
civ i ta-rapport

Kompetent kapital 
Innovasjon, eierskap og skatt

Av Villeman Vinjewww.c iv i ta .no

Velstandsnivået i Norge er høyt. Store investeringer har blitt kanalisert inn i oljesektoren og i eiendom. Annet 
næringsliv har det magrere. I forhold til vårt velstandsnivå er det lite privat kapital tilgjengelig til investeringer 
i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye 
bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatte-
inntekter. 
 
Investorer i risikokapitalprosjekter er mangfoldige, fra forretningsengler, private forvaltermiljøer, aktive 
eierfond til den største kapitalisten i Norge, staten. Aktive investorer i risikokapitalprosjekter bidrar også ofte 
med kommersialiseringskompetanse, en helt nødvendig ressurs for å utvikle en god ide til en nyskapende 
bedrift. Rapporten trekker på statistikk, forskning og illustrerende caser til å analysere betydningen de ulike 
risikokapitalaktørene har for verdiskaping og omstillingsevne. 

Rammebetingelsene for risikokapital bestemmes politisk. Rapporten presenterer en rekke grunner for hvorfor 
rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved 
innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Gjennomført 
enkeltvis eller samlet,  vil de foreslåtte forbedringene bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og 
konkurransedyktig næringsliv. Over tid danner det grunnlaget for gode lønninger og robust privat og offentlig 
velferd. Gode rammebetingelser for risikoprosjekter er grunnleggende sett et samfunnsgode.



 
 
 

 
 

Kompetent kapital  
Innovasjon, eierskap og skatt 

 
 

Av Villeman Vinje 

Samfunnsøkonom i Civita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdater versjon, oktober 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. opplag, oktober 2014 
 

© c i v i t a AS 
Printed in Norway 

 
ISBN 978-82-92581-62-9 

 
Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo 

Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen, Civita 
Omslagsfoto: iStockphoto.com 

Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo 
 

www.civita.no 
 

http://www.civita.no/


civ i ta-rapport

2 
 

Introduksjon og problemstilling 

 

Norge er et rikt land. Store investeringer har blitt kanalisert inn i oljesektoren og i eiendom. Men i 

forhold til vår rikdom, er det lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringslivet utenom 

oljesektoren. Spesielt er det mangel på vekstkapital til lovende prosjekter som kan ha høy risiko. Dette 

er et problem. 

Vekstinvesteringer er av natur risikable, og kan finansiere så mangt: Det kan være en spennende idé 

eller innovasjon fra et universitetsmiljø som blir grunnlag for en levedyktig bedrift. Det kan være det 

en gründer trenger for å etablere en bedrift. Det kan være omstilling av en eksisterende bedrift som 

sliter, eller som ønsker å styrke en allerede god stilling, eller det kan være finansiering av 

ekspansjonen til en bedrift fra å være en lokal aktør til å bli en global aktør. Enkelt sagt, 

vekstinvesteringer er alle former for investeringer hvor det er en stor grad av usikkerhet rundt utfallet 

av investeringen og hvor det er fare for at hele eller en betydelig andel av det investerte beløpet går 

tapt.  

Som gruppe er det unge bedrifter som netto skaper nye arbeidsplasser, mens det netto går tapt 

arbeidsplasser blant modne selskaper. Mangel på vekstinvesteringer er derfor et samfunnsproblem, 

fordi slike investeringer er såkornet som skaper nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og sikrer at de 

eksisterende arbeidsplassene forblir konkurransedyktige. Mangel på privat kapital til risikable 

investeringer svekker samfunnets evne til nyskaping, omstilling og innovasjon – og med det 

fundamentet for den økonomiske veksten, lønninger og samfunnets velstand over tid. 

Kapital alene er ikke nok for å realisere et nyskapende og konkurransedyktig norsk næringsliv. 

Kompetent eierskap – evnen til å kanalisere kapital inn i de riktige prosjektene og utvikle disse til 

voksende, konkurransedyktige arbeidsplasser og bedrifter – er også en kritisk faktor. Bedre ramme-

vilkår for risikable investeringer og styrket eierkompetanse, vil over tid resultere i flere og mer robuste 

private eiermiljøer. Det vil gi en spredning og styrkning av kompetansen privatpersoner har til å 

realisere risikable vekstprosjekter – fra nyskapende gründerbedrifter til innovasjon og videreutvikling 

av etablerte bedrifter. 

Rammebetingelsene for risikable investeringer bestemmes politisk. Mange land legger langt bedre til 

rette for private investeringer i innovasjon og vekstprosjekter enn vi gjør i Norge. Denne rapporten gir 

en gjennomgang av ulike kapitalkilder til innovasjon og vekstprosjekter i Norge og fremmer en rekke 

forslag til risikoreduserende og aktivitetsøkende forbedringer av rammebetingelsene for investeringer 

i nyskapings-, omstillings- og innovasjonsprosjekter. 
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Sentrale anbefalinger 

Som gruppe er det de unge bedriftene som netto skaper nye arbeidsplasser, mens arbeidsplasser går 

tapt i modne bedrifter. At det etableres nye bedrifter som erstatter de som faller fra, er derfor en 

nødvendighet for næringslivets konkurransedyktighet og sysselsettingsmulighet over tid. I mange land 

stimuleres det derfor ekstra for at private skal investere i fremtidens arbeidsplasser. Det gjør i liten 

grad det norske skattesystemet. Her stimulerer skattesystemet samlet sett til eiendomsinvesteringer. 

Det gir en uheldig kanalisering av samfunnets ressurser. Skattesystemet bør endres slik at det ved lik 

avkastning blir mer gunstig å investere i fremtidens arbeidsplasser enn i eiendomsmarkedet. 

Bedrifter med et stort potensial for å skape verdier og arbeidsplasser, men lang vei før idé og 

innovasjon resulterer i et overskudd som kan finansiere vekst, har alltid hatt utfordringer med 

finansieringen. Denne risikofulle fasen i nye og vekstorienterte bedrifters utvikling, med investeringer 

uten at det er inntekter, omtales ofte som dødens dal. Bedring av rammevilkårene for investeringer i 

unge og innovative bedrifter, vil føre til at flere bedrifter overkommer dødens dal og kan utvikle seg til 

å bli robuste arbeidsplasser. Etter finanskrisen har utfordringen med finansiering av innovasjons- og 

vekstprosjekter blitt betydelig større. Private investorer og potensielle aktive eiere har blitt mindre 

villige til å bære risikoen slike prosjekter innebærer. Det har blitt mer attraktivt med investeringer som 

er likvide (enkle å selge) og som raskere går med overskudd. Det har økt finansieringsutfordringen til 

vekstorienterte bedrifter. Spesielt i den tidlige livsfasen til bedrifter, er det tegn på markedssvikt, ved 

at samfunnslønnsomme innovasjonsprosjekter og bedrifter ikke får nødvendig finansiering.  

En markedssvikt, samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter private investorer vegrer seg for å gå inn 

i, kan løses på to hovedmåter. Den ene er at det offentlige direkte overtar hovedansvaret for 

investeringer i de mest risikable, men potensielt samfunnslønnsomme investeringene. Det kan for 

eksempel være investeringer i den innledende livsfasen til bedrifter, tiden frem til de skaper nok 

inntekt til å stå på egne ben. Den andre løsningen er at incentivene private investorer og potensielt 

aktive eiere står overfor, bedres. Denne rapporten tar til orde for en slik privatfokusert hovedløsning, 

der incentivene til privat eierskap og investeringer styrkes. Sentralt ved en slik løsning er endringer i 

rammebetingelsene for risikofulle investeringer, slik at risikoen for tap reduseres og forventet 

avkastning økes. Forslagene som fremmes i rapporten inkluderer: 

Innføre investeringsstimulerende skatteordninger:  

 Mange OECD-land har positive skatteincentiver for investeringer i risikable prosjekter som 

oppstart av nye bedrifter, innovasjon og nyskaping. Det bidrar til å redusere risikoen investoren 

tar og dermed til at det investeres mer, slik at næringslivet blir mer innovativt og nyskapende. 

Norge bør også innføre risikoreduserende skatteordninger for investeringer.  

 Den eksakte innretningen av risikoreduserende og nyskapings- og vekststimulerende 

skatteordninger, bør utredes. Alle lands skattesystemer er forskjellige, og ordninger som har 

fungert i andre land kan ha en annen virkning om de ikke tilpasses til norske forhold. Et 

utgangspunkt kan være den risikodempende virkningen av de nye investeringsstimulerende 

skattereglene som Sverige vedtok høsten 2013, hvor investoren i investeringsåret gis skattefradrag 

for en andel av investert beløp i en ny bedrift. Andre investeringsstimulerende skatteregler som 

allerede praktiseres i Europa, er redusert gevinstbeskatning ved realisasjon av risikable 

investeringer etter en gitt tidsperiode og økt skattefradrag ved tap på risikable investeringer. Ofte 

er det å foretrekke at incentivene for vellykkede investeringer bedres, heller enn at kostnaden for 

mislykkede investeringer reduseres. Risikoreduserende skatteincentiver for investeringer i 
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bedrifters tidlige fase bør innrettes både for private investorer, investeringsselskap og for 

bedrifter og forvaltere av andres penger. Det vesentlige er aktiviteten som stimuleres, ikke hvem 

som er opphav til investeringen. 

 Aktive eierfond (private equity) har en positiv virkning på samfunnet, ved at bedriftene de 

investerer i skaper flere arbeidsplasser og høyere verdiskaping enn gjennomsnittsbedriften. Det er 

for tiden uklart hvilket skatteregime investeringene i aktive eierfond skal falle inn under. Velger 

man å skattlegge slike investeringer som kapital med fritaksmetoden, vil Norge i en europeisk 

setting få gode rammevilkår for denne sektoren, noe som vil bygge opp under bransjen i Norge og 

føre til at de investerer i en større andel bedrifter med norsk forankring av hoved-kontor og 

kjernevirksomhet. 

 

Fjerne negative skatteordninger for investeringer:  

 Det er et klart råd i denne rapporten at formuesskatten avvikles. Det vil ha to klare positive 

virkninger for realisering av vekst- og innovasjonsinvesteringer. For det første, vil det over tid i 

betydelig grad øke mengden av privat kapital som er tilgjengelig for investeringer generelt, både 

fra de som i dag investerer i næringsvirksomhet og fra de som i dag ikke har sett seg råd til å 

kunne gjøre det. For det andre, vil det betydelig redusere de sterke incentivene skattesystemet i 

dag gir til å investere i eiendomsmarkedet i stedet for i andre aktivaklasser. Samlet vil en avviklet 

formuesskatt styrke kapitaltilgangen for innovasjon-, nyskapings og omstillingsprosjekter.  

 

Omplassering av statlig kapital:  

 Det forretningsmessig orienterte statlige eierskapet bør over tid reduseres. Rene forretnings-

orienterte statlige bedrifter bør på gunstige tidspunkt selges i sin helhet. I statlige bedrifter hvor 

forretningsmessig drift er et av flere hovedmål, vil nedsalg til negativ kontroll, dvs. 34 prosent 

eierandel, normalt være hensiktsmessig, da det gir anledning til å blokkere vedtektsendringer og 

normalt vil dekke hensynet til andre politiske formål. 

 Kapitalen som det statlige nedsalget frigjør, foreslås dels kanalisert over til statlig investert kapital 

i aktive eierfond og dels benyttet til finansiering av vekstfremmende skattelettelser.  

 Primært bør kanalisering av statlig kapital inn i risikokapitalmarkedet gjøres ved fond-i-fond-

løsninger. Statlige direkteinvesteringer i risikokapitalmarkedet bør som en hovedregel unngås.  

 Det er i den tidligere fase av bedrifters livsløp – etablerings- og vekstperioden frem til de tjener 

penger – hvor privat kapitaltilgang er klart svakest. Statlige investeringer i risikokapitalmarkedet 

bør derfor ha et særlig fokus på å supplere private investeringer i bedrifters fødselsfase og den 

innledende vekstfase. Det statlige investeringsselskapet Argentum bør derfor få som eksplisitt 

mandat å fokusere på investeringer innen seed- og venturesegmentet, herunder å stimulere til et 

mangfold av private forvaltermiljøer.  

 Det vil styrke mangfoldet og virkemåten den statlige kapitalen har i risikokapitalmarkedet om 

Argentum deles i to. Ny statlig kapital kanalisert til aktive eierfond bør kanaliseres inn i 

nyopprettede statlige forvaltningsselskap. En slik innretning vil gi flere aktører, økt transparens og 

bedre sammenligningsgrunnlag for forvaltning av vår felles kapital. 

 For kvalifiserte private aktører og innovasjonsprosjekter bør det introduseres en matching-regel, 

hvor statlig kapital går inn på eiersiden i innovasjonsprosjekter og –bedrifter som etterspør det. En 
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forutsetning for den statlige investeringen er at den gjøres med samme betingelser som den 

matchende private kapitalen. For statlig kapital kanalisert inn i gründerprosjekter godkjent av 

Innovasjon Norge, bør gründeren gis anledning til å kjøpe tilbake eierandeler, til gevinst for staten. 

Det vil sikre flere vekstorienterte innovative og konkurransedyktige gründerkontrollerte bedrifter. 

 

Ny innretning av offentlig støtte til bedrifters tidligfase:  

 Støtten fra det offentlige til bedrifters tidligfase bør suppleres og legges om. Langt flere bedrifter 

vil bli etablert og overleve om det blir introdusert en ny og bedre offentlig støtteordning fokusert 

på bedrifters fødsel og tidlige vekstfase. Det bør innføres en ny offentlig støtteordning til 

bedrifters fødsel og tidlige vekstfase – «Gründer- og entreprenørskapspenger». 

 For godkjente prosjekter, bedrifter og gründere medfører den nye støtteordningen at det 

utbetales «leve- og utviklingsstøtte» til kandidatene. Ordningen har paralleller med NAVs 

dagpengeordning, men mottakerne er godkjente innovasjons- og entreprenørskapsaktører, ikke 

arbeidsløse. 

 Kompetansemessig vil Innovasjon Norge kunne være egnet til å avgjøre hvilke prosjekter og 

bedrifter som skal kvalifisere for støtte, mens man kan benytte NAV til å forestå de løpende 

utbetalinger.  

 Periodevis, i det minste ved aktuelle milepæler, bør mottakere måtte presentere status og det 

videre arbeid. Gjøres dette overfor et panel bestående av personer med kompetanse på 

innovasjon og kommersialisering, vil kontrollsystemet også kunne fungere som et 

kompetansenettverk med en mentorfunksjon for gründerens unge bedrift.  

 Innføres den nye ordningen, kan andre eksisterende støtteordninger som er ment å dekke samme 

behovet strammes inn eller avvikles. Etablererstipendordningen er en kandidat til bli avviklet. 

 De som kvalifiserer for Gründer- og entreprenørskapspenger bør, der det er relevant, også få 

tilbud om offentlig finansiert deltagelse i et gründerfellesskap, med tilgang til kontorplass, 

møtelokaler, internett og eksponering til den kompetansen og nettverk andre i fellesskapet 

besitter. 
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1  VIKTIGHETEN AV KOMPETENTE EIERE OG  

INVESTORER I RISIKOPROSJEKTER 
 

1.1 Kompetente eiere og kapitalmiljøer er nødvendig for konkurranse- og 

innovasjonsevnen 

For at vårt velstandsnivå skal styrkes over tid, er det en forutsetning at vi har et konkurransedyktig 

privat næringsliv. Det krever kontinuerlig innovasjon, nyskaping av bedrifter og omstilling av 

eksisterende bedrifter og bransjer.  

