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Høring om statsbudsjettet for 2023 
 

Legemiddelindustri handler om høyproduktive, kunnskapsintensive arbeidsplasser og globale 

eksportmarkeder. Verdikjeden er forskningsbasert og i sterkt samspill med kompetanse og 

innovasjonsmiljøer i UH-sektoren og i helsetjenesten. Norge har gode forskningsmiljøer som bereder 

grunnen for god næringsutvikling.  Samtidig er norsk ekspertise innen prosessindustri med automatisering 

og digitalisering et fortrinn som utviklingen av en sterk helseindustri har. 

Innovasjon er et viktig motstykke til høyt norsk kostnadsnivå. Samspillet mellom akademia, de norske 

oppstartselskapene og de globale aktørene avgjørende for at vi skal lykkes.  

Helsenæringen eksporterer for over 27 milliarder i dag. Forutsetningene ligger der og vi har flere 
verdikjeder som er klare til å skalere:  
 

- vi har ekspertise på moderne vaksine-teknologi — den samme som brukes av Pfizer for å lage 
COVID-vaksinene —som kan brukes til nasjonal produksjon eller til utvikling av nye, banebrytende 
behandlinger innenfor kreft og andre genetiske sykdommer.  

- Vi har bedrifter som er i front i produksjon av celleterapi og som driver biologisk 
legemiddelproduksjon  

- Vi har ferdigvareprodusenter som kan bidra til antibiotikaproduksjon, eller andre legemidler det er 
nasjonalt behov for av beredskapsgrunner  

- Vi har en full verdikjede innen produksjon i det raskt voksende radiofarmasi feltet  

- Ikke minst har vi store investeringer fra nasjonale og globale selskaper innen fiskehelse med 
eksport både til egen biomarine sektor samt globale markeder.  

 

Med tanke på norsk ekspertise, globale behov og nasjonal beredskap, bør helseindustri være en av de åtte 
næringene regjering satser på for å doble norsk eksport.  
 
Stortinget bør anmode regjeringen om å etablere en ‘hvit plattform’ som tar i bruk eksisterende virkemidler 
for å sette fart på utviklingen av en sterk helseindustri. 
 
Pandemien har vist at Norge er sårbare når det gjelder tilgang på medisiner. LMI anmoder om at Stortinget 
ber regjeringen gjøre tiltak for å forebygge legemiddelmangel ved å ta et større ansvar nasjonalt og globalt 
for å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner. 
 

Regjeringen bes utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting ved å tilrettelegge for 

produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. Videre 

bes regjeringen arbeide for å oppfylle målet i Hurdalsplattformen om å etablere et nasjonalt senter for 

utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler. 

 
 



 

Budsjettforslaget for 2023 er preget av omfordeling av midler og ikke nye satsinger. 

LMI støtter dette, og mener at virkemidler og infrastruktur må brukes der de utløser kapital og 

investeringer fra næringslivet. 

Vi har følgende kommentarer til konkrete budsjettposter: 

Programkategori 17.20, kap 920 Norges forskningsråd 
Regjeringen foreslår at minst 300 mill. kroner av Nærings- og fiskeridepartementets midler til 
innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) i   Forskningsrådet, avsettes til prosjekter som har 
en plass på vei mot lavutslippssamfunnet.  

IPN er det viktigste virkemiddelet for legemiddelindustrien, da vi ikke har egne tematiske programmer for 

vår bransje. Konkurransen i IPN-utlysningene er harde, og flere prosjekter som skårer høyt, blir ikke 

innvilget. Når 300 millioner foreslås omdisponert fra denne posten, vil farten i norsk legemiddelutvikling 

avta. IPN-midler til prosjektene er avgjørende for å utløse privat kapital, og prosjektene vil ikke bli 

gjennomført. 

Mobilisering til Horisont Europa 
Regjeringen prioriterer deltakelse i Horisont Europa for perioden 2021–2027. 
LMI støtter regjeringens deltakelse i EUs investeringsprogram InvestEU for perioden 2021–2027 der det 
foreslås 262 mill. kroner til deltakelse i programmet i 2023. 
 

Kommersialisering av forskning 
Regjeringen foreslår endring i FORNY -ordningen. Denne ordningen foreslås i 2023 erstattet med en søkbar 
ordning i Forskningsrådet rettet mot forskningsinstitusjoner, dvs. UH-institusjoner, forskningsinstitutter og 
regionale helseforetak. Ordningen skal bidra til å finansiere den tidlige fasen av 
teknologioverføringsprosessen («TTO-funksjonen»), dvs. arbeid med evaluering, rettighetssikring og 
utvikling av ideer og kunnskap, inkludert etablering av nye selskaper der dette er den mest relevante 
formen for kunnskapsutnyttelse. 
 
LMI støtter forslaget og mener at det er viktig at FoU-institusjonene selv tar et ansvar for 
kommersialiseringsarbeidet i tidlig fase. Det forutsettes imidlertid økt tilførsel av penger til dette formålet. 
Når dagens midler skal spres utover flere aktører blir resultatet ikke kraftfullt nok. 
 

Kap 2421 Innovasjon Norge 

Regjeringen foreslår å øke øremerkingen til Grønne vekstlån innenfor innovasjonslåneordningen, slik at 
Innovasjon Norge kan tilby flere lån til grønne prosjekter. Det foreslås å øke øremerkingen i utlånsrammen 
til 900 mill. kroner.  
Det er viktig at ikke legemiddelindustriens tilgang til innovasjonslån svekkes. 
 
Videre vil regjeringen følge opp arbeid med muligheter under InvestEU, COSME og IPCEI (Important 
Projects of Common European Interest).  
Det er viktig at regjeringen her faktisk følger opp prosjekter der bedriftene har kvalifisert seg for 
ordningene.  
 

Programkategori 17.40 Statlig eierskap, kap 952 Investinor 

Investinor har mandat for forvaltning av fonds- og matchinginvesteringer, og er en viktig kilde til 
risikokapital for helseindustrien.  For å øke selskapets investeringskapasitet foreslår regjeringen at det 
bevilget til sammen 142 mill. kroner som tilføres mandatet i 2023. 
LMI støtter den bevilgningen, men mener den bør matches med NYSNØ sin bevilgning på 600 mill. kroner. 
 

 

 


