18. oktober 2011
Notat til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2012
Utsiktene fremover for norsk og internasjonal økonomi er preget av usikkerhet. Det er stor
sannsynlighet for at bedrifter som lever av eksport vil få problemer grunnet nedgangen i
internasjonal økonomi. Akademikernes vurdering er at regjeringens budsjett for NHD ikke
tar høyde for de problemer vi kan komme til å se neste år for investeringer i kunnskap,
forskning og teknologi norsk næringsliv.

Kapittel 920 – Norges Forskningsråd og kap 2421 Innovasjon Norge
Det er etterlengtet og nødvendig at regjeringen styrker satsingen på viktige
teknologiområder som bioteknologi og nanoteknologi. Akademikerne er også fornøyd med
økningen til FORNY-programmet og Investinor. Vår vurdering er at det gir bedre
muligheter for å tenke helhetlig i satsingene på forskning, teknologi og utvikling av ny
virksomhet basert på det som skapes i universitets- og instituttsektoren.
Akademikerne er likevel undrende til volumet på innsatsen, og at midlene til
Forskningsrådet øker med beskjedne 1,7 prosent. Gitt pris og lønnsvekst som anslått i
statsbudsjettet er dette en realnedgang i midler som er ment å utløse forskningsinvesteringer
i næringslivet. Vår vurdering er at den økonomiske situasjonen vil gjøre at bedrifter vil
redusere investeringer i FoU som følge av utsikter til en økonomisk krise internasjonalt.
Bidraget fra regjeringen over NHDs budsjett vil ikke gjøre noe for å bøte på dette. For
forskningsinstituttene vil dette kunne bli spesielt ille, fordi oppdragsmarkedet kan svikte
uten at deres grunnbevilgning øker. Det kan gjøre at kompetanse går tapt som følge av
reduserte inntekter.
På samme måte er vi undrende til at regjeringen foreslår at midler til OFU og IFU kontrakter
gjennom Innovasjon Norge holdes på et uendret nivå for 2012 sammenlignet med 2011. Vi
kan forstå at behovet for IFU-midler blir redusert ved at næringslivets FoU-innsats antagelig
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reduseres for 2012. Det burde imidlertid tilsi en justering av virkemidlene, slik at
næringslivets deltagelse videreføres. Dette kunne gjøres ved å øke enkelttildelinger og ved å
øke omfanget på OFU-midler betydelig sammen med tydelige signaler fra regjeringen om at
offentlig sektor skal sette krav til FoU og teknologiutvikling i sine innkjøp. I 2011 lanserte
Regjeringen en satsing på miljøteknologi gjennom Innovasjon Norge. Årets statsbudsjett gir
et bevilgningsnivå for 2012 som i 2011, 257 mill kroner. Akademikerne er fornøyd med at
nå eksisterer en slik satsing, men mener volumet er for lavt.
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