Mange teoretiske modeller beskriver nødvendige komponenter for verdiskaping, konkurransekraft og 

nyskaping. I denne rapporten er det valgt å ta utgangpunkt i modellinnretningen i forsknings-

prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», som under ledelse av professor Torger Reve og 

førsteamanuensis Amir Sasson ble publisert av Handelshøyskolen BI i 2012.1 Målsettingen med dette 

forskningsprosjektet var å fremme en kunnskapsbasert næringslivsmodell, for å styrke næringslivets 

innovasjons- og verdiskapingsevne. Prosjektet bygde på tre enkle premisser: For at nærings-

virksomhet skal være konkurransedyktig og bærekraftig over tid i et høykostnadsland som Norge, må 

næringslivet konkurrere globalt, det må være kunnskapsbasert og det må være miljømessig robust.   

Med dette som basis, tok prosjektet utgangspunkt i at kunnskapsbasert industri- og næringsutvikling 

skjer i ”kunnskapsnav”. I kunnskapsnavene er det høy konsentrasjon av innovative næringslivsaktører 

som samhandler tett med avanserte forskningsinstitusjoner, aktive investorer og kompetente eiere.  

De ulike komponentene og aktørene i et generisk kunnskapsnav er presentert i figur 1.  

Figur 1: Et generisk kunnskapsnav 

 

Kilde: Torger Reve og Amir Sasson: Et kunnskapsbasert Norge, Universitetsforlaget, 2012. 
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Analyserammeverket for «Et kunnskapsbasert Norge»-prosjektet var «Det globale kunnskapsnav»-

modellen, hvor det var fokus på klyngeattraktivitet, utdanningsattraktivitet, talentattraktivitet, 

forsknings- og innovasjonsattraktivitet, miljøattraktivitet og eierskapsattraktivitet, vist i figur 2. 

Figur 2: Det globale kunnskapsnav-modellen  

  

Kilde: Torger Reve og Amir Sasson: Et kunnskapsbasert Norge og Statens eierskapsberetning 2013  

Reve viser til at det er når kunnskapstriangelet (utdanning, forskning og innovasjon) blir effektivt 

koblet til kompetent eierskap, at verdiskapingen i kunnskapssatsingen realiseres. Kunnskaps-arbeidere 

og kapitalister deler således et skjebnefellesskap – det er først når disse to gruppene finner hverandre, 

at det blir skapt nytt næringsliv. Det nytter ikke med all verdens avanserte kunnskap og teknologi 

alene, dersom det ikke er noen som ser de økonomiske og markedsmessige mulighetene. Det nytter 

heller ikke med milliarder av kroner i finanskapital, dersom det ikke er gode prosjekter og idéer å 

investere i.  

En attraktiv næring tiltrekker seg ulike typer eierkapital, blant annet tidlig risikokapital, børskapital, 

restruktureringskapital (private equity), familieeierskap, industrielt eierskap, finansielt eierskap og 

stiftelseseierskap. Eierskapskonkurranse og eierskapsmangfold blir derfor i «Et kunnskapsbasert 

Norge»-prosjektet tolket som et tegn på at det er attraktivt å eie verdiskapende virksomheter. 

Denne rapporten ser nærmere på eierskapsdimensjonen, herunder hvor attraktivt det er å være privat 

eier av norsk verdiskapende virksomhet, og viktigheten av samspillet mellom kompetente eiere og 

investorer og kompetente kilder til kapital.  

 

Mangel på kompetent eierkapital  

Det er ikke mangel på kapital i Norge. Det som mangler er kompetent 

eierkapital, som kjenner enkelte sektorer av næringslivet så godt at 

de dreper dårlige prosjekter tidligere og finansierer de gode 

prosjekter lengre, slik at innovasjon blir til vekstkraftige og 

lønnsomme bedrifter. 

- Professor ved BI, Torger Reve 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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1.2 Finansieringsutfordringer i ulike utviklingsfaser 

For at en entreprenør eller bedrift skal kunne realisere en kommersiell idé, kreves det finansiering. Det 

er ofte vanskelig å finansiere overgangen fra idé til produkt eller bedrift. Det kan også være vanskelig å 

finansiere utviklingen fra nyetablering til en suksessrik vekstbedrift. I begge tilfeller kan det oppstå 

kapitalmangel for entreprenøren, spesielt i en oppstartsfase hvor bedriften går med underskudd eller 

der rask ekspansjon krever mer kapital enn eieren og driften i bedriften selv klarer å dekke.   

Innovative kunnskapsbedrifter starter ofte opp etter initiativ fra gründere eller ved knoppskyting 

(”spin-off”) fra store høyteknologiske bedrifter og offentlige FoU-miljøer som universiteter og andre 

forskningsmiljøer. I alle disse tilfellene kan det være vanskelig for entreprenørene å få finansiert 

overgangen fra idé til bedrift. I denne fasen tar gjerne offentlige FoU-midler og gründerens egne 

sparepenger slutt lenge før ideen eller produktet er nær nok markedet til å være kommersielt 

interessant for såkorn- eller venturekapital (privat og/eller offentlig egenkapital som i en tidlig fase går 

inn på eiersiden i innovasjons- og nyskapingsprosjekter). I enkelte bedrifter kan utviklingsfasen strekke 

seg over flere år (f.eks. innen bioteknologisektoren). Særlig ventureselskap går sjelden inn før de ser 

konturene av en bedrift og en forventet markedslansering innen et par år, mens såkornfond og 

forretningsengler kan gå inn noe tidligere. 

Figur 3 gir en stilisert oversikt av fasene i innovative kunnskapsbedrifters utvikling og hvilke 

finansieringskilder som er tilgjengelige i de ulike fasene. I starten, når kapitalbehovet er lite, 

finansierer gjerne gründerne sine ideer og prosjekter ved egen sparing og lån fra familie og venner 

samt offentlige tilskudd. Etter hvert som utviklingsarbeidet skyter fart og kapitalbehovet øker, 

kommer private investorer (business angels) og såkornfond inn som viktigste investorer. Når 

gründerbedriften ekspanderer ytterligere og markedspotensialet er mer klart, er det ofte tid for 

ventureselskap å gå inn med større investeringer. Slik kan de ulike kapitalkildene utfylle hverandre i 

takt med bedriftenes utvikling. I praksis overlapper kapitalkildene hverandre, ved at såkorn gjerne 

følger med inn i ekspansjonsfasen, og ved at venturekapitalen i noen grad går inn i såkorn- og 

oppstartfasen, mens forretningsengler kan være med i hele etableringsfasen fra idé til overskudd. Når 

bedriftene er veletablert, overtar vanligvis bankene som viktigste finansieringskilde for små og 

mellomstore bedrifter, mens større bedrifter også kan benytte seg av obligasjonsmarkedet til å hente 

inn kapital til nye prosjekter eller ekspansjon. 

Figur 3: Utviklingsfaser og finansieringskilder 

 

Kilde: Gullander og Napier: Handbook in business angel network. The Nordic case. Gjengitt i NIBR 2010: 103 



civ i ta-rapport

10 
 

En annen illustrasjon av bedrifters finansieringsutfordring over livsløpet er gitt i figur 4. Her kommer 

den viktige betydningen personlige nettverk og forretningsengler har for at bedrifter i det hele tatt 

skal overleve den første etableringsfasen klart frem. Dette er en periode hvor mange bedrifter går 

med underskudd – den omtales gjerne som «dødens dal». I denne innledende underskuddsperioden 

har profesjonelle kapitalkilder, det vil si ulike former for aktive eierfond (private equity) og dels 

offentlige støtteordninger, begrenset betydning. Aktive eierfond foretar få investeringer i denne 

innledende perioden, og offentlige tilskudds- og støtteordninger dekker kun en mindre andel av 

finansieringsbehovet for mange innovasjons- og vekstbedrifter. I fødselsfasen er det gründerens egne 

sparepenger, kapitalkilder nær gründeren som venner og familie, og forretningsengler, som fungerer 

som jordmor.  

 

Figur 4: Finansieringskilder gjennom livsløpet til en bedrift og bedriftens inntektsposisjon 

 

Kilde: ”EBAN toolkit” 

Et forenklet bilde av modellen i figur 3 og 4 er gitt i figur 5 under, der fokus er på forskjellen mellom 

uformelle og formelle investorer. Ved oppstart finansieres bedrifter typisk av gründeren, dennes 

familie og venner. Perioden med et finansieringsgap hvor bedriften går med underskudd – dødens dal 

– krever større finansieringer og dekkes gjerne av forretningsengler. I OECD-undersøkelsen som 

figuren er hentet fra, finner en at forretningsengler typisk investerer USD 25 000 – 500 000 (om lag 

NOK 150 000 – 3 millioner). I neste fase kommer aktive eierfond inn med enda større investeringer, 

ofte i størrelsesordenen USD 3-5 millioner (om lag NOK 18 – 30 millioner). 
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Figur 5: Finansieringskilder ved oppstart, tidligfase og sen fase i en bedrifts vekst 

 

Kilde: OECD: Financing High Growth Firms – the role of angel investors, 2011, side 21 

Både i Norge og i mange andre land finnes det en rekke offentlige virkemidler og programmer for å 

stimulere entreprenørskap og innovasjon, og for kommersialisering av forskning og utvikling (FoU). 

Eksempler på dette er SkatteFunn, som på en ubyråkratisk måte demper risikoen ved næringslivets 

FoU-innsats og innovasjon, og FORNY, som skal støtte kommersialisering av forskning. Denne typen 

virkemidler og programmer er sammen med såkornfond innrettet mot å redusere noe av 

finansieringsgapet i oppstarts- og utviklingsfasen. Disse offentlige virkemidlene tilfører imidlertid 

innovative selskaper mindre kapital enn kapital som går inn på eiersiden, og de kan heller ikke tilføre 

eierkompetanse. Med andre ord: Det offentlige kan gjennom disse ordningene bistå med kapital, men 

i begrenset grad med en type ”kompetent” kapital som i betydelig grad øker sjansen for kommersiell 

suksess.  

Kapitaltilgangen til bedrifters tidlige livsfase fra private såkornfond, venturefond og andre 

profesjonelle forvaltermiljøer har lenge vært begrenset eller fraværende, noe som er en indikasjon på 

en markedssvikt, men situasjonen har spesielt vært vanskelig etter at finanskrisen reduserte 

risikoviljen til private kapitalkilder. Endringer i rammevilkårene kan bedre kapitaltilgangen fra 

profesjonelle forvaltermiljøer. Samtidig er det et stort potensial for å stimulere 

forretningsenglesegmentet, slik at flere investerer i bedrifter i stedet for i eiendomsmarkedet. Dette 

blir nærmere analysert senere i rapporten. 
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Kapitalinnhenting for internasjonal ekspansjon  

For Blipper sin del gikk den første kapitalinnhentingen greit. Jeg klarte 

å få en av nestorene i telebransjen til å tenne på ideen om en 

sikkerhetstjeneste for barnas mobil. Men innhenting av kapital i 

andrerunden, for den større internasjonale ekspansjonen vi er i ferd 

med å gjennomføre, har vist seg mer utfordrende. Jeg har derfor valgt 

å flytte familien til USA i den internasjonalt orienterte 

ekspansjonsfasen vi nå er inne i. 

- Silje Vallestad, Gründer og eier i telesikkerhetsselskapet Bipper og 

vinner av flere priser innen innovasjon,  

herunder Kvinnelig entreprenør 2011 

Bipper 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansatte - 3 4 5 9 

Årsverk - 2 3 3 6 

Omsetning - 772 500 1 479 503 4 767 985 4 136 606 

Resultat -51 611 -177 862 -968 247 -1 143 303 -3 123 492 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje og  

Øyvind Gustavsen: «Gründere bygger Norge», Frekk forlag, 2013 

 

Behov for mer risikokapital 

Det er behov for mer risikokapital i Norge, som er helt nødvendig for mange innovasjons-prosjekter og 

gründerbedrifter. Banker er sjelden villig til å stille nødvendig kapital ved oppstarts- og risikoprosjekter. 

Mer kapital til eiersiden i slike prosjekter kan fremskaffes fra to hovedkilder. For det første, incentivene 

private har til å investere i risikoprosjekter og oppstartsbedrifter bør styrkes, og her bør de 

risikoreduserende skatteordningene Sverige nå innfører være en god inspirasjonskilde. For det andre, er 

det ønskelig at det offentlige, som er den store kapitalisten i Norge, kanaliserer mer kapital inn i 

risikokapitalmarkedet. 

Lars-Erik Sletner, Adm. dir. i Bedriftsforbundet 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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1.3 Kompetanse og aktive eiere 

 

Finansiering gjennom eksterne investorer kan … ha positive virkninger utover selve kapital-

tilførselen ved at investoren også kan tilføre verdifull kompetanse og kontakt med sitt nettverk 

- Fra ide til verdi. Bondevik II-regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk, 2003 

 

At kapital er nødvendig for investeringer og verdiskaping er innlysende. Kompetanse er en vel så 

nødvendig faktor for at investeringer skal resultere i levedyktige arbeidsplasser og konkurranse-

dyktige bedrifter. Men hva legges det i begrepet kompetanse?  

En tilnærming til å beskrive kompetansen eiere og investorer har i å utvikle risikoprosjekter til å bli 

verdiskapende, bærekraftige bedrifter og arbeidsplasser er gitt av Leo A. Grünfeld og Erik W. Jakobsen 

i deres bok «Hvem eier Norge» (2006), en bok som intellektuelt bygger på en lang fagtradisjon. I en 

analyse av hvordan eiere skaper verdier – for eierne selv, for de ansatte i bedriftene, for bedriftenes 

kunder, for långivere og for samfunnet som helhet – finner de at fire verdiskapende roller eierne har 

står sentralt. Disse er a) å sørge for drivstoff for næringslivet, gjennom tilførsel av kapital, b) allokering 

av denne kapitalen til lønnsomme områder i økonomien ved utøvelse av seleksjon, c) sørge for at 

bedriftens ledelse maksimerer selskapets verdier ved eiernes styringsrolle, og d) tilføre bedriften 

kompetanse, relasjoner og andre ressurser som er nødvendig for å lykkes i markedet ved å tilføre 

komplementære ressurser. Besitter eieren kompetanse som bedriften har behov for, men mangler, 

innehar eieren et eierskapsfortrinn i forhold til eiere uten denne nødvendige kompetansen. Figur 6 gir 

en skjematisk oversikt over eiernes fire verdiøkende roller.  

