfelt vi kan være konkurransedyktige. Norge trenger slike næringer.   
 