 

Figur 6: Fire verdiøkende roller for aktive eiere 

 

 

 

 

 

Kilde: Leo A. Grünfeld og Erik W. Jakobsen, «Hvem eier Norge», (2006) 

 

Begrepet kompetent eierskap, som også kan omtales som kompetent kapital, dreier seg om å fylle de 

fire rollene på en fornuftig måte. Eiere som fyller hver av de enkelte eierrollene på en effektiv måte 

besitter eierkompetanse av første grad. Det virkelige kompetente eierskapet oppstår først når rollene 

blir sett i sammenheng med hverandre og utført slik at de forsterker hverandre. Det er 

eierkompetanse av andre grad. Enkelte eiere evner å fylle alle rollene på en god måte selv. Ofte er det 

likevel fornuftig eller nødvendig med en eiergruppe hvor hver enkelt eier besitter én type 

kompetanse, men hvor de i fellesskap besitter eierkompetanse av andre grad. Noen eiertyper pleier å 

Drivstoff 

Seleksjon 

Komplementære 

ressurser 

Styring 
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ha spesiell kompetanse knyttet til spesielle roller. For eksempel har institusjonelle investorer ofte sin 

viktigste kompetanse på seleksjonssiden, hvor de bidrar til likviditet, riktig prising av selskapet og at 

ledelsen har incentiver til å levere så gode resultater som mulig. Gründere har ofte en 

spisskompetanse i komplementære ressurser. Forretningsengler bidrar også med likviditet, men er 

ofte vel så viktige for bedriftene de investerer i ved den kompetanse og relasjonsnettverk de kan bistå 

bedriften med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hva er eierkompetanse? 

En krone er ikke bare en krone hvis eieren har god kjennskap til 

den bedriften hun velger å invester i. En krone er ikke bare en 

krone hvis eieren klarer å bidra med kompetanse, nettverk og 

styring som er relevant for bedriften. En krone er mer enn en 

krone dersom eieren har relevant eierkompetanse. 

- Leo Grünfeld, Partner og forskningsleder i  

Menon Business Economics  

Kilde: Leo Grünfeld:  

Kompetent kapital og smart arbeidskraft, 2009 

 

Eierkompetanse i praksis  

Bright Products 

Bright Products har tatt en solladet lampe fra idéstadiet til realisasjon, og vi er nå i ferd med å få den i 

produksjon. Grunnfjellet av finansieringen har åtte eiere stått for. Vel så viktig som kapitalen eierne har skutt 

inn, er den kompetanse de har bidratt med. Erfaringsbasen til våre investorer er variert, og inkluderer bl.a. 

industridesign, markedsføring, miljøvennlig solenergi og detaljkunnskaper om utviklingsland, 

interesseorganisasjoner og FN-systemet. I tillegg har ekstern kompetanse vi har kunnet trekke på, vært 

avgjørende for vår utvikling. 

-Kristian Bye, CEO og co-founder, Bright Products 

Freebit 

Sammen med en bekjent kom jeg inn i Freebit i 2005, etter at de hadde gått konkurs i 2003. De ca. 6 

millioner kronene min familie har skutt inn i selskapet er den største forretningsengel-investeringen så 

langt i de 30 år jeg har investert i nystartede selskaper. Vi ble etterhvert fem familier som har skutt inn 

over 70 prosent av kapitalen i selskapet. Vel så viktig er nok den kompetansen disse familiene bistår med. 

Vi har et allsidig, gratisarbeidende styre bestående av familiemedlemmer, med erfaring som strekker seg 

fra det juridisk-finansielle via internasjonalt salg og forretningsførsel med kulturforståelse i Syd-Øst Asia og 

USA, til innsideerfaring fra det norske virkemiddel-apparatet. Som et innovasjonsselskap med nær et tiår 

før vi begynner å tjene penger, er dette kompetanse vi ikke ville ha hatt råd til å kjøpe inn. 

- N.N., Investor i Freebit 

Kilder: Dialoger med Villeman Vinje 
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Mangel på kompetanse 

Nærings- og handelsdepartementet fikk i 2002 utarbeidet en rapport som vurderte kapitalmarkedet 

for nyetablerte foretak. 2 Rapporten pekte på mange mangler i nyetablerte foretaks tilgang til kapital. 

En av disse var mangel på kommersialiseringskompetanse. I rapporten skrives det: 

Normalt gir investorene uttrykk for at entreprenøren har rimelig god kompetanse på produkt og 

teknologi. Prosjektvurderinger dreier seg om hvorvidt teknologien og produktideen har et 

markedspotensial, og hvorvidt entreprenøren eller foretaket vil være i stand til å utnytte dette. Det 

som ofte fører til at investor avstår fra å investere, eller som skaper problemer etter at man har 

investert, er at entreprenøren eller foretaksledelsen mangler innsikt og kompetanse til å 

kommersialisere foretakets produkter eller tjenester. 

I arbeidet med denne rapporten har et fast spørsmål til de aktørene som har blitt intervjuet, vært om 

det er mangel på risikokapital, eller om det er mangel på kompetanse. Gjennomgående har svaret 

vært at det som det er størst mangel på, er tilgang til kompetent eierkapital.  

I omtalen av kompetanse har svarene variert. De aller fleste av de intervjuede gründerne, 

forretningsenglene og profesjonelle investorene har pekt på at det er mye faglig kompetanse, noe 

som resulterer i mange gode ideer, men at det kan være stor mangel på kompetanse til å 

kommersialisere de gode ideene. En av de intervjuede illustrerte dette ved å vise til at det fremdeles 

er mye sant i det gamle munnhellet om at nordmenn finner det opp, svenskene utvikler det og 

danskene selger det. Dette indikerer at funnet i NHD-rapporten fra 2002, om at 

kommersialiseringskompetanse er en mangelvare, og begrensende faktor for unge, fremvoksende 

bedrifter, fremdeles er gyldig. 

I en del bransjer, spesielt der hvor vi har større selskaper omkretset av en klynge av supplerende 

selskaper, slik som innen oljebransjen, offshore og maritim sektor, er det et vell av faglig kompetanse 

kombinert med kunnskap om hvordan denne kan kommersialiseres. Det resulterer i mye innovasjon 

og fremvekst av nye bedrifter.  

Men dette er ofte ikke tilfellet i andre deler av næringslivet. I bransjer som ikke er preget av en 

komplementerende klynge, dvs. hvor det ikke er en rekke konkurrerende bedrifter som utfører alt 

eller hoveddelen av de delaktiviteter som fører fram til et endelig produkt eller tjeneste, kan 

kompetansen være mer mangelfull. Ifølge de av kildene som har tatt opp dette poenget, gir dette seg 

spesielt utslag i stor geografisk variasjon i hva slags faglig kompetanse som er tilgjengelig, og spesielt 

pekes det på at kommersialiseringskompetanse er en mangelvare i mange bransjer. 
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Når sentral kompetanse ikke eksisterer i Norge: Freebits erfaring med utvikling av innovative 

øretelefoner 

Forretningsmodellen til Freebit bygger på en global portefølje av patenter som gir øretelefoner bedre 

feste og komfort. Vi lisensierer teknologien vår til ledende hodetelefonprodusenter, slik som Monster, 

Jawbone, Audio-Technica og tilsvarende aktører.  Selskapets teknologi og design anvendes nå i en rekke 

produkter verden rundt.   

Men veien frem har vært lengre enn nødvendig. Det at vi på mange områder ikke kunne trekke på 

ekstern kompetanse, fordi den ikke var eksisterende i Norge, medførte at vi fikk en lengre vei til det 

globale markedet enn vi ellers kunne ha hatt. Støtteordninger innenfor FOU, representert ved 

Innovasjon Norge og Skattefunn, har vi benyttet oss av og disse har fungert tilfredsstillende. Vår 

utfordring har vært at norske støtteordninger og for så vidt kompetanse ble fraværende på det punkt 

kampen startet, når selskapet satset internasjonalt. Vi har savnet både risikovillige Venture-miljøer og 

kompetent risikokapital. 

- Vidar Sandanger, adm. dir. i Freebit,  

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

 

  

Mangel på kompetanse 

Innen enkelte næringer er det dårlig utviklet kompetanse innen 

forretningsutvikling. Det gjelder f.eks inne life science, selv om det 

begynner å bli noe bedre der nå. Det er også store regionale 

variasjoner på kompetanse til å gjennomføre 

tidligfaseinvesteringer. Slik kompetanse er konsentrert i de store 

byene. Nord for Møre og Romsdal er det kun et par forvaltermiljøer 

med rent privat kapital. 

-Leo Grünfeld, Partner og forskningsleder i  

Menon Business Economics  

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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1.4 Hvem er gode eiere? 

 

Kompetansemodellen for eiere og investorer som ble presentert i figur 6 er representativ for aktive 

eiere. Dette kan være forretningsengler som engasjerer seg på et fagfelt de kjenner og bidrar med 

både kapital og kompetanse, aktive eierfond som krever styreplass for å investere og normalt overtar 

ansvaret for retningen selskapet utvikler seg i, eller private kapitalmiljøer, som for eksempel 

familieselskaper som over lang tid har opparbeidet inngående kjennskap til den bransjen som deres 

familieeide foretak opererer i.  

Men ikke alle eiere er aktive på denne måten. Et generelt rammeverk for å vurdere hvem som er gode 

og mindre gode eiere er gitt i professor Øyvind Bøhrens bok Eiere, styret og ledelsen: Corporate 

governance i Norge (2011), som igjen bygger på en lengre faghistorie innen corporate governance.  

Dette er et omfattende emne som det kun er plass til å gjengi et kort blikk på her. Bøhrens 

utgangspunkt i boken er at hvor godt et selskap er driftet, avhenger av mange forhold, beskrevet i 

eierstyringsmodellen i figur 7. Modellen tar utgangspunkt i at en bedrifts lønnsomhet påvirkes av 

ledernes adferd, som igjen påvirkes av de incentiver de står overfor. Incentivene som påvirker ledere 

er flere – eierstruktur, styresammensetning, finansiering av selskapet, regulering, konkurranse-

forhold, interessehensyn og annet.  

Figur 7: Eierstyringsmodellen 

 

Kilde: Øyvind Bøhren: Eiere, Styret og ledelsen: Corporate governance i Norge. Fagbokforlaget. 2011 

 

For spørsmålet om hvem som er gode og mindre gode eiere, er punktet om eierstruktur spesielt 

relevant. Det tar for seg spørsmål som hva det betyr om eieren er stor eller liten, privatperson eller 

fond, aktiv eller passiv, langvarig eller kortvarig? Et utgangspunkt for en slik vurdering er agent-

prinsipal-analyser, hvor det normalt er asymmetri i kunnskap og incentiver mellom berørte parter. 

Innenfor eierskapsdimensjonen kan det gi seg utslag i fire typer agentproblemer, gjengitt i tabell 1. 
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Tabell 1: Fire typer eierskapsrelaterte  agentproblemer 

 

Kilde: Øyvind Bøhren: Eiere, Styret og ledelsen: Corporate governance i Norge. Fagbokforlaget. 2011 

Bøhren analyserer fire hoveddimensjoner ved selskapets eierstruktur: eierkonsentrasjon (hvor mye), 

eiertyper (hvem), innsideeiere (i styre og ledelse) og eiervarighet (hvor lenge). Fordelene ved høy 

eierkonsentrasjon er sterkere incentiver, mer makt og færre gratispassasjerer. Alle tre fordelene 

gjelder behovet for å redusere det første agentproblemet (A1), det vil si interessekonflikten mellom 

eierne og ledelsen. Ulempene dreier seg om diversifiseringstap, likviditetstap og minoritetstap. Her 

gjelder minoritetstapet det andre agentproblemet (A2), det vil si forholdet mellom selskapets store og 

små eiere. 

Norske børsnoterte selskaper har lav eierkonsentrasjon sammenlignet med de aller fleste andre land i 

Europa. Et unotert selskap har dessuten i gjennomsnitt nesten tre ganger så høy eierkonsentrasjon 

som et selskap på Oslo Børs med lignende størrelse. Dette gjør at mens A1 (eierne–ledelsen) er det 

dominerende agentproblemet i børsnoterte selskaper, dominerer A2 (store eiere–små eiere) i 

unoterte selskaper. 

Det viktigste skillet mellom eiertyper kommer av forskjeller i incentiver og gjelder direkte eierskap 

kontra indirekte eierskap. En direkte eier utøver eierrettighetene selv, mens dette delegeres til andre 

ved indirekte eierskap. Personlig eierskap og statlig eierskap utgjør ytterpunktene på skalaen direkte–

indirekte. For børsnoterte selskaper ligger Norge på europatoppen i statlig eierskap og nederst på 

personlig eierskap. Sammenlignet med Oslo Børs har norske unoterte selskaper mye lavere statlig 

eierskap og mye høyere personlig eierskap. Indirekte eierskap er derfor det typiske på børsen, mens 

direkte eierskap dominerer utenfor. Bøhren finner at empirien støtter de teoretiske argumentene om 

at direkte eierskap er mer verdiskapende enn indirekte eierskap. I denne sammenheng er det viktig å 

merke seg at aktive eierfond ikke klassifiseres som indirekte eiere, men som en form for direkte eiere. 

Varigheten av eierskapet er også av betydning. I gjennomsnitt holder store eiere i et Oslo Børs-selskap 

sin posisjon i snaut tre år. Eierskap som varer i 10 år, er derfor unntaket og ikke regelen. Empirien 

Bøhren gjennomgår viser at langvarig eierskap tenderer til å gå sammen med lav lønnsomhet for 

selskapet, et motsatt funn av det vanlige inntrykket mange har om at langvarige eiere er bedre enn 

kortvarige. En grunn kan være at langvarige eiere ikke følger med, eller at eiere som over lang tid 

presser ledelsen til å levere kortsiktige resultater reduserer de langsiktige resultatene. Men eierform 

er her viktig. Det viser seg at dette resultatet oppstår bare ved indirekte eierskap av institusjonelle og 

industrielle eiere, hvor som nevnt statlig eierskap er ytterformen. Ved personlige eiere er det en svak 

positiv sammenheng mellom langvarig eierskap og selskapets økonomi. Private eiere er med andre ord 

et samfunnsgode, og en eierform det bør støttes opp om.  
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2 BEHOV FOR BEDRE RAMMEVILKÅR FOR  

RISIKABLE INVESTERINGER 
 

Arbeidsløsheten har lenge vært langt lavere i Norge enn hos våre konkurrenter. Man kunne ved første 

øyekast bli forledet til å tro at alt står bra til i norsk næringsliv og at det derfor ikke er behov for å 

gjøre endringer. Det ville være en risikabel og navlebeskuende analyse. Den høye aktiviteten har vært 

basert på høye råvarepriser, og da spesielt innen petroleumssektoren, noe som det lett kan endre seg 

om etterspørselen internasjonalt faller. I skyggen av den høye aktiviteten relatert til petroleums-

sektoren, har andre deler av norsk næringsliv blitt svekket. På lengre sikt, i en situasjon hvor 

oljesektoren ikke vil være en vekstmotoren men snarere en bransje i nedgang, tegner det seg derfor et 

mer bekymringsfullt bilde for norsk økonomi.  

Dette kapittelet belyser rammevilkårene for verdiskaping, innovasjon, eierskap og kapitalstruktur i 

Norge, og setter fokus på ulike områder som er tjent med bedre rammevilkår for risikable 

investeringer. Samlet sett viser gjennomgangen at det er behov for reformer for å styrke 

rammevilkårene for verdiskaping og privat eierskap. Denne rapporten fokuserer på bedring av 

rammevilkårene for risikabel vekstkapital, som vil øke incentivene til investering i innovasjons-, 

nyskapings- og omstillingsprosjekter i næringslivet. 

 

2.1 Mangel på risikabel vekstkapital i et rikt land  

Risikokapital eller vekstkapital har ingen formell definisjon, og omfatter mange ulike typer kapital. I 

denne rapporten forstås risikabel vekstkapital som investeringer i ulike aktivaklasser hvor det ved 

investeringstidspunktet er en stor usikkerhet om hva avkastningen vil bli, og hvor en betydelig andel 

eller alt av det investerte, kan gå tapt. Ved risikable investeringer er det således mulighet for både 

store gevinster og store tap. 

Norge er et rikt land, men vårt velstandsnivå reflekteres ikke i tilgangen på risikabel vekstkapital. Det 

er flere årsaker til dette. 

En hovedgrunn til mangelen på risikabel vekstkapital er innrettingen av skattesystemet. Det stimulerer 

til investeringer i eiendomsmarkedet og i lavrisikoprosjekter, noe som bidrar til at det kanaliseres 

mindre kapital til risikable investeringer. Dette gir seg i begrenset grad utslag innen oljesektoren, hvor 

lønnsomheten, og derfor aktiviteten, har vært høy, men bidrar til at andre næringer får mindre kapital 

til innovasjon, nyskaping og omstilling. 

Mangelen på risikovillig investeringskapital gir seg spesielt utslag tidlig i bedrifters liv, i oppstarts- og 

såkornsfasen. Som beskrevet i kapittel 1, er denne perioden ofte preget av ”dødens dal”, med utgifter 

som er større enn inntektene. Informasjonsasymmetri har alltid vært en utfordring for potensielle 

investorer i bedrifters oppstartsfase, hvor det er begrenset med dokumenterte resultater eller verdier 

å ta utgangspunkt i. Det gjør at bankfinansiering ofte ikke er en aktuell finansieringsform for mange 

innovasjons- og vekstprosjekter, og at det er ofte behov for investorer som går inn på eiersiden. Men 

etter finanskrisen har investorene blitt mer skeptiske til å gå inn tidlig i bedrifters livsløp. Private 

investorers risikoappetitt har blitt redusert. Spesielt gjør dette seg gjeldende i den tidlige fasen i 

etablering av innovative og skalerbare bedrifter, hvor det ofte er en lengre tidshorisont før bedriften 

går med overskudd og investeringen derfor ofte er vanskelig å realisere underveis. En beregning fra en 

underavdeling av Nordisk Ministerråd anslår at 90 prosent av all kapital innen såkornsegmentet 
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kommer fra offentlige kilder. Det er et tegn på markedssvikt og feil innretting av rammevilkår for 

privates kapitalkilder.  

En løsning på dette problemet er at offentlige støtteordninger og statlige initiativ spesielt rettes mot 

den tidlige fasen i bedrifters liv, ved at det offentlige overtar investeringsrollen når de private svikter. 

En annen løsning er at rammevilkårene private står overfor ved investeringer i risikable prosjekter 

bedres, slik at deres investeringsandel kan økes betydelig. I denne rapporten argumenteres det for det 

siste, at det burde være et mål at hoveddelen av investeringene i innovative bedrifters tidligfase 

kommer fra private kilder. Skal det skje, må rammebetingelsene for risikable vekstinvesteringer 

endres. 

Bekjente – som ofte omtales som «venner, familie og idioter» (friends, fools and family) – sammen 

med forretningsengler, er i utgangspunktet en viktig finansieringskilde for bedrifters første fase. Det 

finnes ikke god statistikk som viser utviklingen over tid i disse gruppenes investeringer i bedrifters 

fødsels- og tidlige vekstfase, men analyseselskapet Menon Business Economics har vist til egne anslag 

som finner at kun en begrenset andel av unge, potensielle høyvekstbedrifter sikres ekstern 

finansiering. 

For det profesjonelle markedet som investerer andres kapital i unoterte bedrifter, finnes det bedre 

tallgrunnlag. For såkornsfasen, bedrifters innledende livsfase, er investeringsaktiviteten fra aktive 

eierfond betydelig svekket etter finanskrisen, og den var aldri spesielt høy før finanskrisen heller. Figur 

8 viser omfanget av norske og utenlandske aktive eierfonds investeringer etter investeringsfase. Av 

samlede investeringer fra aktive eierfond på 12,8 mrd. kroner i 2012, gikk 95,9 prosent til buyout-

segmentet, 4 prosent til venture-segmentet og mindre enn 0,1 prosent (10 mill. kroner) til 

såkornsegmentet. Selv om et oppkjøp av en moden bedrift av natur krever langt større 

investeringsbeløp enn en investering i en oppstartsbedrift, viser beløpsstørrelsene at aktive eierfond 

for tiden ikke er en aktør av betydning i den helt innledende livsfasen for bedrifter. De har en mer 

sentral funksjon i bedrifters vekstfase, men også her har aktiviteten vært fallende etter finanskrisen.3 

Figur 8: Investeringsbeløp i norske bedrifter av norske og utenlandske aktive eierfond, mill. NOK. 

2012   
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Kilde: Norges Venturekapital Forening/ MENON 

 

2.2 Det er unge, nystartede bedrifter som driver jobbskapingen 

Over tid blir eksisterende arbeidsplasser og bedrifter utkonkurrert, om de ikke evner å omstille seg. 

Det er derfor nyttig å ha klarhet i hvor jobbskapingen skjer. Enkelt sagt er det nyskaping som skaper 

hovedvekten av nye arbeidsplasser. Etablerte bedrifter kan stå for nyskaping ved omstilling av 

kjernevirksomheten eller ved utvikling av nye produkter og tjenester innen nye segmenter. Men som 

gruppe er det nystartede bedrifter som står for hovedvekten av jobbskapingen, mens det samlet sett 

går tapt arbeidsplasser hos etablerte bedrifter. Figur 9 viser netto bidrag til arbeidsmarkedet for 

foretak i Norge som var henholdsvis under og over fem år gamle i perioden 2002-2007. I denne 

perioden ble det skapt 248 000 nye arbeidsplasser i foretak som var under fem år gamle. I samme 

periode gikk det tapt 181 000 arbeidsplasser i foretak som var eldre enn fem år gamle. Netto over 

perioden ble det skapt 67 000 arbeidsplasser, en vekst som ikke ville vært mulig uten jobbveksten i 

nye bedrifter. 

Figur 9: Netto endring i arbeidsplasser i foretak som er hhv. under og over fem år gamle. 2002-2007 

 

Kilde: SSB 

Også i andre utviklede land er det nyetablerte bedrifter som driver jobbskapingen. Fra 2008 til 2011, 

perioden preget av finanskrisen, var det et netto tap av 9 millioner arbeidsplasser i OECD-landene, om 

lag 2 prosent av alle sysselsatte.4 Nyetablerte bedrifter, under fem år gamle med under 50 ansatte, 

bidro derimot med netto jobbskapervekst i perioden. Disse bedriftene står for om lag 11 prosent av all 

sysselsetting, men skaper mer enn 1/3 av alle nye arbeidsplasser. Dette utgjør en større andel av 

nyskapingen av arbeidsplasser enn tidligere målinger har avdekket. 

Ser man på hele perioden fra 2001 til 2011, er det i hvert av årene i dette tiåret nystartede bedrifter 

som står for arbeidsveksten. Figur 11 viser netto bidrag til sysselsetting fra unge og etablerte bedrifter 

for 15 OECD-land. Nettobidraget fra unge bedrifter er størst når konjunkturene er gode, men også 
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gjennom finanskrisen var bidraget positivt. For etablerte bedrifter var netto bidraget negativt i hele 

tiårsperioden. 

Figur 11: Netto endring i arbeidsplasser for hhv. unge (0-5 år) og eldre (6+ pr) bedrifter. 15 OECD-

land. 2001-2011 

 

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013. De 15-landene er Belgia, Brasil, Finland, 

Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Ungarn, USA og Østerrike. 

En annen tilnærming til samfunnsnytten av nystartede bedrifter er å se på jobbveksten fra alle små 

bedrifter. Innenfor gruppen av nyetablerte bedrifter er jobbveksten ujevn. Mange bedrifter går over 

ende, mange har beskjeden sysselsettingsvekst, mens en mindre andel erfarer kraftig vekst. Men som 

gruppe utgjør nystartede bedrifter en viktig vekst- og sysselsettingsfaktor som det er samfunnsnyttig å 

legge til rette for. 

Ser man på sysselsettingsendringene for mindre bedrifter, avdekker det at det er et mindretall som 

står for hoveddelen av sysselsettingsveksten. En undersøkelse tok utgangspunkt i alle de 52 723 

aksjeselskapene som hadde mellom 1 og 20 ansatte i 1997 og undersøkte hvordan disse utviklet seg 

det neste tiåret.5 Analysen avdekket at det var store endringer i gruppen. Halvparten av bedriftene 

erfarte en negativ utvikling, med 21 prosent som krympet til mikrobedrifter uten ansatte og 31 

prosent som ble inaktive, dvs. gikk konkurs eller ble lagt ned. Dette illustrerer risikoen som ligger i å 

drive næringsvirksomhet. 41 prosent av bedriftene forble små, med mellom 1-20 ansatte. De 

resterende vokste til over 20 ansatte, men kun 0,2 prosent (95 bedrifter) vokste til over 100 ansatte. 

Utviklingen til gruppen med små bedrifter i 1997 er gitt i figur 10.  

Den samme dynamikken finner vi i gruppen med mellomstore bedrifter (21-100 ansatte). Av 6 017 

mellomstore bedrifter i 1997 var 39 prosent av dem fremdeles mellomstore i 2007. 28 prosent hadde 

krympet til liten eller mikrostørrelse. Like mange hadde forsvunnet (nedlagt, konkurs eller ingen 

aktivitet). Kun fem prosent (338 bedrifter) hadde vokst til å bli store, med over 100 ansatte.   

Selv om andelen bedrifter som vokste til å bli større bedrifter er liten, er de som får det til viktig for 

verdiskaping og sysselsetting. De 95 små bedriftene som vokste til å bli store hadde i 2007 over 22 000 

ansatte. Dette er på linje med funn fra USA, som anslår at 0,3 prosent av de nystartede bedriftene står 

for 75 prosent av arbeidsplassene nyskapte bedrifter skaper, og anslag for Norge, som anslår at tre 

prosent av norske bedrifter står for 60 prosent av jobbskaperveksten.6 
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Figur 10: Utviklingen i antall ansatte blant aksjeselskap med 1-20 ansatte i 1997, frem til 2007 

 

Kilde: Menon Business Economics 

 

Et annet interessant funn i analysen er at til tross for at om lag halvparten av de små aksjeselskapene 

med 1-20 ansatte i 1997 var forsvunnet fra kategorien i 2007, var verdiskapingsandelen for små 

bedrifter som andel av økonomien stabil. Tilveksten av nye små aksjeselskap bidro til det. 

Produktiviteten til de nystartede bedriftene var høyere enn gjennomsnittet blant småbedrifter 

generelt. Det betyr at nyetableringer ikke bare fører til høyere vekst, men også til vekst i landets 

produktivitet, fundamentet for å opprettholde konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser over 

tid. 

 

2.3 Rammevilkår for entreprenørskap 

I Store norske leksikon er en entreprenør definert som «en person som starter opp ny virksomhet… en 

person som er nyskapende under visse samfunnsmessige betingelser, gjerne i den forstand at gamle 

grenser brytes ned eller at nye spilleregler innføres i samfunnet. En entreprenør kan f.eks. være den 

første som begynner å dyrke for salg i en landsby som hittil utelukkende har drevet med 

selvforsyning».7 Eieres kompetanse til å skape verdier i sin bedrift gjennom nyskaping og styrket 

konkurransekraft, og den kompetanse bedriften kan mobilisere eksternt, er derfor tett koblet til 

utøvelse av entreprenørskap. Videre er tilgang til og rammevilkår for risikable investeringer sentralt 

for entreprenørskap, siden det virker inn på kapitalbasen som bedrifter kan startes opp og 

videreutvikles med. 

Ved første øyekast kan de se ut som om Norge har gode rammevilkår for entreprenørskap. Det blir i 

de fleste år skapt mange arbeidsplasser. Norge er det landet hvor gasellebedriftene, dvs. unge 

hurtigvoksende bedrifter, skapte flest arbeidsplasser mellom 2006 og 2009. Over denne perioden 

vokste antallet arbeidsplasser i de 214 norske gasellene med nesten 10 600. Når det gjelder skapingen 

av arbeidsplasser per gaselle, var det de finske gasellene som gjorde det best. De skapte i 

gjennomsnitt 83 arbeidsplasser over perioden. De norske gasellene fulgte på plassen etter, med 50 

skapte arbeidsplasser i gjennomsnitt. Men måleperioden her er vesentlig, siden den inkluderer 

finanskrisen, en periode hvor norsk næringsliv grunnet dominansen til petroleumssektoren har vært 

langt mer skjermet fra finanskrisen enn våre nordiske naboland. 
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Tabell 2: Skaping av arbeidsplasser av nordiske gaseller. 2006-2009 

 Norge Sverige Finland Danmark Island 
Innledende antall ansatte I gasellene 6932 5048 4359 2140 101 

Antall ansatte i slutten av perioden 17526 13495 11977 4940 231 

Vekst i antall ansatte i perioden 10594 8447 7617 2800 130 

Antall gaseller 214 206 92 84 6 

Gjennomsnittlig antall arbeidsplasser 
skapt per gaselle 

50 40 83 33 22 

Kilde: Nordic Innovation, The Growth Enterpreneurship Review 2012 

En samlet analyse av rammeverket for entreprenørskap for unge, hurtigvoksende bedrifter utført av 

Nordic Innovation, en underavdeling av Nordisk Ministerråd, avdekker at nivået i Norden er nokså likt, 

men Norge rangeres lavest, som vist i figur 11. Alle enkeltindikatorene som inngår i denne samlede 

vurderingen kan påvirkes fra politisk hold, enten direkte eller gjennom incentiver. Hvor gode de 

samlede rammevilkårene for verdiskaping er, er derfor et politisk valg.  

Figur 11 støtter opp under hovedbildet som tegnes fra mange hold om at grunnen til at det for tiden 

går bra i Norge, ikke er bedre tilrettelegging for verdiskaping fra norske myndigheter enn i andre land, 

men at Norge er heldig med en i nordisk sammenheng særegen næringsstruktur, hvor olje- og 

gassektoren har fungert som en meget sterk økonomisk motor. 

 

Figur 11: Samlet vurdering av rammeverk for entreprenørskap for unge, hurtigvoksende bedrifter i 

de nordiske landene. 2012 

 

Note: Figuren viser sammensatte indekserte verdier for det samlede rammeverket for entreprenørskap i de 

nordiske landene. Hver av sub-indikatorene som er brukt til å konstruere den sammensatte indeksen er 

standardisert på en skala fra 1 til 100. Jo nærmere den høyest mulige indeksverdi (=100), jo bedre. En skår på 100 

i den sammensatte indeksen krever en fullstendig måloppnåelse i hver av sub-indikatorene. Kilde: Nordic 

Innovation, The Growth Enterpreneurship Review 2012 
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Figur 12 gir et mer detaljert bilde av rammeverket for entreprenørskap, med basis i unge, hurtig-

voksende bedrifter. Norge ligger nær de beste landene når det gjelder markedsforhold, regulatorisk 

rammeverk og tilgang til finansiering. Variasjonen mellom de ulike landene er på disse områdene små. 

Vi er nummer to, men langt bak Island, i entreprenørielle egenskaper, som i hovedsak er det samme 

som eierkompetanse, omtalt i kapittel 1.3. Vi skårer nest dårligst, og langt bak de beste, på 

entreprenøriell kultur. For skaping og spredning av kunnskap skårer vi dårligst, og langt lavere enn de 

andre nordiske landene. 

 

Figur 12: Rammeverk for entreprenørskap for unge hurtigvoksende bedrifter. 2012 

 

Note: Figuren viser sammensatte indekserte verdier for de seks hovedområdene som til sammen utgjør 

rammeverket for entreprenørskap i de nordiske landene. Hver av sub-indikatorene som er brukt til å konstruere 

den sammensatte indeksen er standardisert på en skala fra 1 til 100. Jo nærmere den høyest mulige indeksverdi 

(=100), jo bedre. En skår på 100 i den sammensatte indeksen krever fullstendig måloppnåelse i hver av sub-

indikatorene. Kilde: Nordic Innovation, The Growth Enterpreneurship Review 2012 

 

Figur 13 viser endringen i rammeverket for entreprenørskap for hurtigvoksende, unge selskaper i 

Norge for årene 2008, 2010 og 2012. For de fleste enkeltindikatorene har det over disse fire årene 

vært liten endring. Det har vært en liten bedring i indeksene for konkurranselovgivning, holdninger til 

entreprenørskap (grunnet forbedringer blant bedriftsledere), forskningsaktivitet, offentlige innkjøp, 

immigrasjon og administrative byrder. Svak negativ utvikling har det vært for venture-kapital og 



civ i ta-rapport

26 
 

tilgang til teknologi og spredning og adapsjon. For noen få områder har det vært større utslag. Størst 

positiv utvikling har det vært for tilgang til gjeldsfinansiering, noe som ikke overrasker siden 

utgangspunktet 2008 var midt i utbruddet av finanskrisen. Nesten like stor forbedring har det vært for 

offentlige innkjøp, etterfulgt av områdene graden av offentlig involvering og konkurranse-lovgivning. 

Størst negative utslag har det vært for åpenhet overfor og tilgang til utenlandske markeder og 

funksjonaliteten til børsmarkedene. 

 

Figur 13: Endring I rammeverk for entreprenørskap i Norge. 2008, 2010 og 2012 

 

Note: I standardiseringsmetoden som er benyttet for å kalkulere endringer er den beste verdien i 2012 satt til 

100. Hvis en av rammeverkindikatorene i tidligere år er bedre enn i 2012 vil verdien overskride 100. Kilde: Nordic 

Innovation, The Growth Enterpreneurship Review 2012 

 

Samlet sett er det ikke alt for stor variasjon i rammevilkårene for entreprenørskap i Norden. Men ser 

man på graden av utført entreprenørskap, skårer Norge langt dårligere. En sammenligning av hvor 

godt Norge skårer på entreprenørskap sammenlignet med de andre nordiske landene er gitt i Nordisk 

ministerråds rapport Nordic Entrepreneurship Monitor 2010. I en samlet indeks over entreprenør-

aktivitet og –ytelse (Entrepreneurial performance) skårer Norge dårlig, som det fremgår av figur 14.  
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Figur 14: Entreprenøraktivitet og –ytelse (Entrepreneurial Performance), sammensatt indeks, 2010 

 

Note: Figuren viser den sammensatte indeksen for oppstart og vekst av bedrifter i de nordiske landene. Hver av 

sub-indikatorene som er brukt i den sammensatte indeksen er standardisert på en skala fra 1 til 100. Jo nærmere 

høyest mulige indeksverdi (=100), jo bedre. En score på 100 i den sammensatte indeksen krever en helt perfekt 

måloppnåelse i hver av sub-indikatorene. Kilde: Nordic Council of Ministers’ Nordic Entrepreneurship Monitor 

2010 

 

Nordisk ministerråd viser til at det optimale nivået på bedriftsetableringer ikke nødvendigvis er det 

samme i alle land. Faktorer som kan påvirke nivået kan være et lands næringsstruktur og tilgang på 

naturressurser. Samtidig er antallet nyetablerte bedrifter også relatert til i hvilken grad myndig-hetene 

prioriterer entreprenørskap og benytter det for å oppnå strategiske makromål. 

 

2.4 Behov for styrket forsknings- og innovasjonsevne 

For at vårt velstandsnivå skal kunne opprettholdes og økes fremover, er det helt essensielt at 

næringslivet er i stand å fostre nyutvikling og innovasjon. Dagens produkter og tjenester vil over tid få 

svekket konkurranseevne, noe som nødvendiggjør et nyskapende næringsliv. 

I 2012 bevilges det 24,2 mrd. kroner til forskning og utvikling over statsbudsjettet. Tillagt effekten av 

skattefradrag for FoU i næringslivet blir totalsummen 25,5 mrd. kroner. De offentlige bevilgningene 

utgjør 0,92 prosent av BNP i 2012. Forskning finansiert av næringslivet, utlandet og andre kilder ligger 

på om lag samme nivå.  

Norge skårer relativt til vårt velstandsnivå lavt på ulike internasjonale forsknings- og innovasjons-

rangeringer. I 2009 utgjorde den samlede forskningen om lag 1,8 prosent av BNP i Norge. I Finland, 

verdenslederen på dette målet, var nivået rett under 4 prosent, mens nivået i Sverige var om lag det 

dobbelte av det norske. Gjennomsnittet i OECD-området er på nær 2,5 prosent av BNP. 
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Figur 15: FoU-utgifter som andel av bruttonasjonal-produkt (BNP) fordelt på finansieringskilder  

 

Kilde: Kunnskapsdepartementets Forskningsbarometer 2012 

 

Et annet mål på forskningsintensiteten i et lands økonomi får vi ved å se på andelen forskere blant alle 

ansatte. Figur 16 gir en samlet oversikt over antallet forskere og bevilgningene til forskning sett opp 

mot verdiskapingen. Norge plasserer seg i midten på begge målestokkene. 

Figur 16: Forskning i OECD og BRIICS-landene, 2010 eller senest tilgjengelige år

 

Kilde: OECD science, technology and industry outlook  

Næringsstrukturen i Norge er preget av produksjon og foredling av råvarer. Det preger også hvor 

teknologiintensiv industrisektoren hvor forskning utføres er. I figur 17 er Norge rangert tredje lavest 

innen OECD på andelen av samlet forskning i industrien som gjennomføres i høyteknologiske bedrifter. 

Nå er ikke dette et mål på kvaliteten i forskningen som utføres i norsk næringsliv. Forskning innen 

lavteknologiske bransjer kan være høykompetent. Men siden lavteknologiske næringer ofte har en 
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lavere forskningsintensitet enn høyteknologiske, er det en indikasjon på hvorfor norsk næringsliv 

samlet sett forsker mindre enn næringslivet hos våre naboland.  

Figur 17: Andel av Forskning og utvikling innen industrisektoren etter teknologiintensitet, 2006

 

Kilde: The OECD Innovation Strategy, 2010 

 

2.5 Privat sparing – alle eggene i boligkurven 

I et globalt perspektiv skiller nordmenns forkjærlighet for boliginvesteringer seg ut. Generelt er det en 

tendens til at finansplasseringer utgjør en større del av formuen i rike land enn i fattige land. I 

utviklingsland er husholdningenes verdier i stor  grad plassert i ikke-finansielle eiendeler (primært 

bolig, landbruksjord og kapital i mindre virksomheter), og i mange av disse landene ligger andelen 

ikke-finansielle eiendeler rundt 80 prosent. Det er en del variasjon mellom de enkelte land, men 

generelt er om lag halvparten av formuen i velutviklede land plassert i finansielle investeringer 

(aksjer, obligasjoner, mv) og halvparten i ikke-finansielle eiendeler. I Norge er andelen ikke- finansielle 

eiendeler (primært bolig) klart størst, rundt 75 prosent. 

Norge skiller seg dermed fra de andre velstående landene innen OECD ved at nesten all 

formuesoppbygging for husholdningene skjer i bolig, og kun en mindre andel plasseres i finansielle 

eiendeler. Innen hele OECD-området har norske husholdninger nest lavest sparebeløp i finansielle 

eiendeler, med under en tredjedel av gjennomsnittet i OECD. Nå vil pensjonssystemene i de ulike land 

påvirke disse tallene, men også sammenlignet med Danmark og Sverige, som ligger nær OECD-

gjennomsnittet, skårer Norge lavt. 

Andelen av befolkningen som sparer i aksjer er lav i Norge. Kun rundt 7,4 prosent gjorde dette i 4. 

kvartal i 2011. Bryter man dette ned på kjønn, viser det seg at over dobbelt så mange menn (10,2 

prosent) som kvinner (4,6 prosent) eier aksjer. En som eier aksjer direkte eier normalt også få aksjer, i 

gjennomsnitt 2,4 aksjer.8  
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Figur 18: Husholdningenes netto finansielle eiendeler per person, OECD. USD målt ved 

kjøpekraftjustert paritet (inkluderer ikke boligformue). 2011 eller seneste tilgjengelige år 

 

Kilde: OECD, How is Life? Measuring well-being.  

 

2.6  Ønske om styrket konkurransekraft  

Det er regler og rammevilkår på en rekke områder som til sammen avgjør et lands konkurranseevne. 

Hovedmålsettingen med innføringen av handlingsregelen i 2001 var at handlingsrommet oljepengene 

gir, skulle resultere i styrket konkurransekraft for næringslivet. Konkret pekte Stoltenberg I-

regjeringen på at vekstfremmende skatteletter og investeringer i kunnskap og infrastruktur skulle 

være prioriterte områder for det handlingsrom oljeinntektene gir. Et bredt flertall på Stortinget stilte 

seg bak dette. Det er derfor relevant å se på hvordan utviklingen har vært siden 2001. 

Internasjonale rangeringer som måler næringslivets konkurransekraft er sårbare for de premisser de 

bygger på, og avstanden mellom landene i toppen av slike rangeringer er små. Likevel tyder mye på at 

utviklingen ikke har vært positiv siden 2001, og snarere kan ha svekket seg noe. Rangeringen på 

konkurransekraft fra World Economic Forums (WEF) årlige analyse av de ulike lands konkurranse-kraft, 

målt på 12 ulike områder, støtter opp under en viss svekkelse av rammevilkårene for konkurransekraft 

siden 2001.9 Figur 19 viser Norges rangeringer i WEFs globale konkurranse-kraftindeks for tiåret etter 

2001. Denne rangeringen tyder på en klar forverring mellom 2005 og 2006, selv om marginene for en 

viss svekket rangering kan være små, med en gradvis bedring i årene etter 2006.  

De norske bidragsyterne til WEFs globale konkurransekraftindeks for 2013-2014 peker på restriktiv 

arbeidsmarkedsregulering som det største hindret for næringsvirksomhet, etterfulgt av suboptimal 

infrastruktur og offentlig byråkrati. Dette er faktorer som i liten grad berøres i denne rapporten. De 

neste fire faktorene som skaper utfordring for næringsvirksomhet er derimot relevante for denne 

rapporten. Disse er skattenivå, skatteregler, manglende evne til å innovere og tilgang til finansiering. 
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Figur 19: Norges rangering i World Economic Forums globale konkurransekraftindeks, år 2001-2013. 

Nummer 1 er best 

 

Kilde: World Economic Forum 

 

En annen internasjonal rangering av rammevilkår for næringsvirksomhet gis av Verdensbankens årlige 

Doing Business-rangering, som fokuserer på ulike rammevilkår som påvirker mindre virksomheters 

næringsutfoldelse. Rangeringen ble første gang gjennomført i 2004, men året etter var første gang 

hvor de ulike landene ble gitt en overordnet score, basert på de underliggende indeksene. Norge er 

rangert som nummer 9 i 2013.10 Det er moderat svakere enn sjetteplassen vi ble tildelt i 2005.  

I underkomponentene som utgjør Doing Business-rangeringen skårer Norge relativt sett best på 

håndtering av konkurser (nr. 2 i verden), håndheving av kontrakter (nr. 4), registrering av eiendom (nr. 

10), tilgang til elektrisitet (nr. 17) og betaling av skatter (nr. 17). Svakere, men fremdeles blant de tretti 

beste landene, skårer vi på beskyttelse av investorer (nr. 22) og byggetillatelser (nr. 28). Klart svakere 

rangeres Norge i oppstart av næringsvirksomhet (nr. 53) og tilgang til kreditt (nr. 73). 

I både World Economic Forum og Verdensbankens rangering av rammevilkår for næringsvirksomhet 

skårer Norge i toppsjiktet. Det er likevel et tankekors at utviklingen har vært moderat negativ siden 

begynnelsen av 2000-tallet. Til tross for intensjonene i handlingsregelen om å benytte 

handlingsrommet oljeinntektene gir til å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, har ikke det 

gitt seg utslag i disse to målene på relativ konkurransekraft. Norsk næringsliv, med petroleumsrelatert 

og maritimorientert næringsliv i fremste rekke, har utviklet seg positivt over perioden. Men det 

skyldes ikke at næringsrelaterte rammevilkår har blitt styrket relativt sett til våre handelspartnere. 
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2.7 Det delte næringsliv – et langsiktig problem  

Vår økonomi har i lengre tid i stor grad vært drevet av høye petroleumsrelaterte investeringer, mens 

mange bedrifter i ikke-petroleumsrelatert næringsliv, grunnet ringvirkningene av en oljesektor i kraftig 

vekst, har hatt det utfordrende. Dette har i økende grad gitt en innvirkning på strukturen på 

økonomien og omtales av mange som en todeling av økonomien – en del drevet av høy lønnsomhet i 

petroleumsrelatert næringsliv og en del preget av konkurranseutsatt, ofte eksportorientert næringsliv 

som ikke berøres av oppsvinget i petroleums-sektoren, men i større grad av de utfordrende tidene 

internasjonalt. I tillegg kan man si at vi har en tredje, skjermet sektor bestående av bedrifter som 

selger til det innenlandske markedet, hvor kjøpekraften til deres kunder øker i takt med den sterke 

reallønnsøkningen i Norge det siste tiåret. Disse kan i hovedsak dekke inn økte lønnskostnader og 

andre kostnader ved å øke prisen, noe som skjermer deres lønnsomhet. Restauranter, snekkere, 

matvarebutikker og frisører er eksempler på bedrifter som indirekte nyter godt av den høye 

kjøpekraften og lave arbeidsledigheten som petroleums-sektoren er hoveddrivkraften bak. 

Utenom oljesektoren investeres det lite i verdiskapende virksomhet og privat næringslivs investeringer 

i andre sektorer vokser ikke i takt med økonomien. Dette gir over tid økt sårbarhet for økonomien og 

en mindre diversifisert og robust økonomi. Som det fremgår av figur 20, har investeringene relatert til 

petroleumsindustrien mer enn seksdoblet seg de siste 20 årene, like mye som investeringene i boliger. 

I den samme perioden har det vært beskjeden bedring i investeringene innen industrien, som har gått 

fra en negativ utvikling på begynnelsen av 1990-tallet til om lag null samlet sett i 2011. De nyeste 

investeringstallene er enda mer alarmerende. I følge NHO er nivået for investeringer innen industrien 

utenom oljesektoren på det laveste nivået siden 1970. Av samlede næringsinvesteringer på rundt 220 

mrd. kroner, går 200 mrd. kroner til oljesektoren, mens annen industri kun mottar rundt 20 mrd. 

kroner.11 Med andre ord: Kun én av 10 investerte næringskroner kanaliseres til industribedrifter som 

ikke baserer seg på høy oljepris. 

Figur 20: Investeringer etter næring og art i Norge, milliarder kroner, 1990 - 2011 

 

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og SSB 

Over tid blir vi mer sårbare av en økonomi som i økende grad domineres av petroleumssektoren, og 

hvor tradisjonell industri og annet konkurranseutsatt næringsliv gradvis svekkes. Skulle prisene på olje 

og gass svekkes betydelig, f.eks. som følge av nedgangskonjunktur i Kina og de andre sentrale 
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utviklingslandene som har vært hoveddriverne for økt etterspørselen etter olje det siste tiåret, vil det 

resultere i en kraftig nedgangskonjunktur også i Norge. Jo lenger det går før en slik 

nedgangskonjunktur kommer, jo svakere vil tradisjonell industri og annen konkurranseutsatt 

næringsliv da være.  

Todelingen av økonomien var en av hovedgrunnene daværende statsminister Stoltenberg og 

finansminister Johnsen viste til da de rett før fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2013 (RNB) 

lanserte en skattestimulerende pakke. «Vi handler før krisen treffer, for å unngå det vi har opplevd 

før: At gode tider avløses av tilbakeslag», var budskapet fra statsministeren. Finansministeren meldte 

at «Det vi gjør i dag er et viktig bidra til å styrke konkurransekraften for norsk eksportnæring… Vi 

bidrar til å hjelpe norsk industri gjennom et ruskete farvann».12 

De positive elementene i skattepakken fra Stoltenberg I-regjeringen ble godt mottatt av den 

daværende opposisjonen og den delen av næringslivet som ikke er petroleumsrelatert. NHO var 

positiv til virkningen for fastlandsøkonomien, men negativ til inndekningen.13 Når RNB 2013 avdekker 

at utgiftene til trygdeordningene ble 4,5 mrd. kroner lavere enn forutsatt da statsbudsjettet ble 

vedtatt, ville det vært rom for å dekke inn hele skattepakken og mer til her. Et annet kritikkpunkt mot 

skattepakken er at virkningen samlet sett vil bli beskjeden. De forslag som fremmes i denne rapporten 

vil for eksempel ha betydelig større oppbyggende og nyskapende virkning for bedrifts-Norge, i alle 

sektorer, enn Stoltenberg II-regjeringens skattepakke.  
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Oljesektoren gjør norsk økonomi sårbar  

[D]et er ikke bare industri utenfor oljesfæren som rammes [av 

lønnspresset fra oljesektoren], også leverandører til 

oljesektoren synes nå å stå i fare for å prise seg ut av 

markedet… store deler av våre økonomiske ressurser [er] nå 

bundet opp mot oljevirksomheten. Det gjør oss sårbare. 

[Olje]sektorens andel av samlet ressursinnsats i Norge, i form 

av arbeidskraft, investeringer og produktinnsats, ligger på ti 

prosent. Som andel av bnp utgjør sektoren hele 20 til 25 

prosent. Skulle aktiviteten i sektoren falle markert, enten som 

følge av et fall i oljeprisen eller andre forhold, vil det få sterke 

negative følger for den generelle aktiviteten i norsk økonomi.  

Sjefsøkonom i KS og tidligere forskningsleder i SSB,  

Per Richard Johansen 

Kilde: Dagens Næringsliv 7.3.2013 

 

Todeling av økonomien gir reduserte risikoinvesteringer i annet næringsliv 

I snitt har de norske venturefondene seks år igjen til forventet terminering (fondet avvikles og verdiene 

fordeles til kapitaleierne). Fordeler man gjenværende kapital utover de gjenværende seks årene, ser man 

at det gir rundt 200 millioner kroner til nyinvesteringer og 400 millioner kroner til oppfølgings-

investeringer pr. år. Sammenligner man dette med snittet for nyinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer 

de siste tre årene er disse nivåene omtrent 100 millioner lavere enn snittet for både ny- og oppfølgings-

investeringer i perioden 2009-2012.  

Dette tyder på at todelingen av norsk næringsliv vil forsterkes de nærmeste årene. Olje- og gassrelatert 

virksomhet, inkludert maritim industri, vil nok klare seg selv om venturekapitalmarkedet skrumper inn, 

men for nyskapingen i resten av næringslivet er dette bekymringsfullt. 

Dersom det blir mindre kompetent kapital tilgjengelig, vil det bli færre eksportbedrifter som lykkes 

utenfor olje og gass, eller maritim sektor. Men en annen og vel så bekymringsfull konsekvens er at de 

gode kompetansemiljøene som forvalter venturekapital kan forvitre. Husk at bransjen fortsatt et ganske 

ung i Norge, forvaltningsmiljøene er sårbare. Den erfaringen og kompetansen de har opparbeidet seg er 

viktig for innovasjon og vekst i norsk næringsliv.  

Dette er først og fremst et resultat av todelingen i norsk økonomi. Olje- og gassrelatert virksomhet går så 

det suser, enn så lenge, og dette smitter over på eiendomsmarkedet. Dermed flytter kapitaleierne 

pengene sine dit, til obligasjoner, eller til børsnoterte aksjer. Venturefond assosieres med høy risiko og 

velges bort.  

Investinor-sjef, Geir Ove Kjesbu. 

Kilde: Investionor, 17. juni 2013; http://investinor.no/nyhet/149/todelingen-truer-nyskapingen  

 

http://investinor.no/nyhet/149/todelingen-truer-nyskapingen
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2.8 Skattesystemskapt konkurranseulempe for nasjonale selskaper 

Etter finanskrisen har mange vestlige land med stramme statsfinanser undersøkt hvordan 

forbedringer i skattesystemet kan gi økte skatteinntekter. Et problem med de gjeldende skattereglene 

som har fått økende oppmerksomhet, er hvordan den samlede virkningen av ulike lands skatteregler 

gjør at multinasjonale selskaper på lovlig vis kan innrette seg slik at deres reelle skatteprosent er 

meget beskjeden og skattebetalingen dels blir frivillig. Undersøkelser utført av Senatet i USA har for 

eksempel avdekket at Apple betaler under 1 prosent skatt på inntektene de registrerer i Irland, 

inntekter som i stor grad er basert på aktivitet i andre europeiske land.14 Dette er problematisk av 

flere årsaker. Skatt er en nødvendighet for å kunne opprettholde siviliserte samfunn. Når 

multinasjonale selskaper reelt kan innrette seg slik at de betaler en høyst beskjeden skatteprosent, 

reduserer det finansieringsmuligheten for det offentlige og øker skattebyrden på selskaper som ikke 

kan drive skattetilpasning.  

Apples beskjedne skattebidrag er ikke unikt for dette selskapet, men en illustrasjon på skatte-

mulighetene som i ulik grad er tilgjengelig for internasjonale selskaper. Det er flere måter de 

multinasjonale selskapene innretter seg på. En kilde til skattetilpasning er lisensiering av intellektuelle 

rettigheter mellom underavdelinger av multinasjonale selskaper i ulike land. I land med høy 

skatteprosent for bedriftsoverskudd, som Norge, betaler underavdelingen lisensavgifter til 

morselskaper lokalisert i lavskatteland, som Irland. Den samme effekten kan også oppnås ved 

låneopptak fra datterselskaper i høyskatteland til morselskaper i lavskatteland.  

En større OECD-rapport om betydningen innovative, kunnskapsdominerte selskaper har for den 

økonomiske veksten, berører også virkningene av at multinasjonale selskaper har stor anledning til å 

drive skattetilpasning.15 Rapporten viser til at den effektive skattereduksjonen av FoU-stimulerende 

skatteregler ofte er betydelig større enn intendert av de enkelte lands myndigheter. Det skyldes 

spesielt at multinasjonale selskaper ofte har anledning til å innrette seg slik at avkastningen etter skatt 

av FoU-aktivitet er større enn avkastningen før skatt. Det skaper en betydelig konkurranseulempe for 

FoU-orienterte nasjonale selskaper som ikke har anledning til å drive slik skatte-tilpasning. 

Konkurranseulempen er spesielt stor for nystartede nasjonale selskaper som ikke har opparbeidet seg 

inntekter som de kan trekke FoU-utgifter og FoU-skattestøtteordninger fra. I følge OECD-rapporten er 

nystartede kunnskapsdrevne bedrifter spesielt viktig for nyskapingsevnen til økonomien, herunder å 

utvikle radikale, bransjeomformende innovasjoner. Rapporten peker derfor på at 

konkurranseulempen unge, kunnskapsdrevne bedrifter står overfor, er en grunn til at det kan være 

fornuftig å målrette FoU-stimulerende virkemidler og skatteincentiver mot små og mellomstore 

bedrifter, spesielt mot de bedriftene som ikke inngår som en del av multinasjonale foretak. 

OECD-rapporten anbefaler FoU-stimulerende skatteincentiver. Skattetilpasning fra multinasjonale 

selskaper kan redusere skatteinntektene fra disse selskapene ved FoU-stimulerende skatteregler. Men 

ringvirkningseffekten av FoU-aktivitet er positiv og uansett vel verdt å legge til rette for. 
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3 KAPITALKILDER FOR INNOVASJON OG RISIKABLE 

VEKSTPROSJEKTER 

 
Innenfor en velfungerende økonomi har ulike eier- og investortyper forskjellige roller og styrker for 

nyskaping, omstilling og innovasjon. For at en idé skal kunne bli utviklet fra konseptstadiet til å bli en 

stor og veldrevet bedrift trengs det kapital, stilt til rådighet over mange faser. Men det er også behov 

for kompetanse i forretningsutvikling, spesielt tilpasset de ulike fasene bedriften skal gjennom. Et 

mangfold av eier- og investortyper er derfor et sunnhetstegn for en økonomi.  

Dette kapittelet tar for seg ulike eksterne kapitalkilder en gründer kan trekke på. Hovedfokus er på 

forretningsengler og institusjonelle investorer, siden disse i tillegg til kapital normalt bistår i størst grad 

også med kompetanse.  

I tillegg til kapitalkildene som her gjennomgås, kan en gründer trekke på eventuelle egne oppsparte 

midler, og dette er nok den innledende finansieringskilden for de aller fleste. I tillegg kan mange 

trekke på midler stilt til rådighet av venner og familie. Disse nære relasjonene og egne midler kan 

være nok til oppstart av en del bedrifter, men vil for de bedrifter som går med underskudd i 

oppstartsfasen ofte ikke dekke vekstfasen frem til driften blir bærekraftig. For større investeringer og 

omstilling av bedrifter av en viss størrelse vil eksterne kapitalkilder som regel være nødvendig. 

I en analyse av tidligfasekapital og det offentliges rolle utført i 2011, på vegne av Nærings- og 

handelsdepartementet, avdekket Menon 1600 tidligfasebedrifter med høyt vekstpotensial. Figur 21 gir 

fordelingen av hvem som er største eier i disse bedriftene. Den største eiergruppen er norske 

privatpersoner og entreprenører, med 54 prosent. Bedriftseide selskaper utgjør den nest største 

gruppen, med 21 prosent, etterfulgt av utenlandske eiere med 15 prosent, aktive eierfond/private 

equity og staten, begge med 4 prosent. Andre kapitalkilder står for 2 prosent. 

Bedrifter finansierer normalt etableringen av internskapte vekstselskaper med interne midler, og slike 

selskaper er derfor ikke omtalt nærmere i dette kapittelet, som tar for seg eksterne kapitalkilder for 

innovasjons- og risikokapitalprosjekter. Men det bør vektlegges at etablerte bedrifter er en viktig kilde 

for innovasjon og nyskaping, og de kan også gå inn med kapital i eksterne innovasjons- og 

risikokapitalprosjekt. Når de gjør det, oppfører de seg gjerne som en investor fra en velstående familie 

eller forretningsengler, har personer med erfaring fra bedriftsfinansiering fortalt i de intervjuene som 

er gjennomført i arbeidet med denne rapporten.  
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Figur 21: Største eier i tidligfasebedrifter med høyt vekstpotensial, 2009 

 

Kilde: Menon-publication no. 18/2011: The need for government supported capital measures in the market for 

early stage risk capital in Norway 

 

 

 

  

Størst fleksibilitet i eierskapsutførelsen av forretningsengler, private kapitalmiljøer og 

bedrifter? 

Jeg har vært på alle sider av bordet ved innovasjonsprosjekter og oppstartsbedrifter. En refleksjon jeg 

har gjort meg er at de som forvalter egne penger – det være seg forretningsengler, større private 

eiere eller bedrifter som støtter nyutviklingsprosjekter – ofte er mer fleksible enn profesjonelle 

forvaltere som aktive eierfond eller det offentlige virkemiddelapparatet. Ved de aller fleste 

innovasjon- og nyskapingsprosjekter skjer det ikke-planlagte negative hendelser. Utviklingsprosjekter 

tar ofte lenger tid enn planlagt og/eller koster mer enn budsjettert. Investorer som står hardt på den 

første investeringsavtalen vil ofte kunne skvise ned eierandelen til gründere. På kort sikt tjener de 

muligens på det. Men på lenger sikt taper vi alle på at gründere ikke ender opp en motiverende andel 

av verdiskapingen som han eller hun har bidratt til.  

- Karl-Christian Agerup, adm. dir. i OsloTech AS,  

Han har jobbet 12 år som Venture Capitalist og startet opp Northzone Ventures. Han har også vært 

gründer og administrerende direktør i Hugin AS, som ble solgt til Thomson Reuters 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 



civ i ta-rapport

38 
 

3.1 Private investorer og eiere 

3.1.1 Forretningsengler 

Den europeiske organisasjonen for forretningsenglenettverk, EBAN (European Business Angel 

Network), definerer en forretningsengel som en privatperson som investerer egen formue i 

høyvekstselskaper som ikke er eid av venner eller familie. Englene benytter sin kompetanse og sitt 

nettverk aktivt i arbeidet med å utvikle selskapene. De investerer minimum 25 000 Euro (ca. 200 000 

kroner).16 En forretningsengel er altså en privatperson som investerer relativt store beløp i en tidlig 

fase av en bedrifts utvikling. De går inn med kapital. Men vel så viktig, de besitter også ofte relevant 

kompetanse for bedriftens utvikling. Dette kan være faglig spisskompetanse som bedriften trenger, 

men det kan også være kunnskap i kommersialisering av en idé, bygget opp ved tidligere erfaringer fra 

kommersialisering og nyskaping.  

Figur 22 gir en inndeling av ulike uformelle eiere etter deres aktivitet og investeringskompetanse. Av 

de ulike uformelle eierne er forretningsengler definert som investorer som innehar kompetanse 

relevant for bedriften og som har en relativt sett høy frekvens i sine investeringer. De med lav aktivitet 

og lav forretningskompetanse kalles lotto-investorer. De med høy aktivitet, men lav kompetanse, 

betegnes som tradere, de kompetente, men inaktive omtales som ”kompetente  investorer”. 

Figur 22: Ulike typer av uformelle eiere 

 

Kilde: Sørheim, R. og Landström, H. (2001): “Informal investors in Norway – A categorization and policy 

implications”. Entrepreneurship & Regional Development, Volume13, Issue 4 October 2001, pages 351 - 370 

På vegne av Næringsdepartementet gjennomførte Menon i 2010 en studie av forretningsengler i 

Norge. De identifiserte om lag 2 400 forretningsengler. Disse hadde investert i 4 500 englebedrifter 

gjennom 6 000 eierposter. Dette viser at forretningsenglene relativt ofte investerer sammen. Antallet 
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forretningsengler i Menons studie samsvarte med funn fra Sverige på antallet forretningsengler der. 

Menon konkluderte med at omfanget av forretningsengler i Norge ligger på nivå med de fleste 

europeiske land, men at det sannsynligvis eksisterer færre av enkelte typer forretningsengler i Norge.  

Målt på denne måten er det norske forretningsenglemiljøet mindre omfangsrikt enn i våre naboland.17 

I undersøkelsen av forretningsengler i Norge valgte Menon å dele forretningsenglene inn i tre grupper. 

Gruppe en består av de som investerer basert på familieformuer og næringsrelaterte inntekter. Disse 

går gjerne inn i relaterte selskaper med et noe lavere vekstpotensial. I gruppe to er forretningsenglene 

som har bakgrunn fra konsulentvirksomhet eller finansiell rådgivning. Disse sitter ofte på betydelig 

kompetanse og har opparbeidet seg eiendeler gjennom arbeid inn mot bedriften.  Den siste gruppen 

består av det mange betegner som elite-englene. Disse har gjerne vært gjennom tidligere etableringer 

av teknologitunge vekstbedrifter og ønsker å bruke sine erfaringer og kunnskap inn i nye prosjekter 

uten å være gründer selv. Sett i forhold til verdiskaping har elite-englene spesielt stor betydning. 

Rapporten til Menon indikerer at denne gruppen representerer om lag 10 prosent av alle 

forretningsenglene, et antall som er noe lavere enn det man finner i f.eks. Storbritannia og Sverige 

(justert for landstørrelse). I forhold til USA er det imidlertid en stor forskjell. All forskning viser at 

intensiteten av forretningsengler er vesentlig høyere i USA enn i Europa. Denne investorklassen er 

vesentlig mer moden, med flere og mer kompetente forretningsengler, og bedre samhandling mellom 

gründere, engler og fond.  

I figur 23 under gis det en indikasjon på Menons vurdering av hvordan de høykompetente 

forretningsenglene i Norge fordeler seg på de ulike kapitalkilder investoren har. 

 

Figur 23: ulike typer forretningsengler 

 

 

Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 
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Figur 24 gir Menons kriterier for identifisering av forretningsengler. Sentrale kriterier er at 

forretningsenglene innehar styreverv, men ikke er daglig leder, har eierskap i minst to bedrifter og eier 

mindre enn halvparten av de aktuelle bedriftene.  

Figur 24: Menons kriterier for identifisering av forretningsengler 

 

Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 

I forhold til det totale antall små og mellomstore bedrifter i Norge er antallet bedrifter med 

forretningsengler på eiersiden lite, men når man snevrer sammenligningsgrunnlaget inn til aktive 

bedrifter med betydelig vekstpotensial, blir forretningsenglenes rolle mer markant.  

Menons bedriftsdatabase viser at forretningsenglene har en gjennomsnittlig eierandel på 18 prosent. 

Det skulle tilsi at forretningsenglene utgjør en viktig kilde til kapital, særlig for tidligfasebedrifter. 

Denne eierandelen er ikke ulik den andelen såkornfond og venturefond går inn med i bedrifter i tidlig 

fase. 

Når forretningsengler drøftes, fokuseres det gjerne på tidligfaseinvesteringer, og at det primært er for 

oppstartsbedrifter forretningsengler kan spille en viktig rolle, både finansielt og kompetanseessig. Det 

er ofte slik at forretningsengler investerer i en relativt tidlig livsfase. Men ikke utelukkende. Dette er 

illustrert i figur 25 under. Den viser at forretningsengler i Sverige, Danmark og USA investerer eller 

ønsker å investere i alle livsfaser. Skandinavia avviker en del fra USA i at de amerikanske forretnings-

englene i mye større grad fokuserer på tidligfaseinvesteringer. Knappe halvparten av engle-

investeringene i Sverige og Danmark gjennomføres i tidligfasebedrifter. I USA er tilsvarende tall tre 

fjerdedeler.
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Figur 25: Fordeling av engleinvesteringer på livsfase i Sverige, Danmark og USA 

 

Note: Svenske og amerikanske tall angir faktiske investeringer, danske tall angir ønsket investeringsfokus. Tallene 

er derfor ikke helt sammenlignbare. Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 

Gjennom intervjuer Menon gjennomførte i arbeidet med sin rapport, kom det frem at forretningse-

nglene spiller en sentral rolle for bedriftene gjennom deres aktive involvering og tilførsel av 

kompetanse. Det er det samme bildet forretningsengler som er intervjuet under arbeidet med denne 

rapporten gir. Flere av intervjuobjektene i rapportene peker også på at forretningsengler ofte ikke står 

løpet fullt ut når det gjelder tilførsel av kapital til bedriftene over tid.   

Forretningsengler er en sammensatt gruppe av investorer med svært varierende erfaring som aktive 

eiere. Mange av intervjuobjektene til Menon pekte på at forretningsengler ofte mangler nødvendig 

kompetanse knyttet til seleksjon av bedrifter og kompetanse rundt forhandlinger og avtaler med 

bedriften og andre eiere.  

Tabell 3: Eksempler på investorer i bedrifters tidligfase – profesjonelle storinvestorer, forretnings-

engler og venner og familie 

 
Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 
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Menons undersøkelse avdekker at det er forretningsengler i alle fylker i landet, men at den 

geografiske fordelingen er skjev. Flest engler er det i Stor-Oslo og i vestlandsfylkene Hordaland og 

Rogaland. Til sammen innehar disse fire fylkene halvparten av alle forretningsengler, som vist i tabell 

4. 

Tabell 4: Forretningsenglenes geografiske nedslagsfelt 

Fylke Antall Andel Fylke Antall Andel 
Oslo 470 20 % Vest-Agder 80 3 % 

Rogaland 260 11 % Troms 70 3 % 

Hordaland 230 10 % Nord-Trøndelag 60 3 % 

Akershus 220 9 % Oppland 60 2 % 

Møre og Romsdal 140 6 % Hedmark 60 2 % 

Nordland  130 5 % Telemark 50 2 % 

Sør-Trøndelag 120 5 % Sogn og Fjordane 50 2 % 

Vestfold 110 5 % Finnmark 50 2 % 

Østfold 100 4 % Aust-Agder 30 1 % 

Buskerud 80 3 % Svalbard - 0 % 

Totalt 2370 100 %    
Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 

 

Et visst investeringsoverlapp mellom aktive eierfond og forretningsengler 

Aktive eierfond investerer ofte i teknologisk orienterte selskaper som har et betydelig vekstpotensial 

gjennom skalerbare og internasjonaliserbare forretningskonsepter. Mye tyder på at forretningsengler 

gjør det samme. Når Menon kobler sin database over forretningsengler med Menon/NVCAs database 

over aktive eierfonds investeringer i Norge (som dekker om lag 450 bedrifter), kommer det frem at 

forretningsengler har ko-investert i 122 av disse bedriftene. Med andre ord er nærmere 30 prosent av 

de aktive eierfondenes investeringer delt med forretningsengler. Disse 122 bedriftene utgjør tre 

prosent av alle bedrifter med forretningsengler på eiersiden, noe som er en langt høyere andel enn 

andelen av alle bedrifter som har forretningsengler på eiersiden. Dette illustrerer også at 

forretningsengler i 70 prosent av tilfellene investerer i bedrifter som ikke mottar finansiering fra aktive 

eierfond. Der det er ko-investeringer, vil forretningsenglene også ofte ha kommet inn på eiersiden i 

bedriftene i en tidligere fase enn de aktive eierfondene. 

 

Storinvestorer, større private kapitalmiljøer og store bedrifter 

De aller fleste, nesten tre fjerdedeler, av forretningsenglene i Norge har investert i eierposter som 

utgjør mindre enn fem millioner kroner i bokført egenkapital, ifølge Menons undersøkelse. Andelen 

som har større investeringer enn dette faller raskt, og det er få forretningsengler som besitter store 

verdier. Fem prosent av forretningsenglene besitter eierposter som overstiger 25 millioner kroner i 

bokført egenkapital. Selv om disse er få, er de viktige, ved at de samlet investerer om lag like mye eller 

mer enn de resterende 95 prosent mindre forretningsenglene.  

Med investeringer som overstiger 25 millioner kroner, vil investorer ofte bli klassifisert som 

profesjonelle storinvestorer, og ikke forretningsengler. Men det illustrerer at store investorer også er 

en viktig del av forretningsengelvirksomheten, spesielt om man måler ut i fra størrelsen på kapitalen 
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disse stiller til rådighet. Velger profesjonelle storinvestorer å samle sine investeringer, vil det ofte 

kunne være et alternativ til finansiering fra aktive eierfond. Figur 26 viser andelen av forretningsengler 

i hvert verdiintervall av bokført egenkapital. 

Figur 26: Andel av forretningsengler i hvert verdiintervall (verdi av bokført egenkapital) 

 

Kilde: Menon Business Economics, Menon-publikasjon nr. 15, 2010 

Historisk har en stor andel av kapitalen som investeres i nye bedrifter og idéer kommet fra 

rederfamilier, da disse ofte var i besittelse av både tilgjengelig kapital og stor risikovillighet, i en tid 

hvor det kunne være få andre kapitalkilder tilgjengelig. Mange av dagens rederfamilier er fremdeles 

aktive investorer og investerer i innovasjon og nyskaping. Naturlig nok har de spesielt stor betydning 

innenfor næringer tilknyttet maritim sektor, hvor de ofte har sin kjernekompetanse, men også i mer 

landbaserte næringer er de en finansieringskilde. Relativt sett har likevel redernes finansieringsrolle 

for nyskaping blitt redusert med fremveksten av andre privatbaserte kapitalmiljøer. 

Det er stor variasjon i hvordan de mest formuende har allokert sine midler. Noen er velstående på 

grunn av en enkeltbedrift som har blitt stor, enten i gründerens levetid eller over generasjoner med 

eierskap av bedriften i familien. Slike kapitalmiljøer investerer gjerne i innovasjon innenfor bedriften 

eller, hvis de invester eksternt, nært tilknyttet bedriftens kjernevirksomhet. 

Andre har kommet til sin velstand primært ved aktivitet i finansmarkedet og holder ofte en 

diversifisert portefølje av investeringer og aktivaklasser. Slike personer kan støtte nystartede bedrifter 

de har en tro på, uten at risikoen er like stor som for en som investerer alt de har i en enkelt 

oppstartsbedrift. 

Noen av de større private kapitalmiljøene har vist en viktig utvikling ved at de har innrettet seg som 

om de var et aktivt eierfond. Et klart eksempel er Johan H. Andresen jr. Han solgte familiebedriften og 

kanaliserte pengene inn i FERD. Selskapets omtale av seg selv er: «Ferd er et familieeid norsk industri- 

og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, 

og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. I tillegg til den 

kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt 

entreprenørskap».18 I 2012 hadde FERD 7 mrd. kroner under forvaltning rettet mot aktivt eierskap og 

en investeringsstrategi for dette segmentet som tar utgangspunkt i at de skal investere fra 100 til 1000 
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millioner kroner i de selskap de går inn i. Målsetningen er at de gjennom aktivt eierskap sikter mot å 

forbedre selskapet, og selge det om prisen de kan oppnå er god.   

Et eksempel på et annet privat kapitalmiljø som har vært aktivt i investeringer i bedrifters 

oppstartsfase er Kistefos, som Christen Sveaas har bygd opp og eier. Kistefos har både 

direkteinvesteringer i større og mindre selskaper og investeringer i bedrifters oppstartsfase gjennom 

samarbeidspartnere. De er en av hovedinvestorene i Alliance Venture Polaris-fondet, som er et tidlig 

fase / såkornfond startet opp i 2006 med 340 mill. kroner i forpliktet kapital og fokus på unge norske 

IT-selskaper. 

Større private kapitalmiljøer kan også investere i aktive eierfond, siden de har anledning til å la noe av 

sin kapital ligge bundet i de 10-12 år som et aktivt eierfond normalt er operativt. Også her er FERD et 

eksempel. I 2001 etablerte de FERD Private Equity, og var de første årene den eneste investoren. 

Andre investorer ble sluppet til etter noen år. I 2008 brøt ledelsen i selskapet ut og dannet Herkules 

Capital, et av de ledende oppkjøpsfondene i bransjen i dag. En annen viktig kilde til innovasjon og 

nyskaping er større, etablerte bedrifter. Slike bedrifter kan være tålmodige, kompetente eiere med 

god finansieringsevne. Både Statoil, Orkla og Telenor er eksempler på selskaper som har «vinger» som 

grunnlaget for nye selskaper kan ruges frem under. Morselskaper kan ha fokus på å frembringe 

teknologi de selv trenger, og selger ideer og selskaper ut hvis det viser seg at den utviklede 

kompetansen eller teknologien ikke passer å holde internt eller de ikke ønsker å bruke ressursene som 

kreves for å realisere en lovende teknologi. Opera Software sitt utspring fra forskningsavdelingen til 

Telenor er et eksempel på det siste. Andre morselskaper kan ha et bevisst fokus på å utvikle 

porteføljeselskaper som det senere kan være aktuelt å selge. Orkla er et selskap som har hatt denne 

tilnærmingen. Hvor omfattende norske bedrifters ventureinvesteringer samlet sett er, eksisterer det 

ikke data på. I USA stod etablerte bedrifter for 14 prosent av venture-investeringene i 2013, noe som 

illustrerer at etablerte bedrifter kan være en viktig kilde til kapital og kompetanse for 

nyetableringsbedrifter.19 Uansett motivasjon: Større, etablerte bedrifter er en viktig kilde for 

innovasjon og fremvekst av nye selskaper. 

En fordel større, profesjonelle kapitalmiljøer har, er at de ikke av struktur er tvunget til å selge 

selskapet etter en gitt tid, slik aktive eierfond må, men kan selge på det tidspunkt de anser som 

gunstig. Kilder som er snakket med under arbeidet med denne rapporten har pekt på at friheten til å 

velge salgstidspunkt er en av de klare fordelene profesjonelle private kapitalmiljøer har i forhold til 

aktive eierfond. Kompetente private eiermiljøer kan derfor ha en enda større verdiskapende funksjon 

enn aktive eierfond, siden de har mer fleksibilitet. Motargumentet er at selv om en begrenset 

tidshorisont på eierskapet for aktive eierfond kan være en ulempe, spesielt hvis det er vanskelig å 

fremdrive interesserte kjøpere til en anstendig pris, kan dette tidspresset også virke positivt ved at det 

tvinger frem full dedikasjon og fokus for å realisere bedriftenes potensial innenfor den begrensede 

tidsrammen. Aktive eierfond velger ofte å selge «uferdige» selskaper som må realiseres ved slutten av 

fondets levetid til andre eierfond, som så arbeider videre med å videreutvikle selskapet.    

 

Skatteincentiver som reduserer risikoen ved investeringer i oppstartsbedrifter 

Det eksisterer ingen offentlige tiltak i Norge i dag som direkte retter seg mot forretningsengler. Det 

tilbys heller ingen fiskale insentiver gjennom skattepolitikken som særskilt stimulerer til økte 

investeringer i tidligfasebedrifter, der forretningsengler gjerne opererer. I mange andre europeiske 
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land, som fra 2013 inkluderer Sverige, har man valgt å gi offentlige, risikoreduserende insentiver for å 

stimulere til økte investeringer i dette segmentet. Argumentet er at det er behov for slike insentiver, 

ettersom markedene er preget av informasjonsasymmetrier og høy risiko.  

Denne rapporten anbefaler at det innføres skatteincentiver som reduserer risikoen og øker 

forventet avkastning forretningsengler, fond og andre står overfor når de vurderer å gå inn på 

eiersiden i oppstartsbedrifter. Dette blir grundigere behandlet i kapittelet som tar for seg behov for 

endringer i skattesystemet. 

 

   

 

 

  

Fødselshjelp fra private storinvestorer  

Mamut har vært en spennende, arbeidsom reise. Det begynte for alvor da en 

investorgruppe bestående av profilerte finans- og investorpersonligheter som 

Tore Voldberg, Petter Stordalen, Espen Skippervold, Arne Vaagen og Morten 

Groven investerte om lag 7 millioner NOK i selskapet. Men vel så viktig som 

den innledende finansieringen de stilte med, var det nettverk de stilte til 

rådighet og den troverdighet de tilførte oss overfor nye investorer og 

meglerhus. Enkelt sagt, hadde det ikke vært for disse investorene kom inn på 

eiersiden i 1996 hadde Mamut aldri vært i stand til å bli et selskap som fra 

1996 vokste til over 500 millioner i årlig omsetning med 500 ansatte i 10 land. 

- Eilert Hanoa, gründer, investor og Adm. dir. i Mamut AS,  

frem til det ble solgt til Visma. 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

Forretningsengler som viktigste kapitalkilde for oppstartsselskaper  

Den viktigste kapitalkilden for oppstartselskaper i en svært tidig fase er ikke 

fond og institusjonelle investorer. Det er såkalte «business angels», personer 

som investerer i selskaper de har tro på og som ofte har god kjennskap til 

markedet de investerer i. Et aktuelt eksempel er Opera-gründer Jon von 

Tetzchner. Han gikk nylig inn i oppstartsselskapet WeWantToKnow. Ikke 

forvent at et fond skal hoppe til sengs med deg fordi du har en spennende ide. 

Mitt råd til gründere er å finne «business angels» som ikke bare har kapital 

men også nettverk og kompetanse 

-Alexander Woxen, CEO i StartupLab Oslo, styreleder i Changetech AS og i ITP 

group og styremedlem i Springfondet, som eies av Forskningsparken og 

Kistefos 

Kilde: Digi.no, 30. november 2012 
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3.2 Aktive eierfond 

Aktive eierfond er det norske begrepet for «private equity», forvaltningsfond som foretar risikable 

investeringer i selskaper med potensial for høy vekst. Aktive eierfond kan gå inn i investeringsfasene 

seed (såkorn), venture (vekst), og buyout (omstilling av større, etablerte virksomheter), men mest 

fokus i det norske markedet for tiden er samlet sett på bedriftenes senere livsfaser. Private equity er 

en relativt ung bransje. De første rene venturefondene ble etablert på begynnelsen av 1980-tallet, 

men kun de sterkeste overlevde nedgangstiden på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. 

Bransjen ble styrket ved etableringen av statlige Argentum og private aktører som FERD Private Equity, 

dels som følge av at Stoltenberg I-regjeringen hadde satt fokus på behovet for etablering av norske 

aktive eierfond.20 Norsk Venture Capital Forening ble etablert i mars 2001 med 12 medlemmer, og har 

vokst til 90 medlemmer i dag, hvorav 58 investerer. 

Aktive eierfond foretar langtidsinvesteringer som hjelper unoterte selskaper med å vokse og gjøre 

suksess, og kan best beskrives som spesialistkompetanse på eierskap i en usikker fase. Aktive eierfond 

utøver ”aktivt eierskap”. I praksis vil det si representasjon i og ofte lederskap av det enkelte 

porteføljeselskapets styre, rådgivning og tett oppfølging av porteføljeselskapets ledelse, samt god 

kontroll med fremdrift og utvikling. Dette omtales ofte også som ”kompetent kapital” eller 

«kompetent eierskap», der forretningskompetanse tilbys porteføljeselskapene sammen med de 

finansielle investeringene. Det styrende både for investeringsbehovet og innholdet i disse tjenestene, 

er hvor porteføljebedriftene befinner seg i livssyklusen. Aktive eierfond investerer i selskaper i tre 

forskjellige faser: 

Såkorn/Seed – oppstart 

Dette er betegnelsen på den helt tidlige fasen i en bedrifts liv, før det er etablert en omsetning av 

betydning eller en omsetning i det hele tatt. Vanligvis er det fortsatt det man kan kalle en teknologisk 

risiko i prosjektet, altså er det usikkerhet om produktet faktisk virker. De aktive eierfondenes rolle i 

denne fasen er å være såkalte ”teknologispeidere”. De skal vurdere hvorvidt en uprøvd teknologi har 

muligheter for å lykkes. Dette er en svært risikopreget fase, og i alle vestlige land er staten inne med 

en betydelig andel av risikoen som tas i denne delen av en bedrifts liv. Behovet for såkornkapital er 

stort, og i de senere årene har etterspørselen vært langt større enn tilbudet. Såkornfond henter mye 

av kapitalen fra lokale investorer og banker. Viktige aktører i dette segmentet er de 15 såkornfondene 

med statlig delfinansiering og Springfondet. Fra 1990 til 2014 har aktive eierfond hentet inn 94 mrd. 

kroner. 4,5 prosent av dette har gått til såkornfond, og andelen har vært synkende de senere år. 

Venture – vekst  

Aktive eierfond fokusert på venture investerer i gründer- og vekstselskaper i en ekspansjonsfase med 

betydelig markedsmessig risiko. Denne fasen kan delvis overlappe både med såkorn og buyout, 

avhengig av det enkelte ventureselskaps investeringsfokus. I venturefinansierte porteføljeselskaper vil 

ledelsen ofte ha behov for tilgang på kommersiell kompetanse, for eksempel kommersialisering av 

teknologi eller internasjonalisering. Dette er kompetanse som rådgivningsmiljøene i venture-

selskapene bidrar med, både gjennom styreverv og tett oppfølging av ledelsen. Venturerådgiveren 

fungerer som sparringspartner, døråpner, strategisk rådgiver og internasjonal nettverksbygger for 

ledelsen i selskapet. Fondene henter kapital fra norske og utenlandske investorer, og blant de viktigste 

aktørene er Northzone Ventures, Verdane Capital, Energy Ventures, Viking Venture og Incitia 

Ventures. Om lag 30 prosent av kapitalen aktive eierfond har hentet inn siden 1990 har gått til 

venturesegmentet. 
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Buyout – omstrukturering og industriutvikling 

Aktive eierfond med fokus på videreutvikling av etablerte selskaper omtales ofte som buyout-fond. I 

de tilfeller der bedrifter har stagnert i sitt eksisterende eierskap, på grunn av en passiv eiergruppering, 

generasjonsskifte etc., kan buyout-fond tilføre store verdier. Selskapene kan ha et uutnyttet potensial 

for verdiutvikling, og får tilført rådgivernes kjernekompetanse, som er bedriftsutvikling gjennom aktivt 

eierskap og engasjement. Buyout–aktører besitter spesialkompetanse innen restrukturering og 

bedriftsutvikling. Et slikt engasjement innebærer ofte oppkjøp av majoritetsaksjeposter i selskapet, og 

ambisjonen er å revitalisere selskapet etter investeringer. Blant annet kan dette være aktuelt i 

forbindelse med internasjonalisering av et selskap. En av måtene selskaper kan revitaliseres på, kan 

være å gjøre flere oppkjøp av selskaper, som slås sammen til ett større og sterkere selskap. Fondene 

henter kapital fra norske og internasjonale investorer. Eksempler på forvaltningsmiljøer innen buyout-

segmentet er Herkules Capital, FSN Capital, HitecVision og Reiten & Co. 66 prosent av kapitalen som 

aktive eierfond har hentet inn siden 1990 har gått til buyoutsegmentet. 

Enkelt sagt kan man si at seed og venture er fokusert på nye og fremvoksende bedrifter, mens buyout 

er fokusert på restrukturering av modne bedrifter. Figur 27 illustrerer denne orienteringen med noen 

kjente tjeneste- og produktorienterte bedrifter i det norske markedet. 

Figur 27: Eksempel på aktive eierfonds investering i nye (seed og venture) og modne (buyout) 

bedrifter 

 

Kilde: Argentum 
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Sentrale fakta om aktive eierfond 

Viktig for norsk verdiskaping 

I 2013 er det 51 norske forvaltningsmiljøer som 

forvalter 102 aktive eierfond. Disse fondene har 

eierskap i mer enn 750 vekstfokuserte 

virksomheter, hvorav hovedtyngden er norske. 

80 prosent av kapitalen som hentes inn 

investeres i selskaper med hovedkontor i Norge.  

Porteføljeselskapene som det er investert i er i 

stor grad innenfor IT/telekom, olje/energi og 

bioteknologi/life science, mange med utspring i 

norske FoU-miljøer, men også andre bransjer 

mottar investeringer. 

Nesten 70.000 personer er sysselsatt i de norske 

virksomhetene aktive eierfond er investert i, og 

årlig samfunnsmessig verdiskapning fra disse 

bedriftene er på ca. 32 milliarder kroner.  

Betydelig kapital hentet inn til investeringer i 

norske virksomheter 

De aktive eierfondene i Norge har siden 2001 

hentet inn mer enn 70 milliarder kroner til 

investeringer i og utvikling av innovative 

virksomheter med vekstpotensial.  

Kapitalen norske aktive eierfond har hentet inn 

siden 2001 tilsvarer 20 prosent av kapitalen som 

er reist gjennom Oslo Børs i samme periode. Tar 

man utgangpunkt i alle emisjoner på Oslo Børs 

på under 3,5 milliarder kroner i samme periode, 

har norske fond reist tilsvarende 33 prosent av 

det totale emisjonsbeløpet i denne perioden. 

De siste årene har mer enn 70 prosent av 

kapitalen som er reist kommet fra utenlandske 

investorer.  

Bilder hentet fra vekst2020.no 

 

. 
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Aktørene innen private equitybransjen i Norge 

Tabell 5 gir en oversikt over de største aktørene i private equity-bransjen, og hvor i bedrifters 

vekstsyklus de har sitt hovedfokus. Selv om det er en rekke aktører i de ulike investeringssegmentene, 

kan tabellen gi et inntrykk av at en sterkere Private equity-bransje enn det som er realiteten. Flere 

aktører som har blitt intervjuet i forbindelse med denne rapporten har pekt på at buyout-segmentet 

fungerer rimelig godt, med tilgang til kapital til fondene både fra utlandet og innenlands, og at 

Argentum har en vesentlig del av æren for at det har utviklet seg slik. Tilstanden er derimot alvorlig for 

fondene som investerer i bedrifters tidligfase. Aktiviteten og antallet reelt operative aktører har blitt 

redusert innen seed og venture de senere år, spesielt etter finanskrisen. Av aktørene innen seed og 

venture, meldes det at det kun er et fåtall som har ledig kapital tilgjengelig til nye investeringer, og 

flere som er i nedstengingsfasen. For bedrifter i oppstarts- og tidlig vekstfase er ofte eierkapital den 

eneste finansieringskilden. Det har derfor alvorlig negativ virkning på etableringen av fremtidens 

vekstorienterte næringsliv om svekkelsen av tidligfaseorientert private equity varer ved. Endringer av 

rammebetingelser og andre politikkområder vil virke positivt og bør gjennomføres. 

 

Tabell 5: Større norske og utenlandske aktive eierfond, 2013 

Seed Tilholdssted Venture Tilholdssted Buy out Tilholdssted 

 Atech Management AS  Kjeller Alliance Venture  Oslo Altaria/Foinco  Oslo 

 Bølgen  Kristiansund Energy Future Invest  Hamar Borea  Bergen 

 Campus Kjeller  Kjeller Energy Ventures  Stavanger Credo Partners AS  Oslo 

 Fjord Invest  Førde Ferd Capital  Bærum FSN Capital Partners  Oslo 

 KapNord  Bodø Incitia Ventures  Oslo Herkules Capital  Oslo 

 LEN/Såkorninvest Midt-Norge  Trondheim Investinor  Trondheim HitecVision   Stavanger 

 Midvestor Management  Trondheim Kistefos Venture  Oslo Marin Forvaltning  Bergen 

 Norinnova Forvaltning  Tromsø Kverva  Trondheim NorgesInvestor  Oslo 

 Procom Venture  Stavanger Mallin Venture AS  Oslo Norvestor Equity  Oslo 

 Pronord  Bodø Maturo Kapital  Skien Progressus Management  Stavanger 

 ProVenture Management  Trondheim Neomed Management  Oslo Reiten & Co  Oslo 

 Sarsia Seed Management  Bergen Northzone Ventures  Oslo Antall forvaltningsselskaper 11 

 Sinvent / SINTEF  Trondheim Sarsia Management  Bergen     

 Spring Management  Oslo Skagerak Venture Capital  Kristiansand     

 Sydvestor AS  Ulsteinvik Teknoinvest  Oslo 

Utenlandske fond med 

kontor i Norge 
Tilholdssted 

 Antall forvaltningsselskaper 15 TeleVenture Management  Oslo Altor Equity Partners  Oslo 

    Verdane Capital  Oslo CapMan Norway Oslo 
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    Viking Venture  Trondheim EQT Partners  Oslo 

    

  

Nordic Capital/NC Partners AS  Oslo 

    

  

Ratos AB   Oslo 

    Antall forvaltningsselskaper 18 Antall utenlandske fond 5 

Kilde: Norsk Venturekapitalforening 

 

Finansieringssyklusen i private equity 

En vanlig finansieringssyklus for aktive eierfond er vist i figur 28. Privatpersoners sparing kanaliseres til 

institusjonelle investorer som banker og forsikringsselskaper. Disse investerer så i aktive eierfond, som 

igjen kanaliserer midler inn i høyvekstselskaper. Avkastningen disse gir kanaliseres deretter tilbake i 

kjeden. 

Figur 28: Finansieringssyklusen til aktive eierfond/Private equity 

 

Kilde: European Private Equity and Venture Capital Association, gjengitt i OECD: Financing High Growth Firms: 

The role of Angel investors (2011) 

 

Aktive eierfonds tilrettelegging av kapital 

Aktive eierfond er en betydelig innhenter og tilrettelegger av kapital for næringslivet. Høyest nivå var 

det i årene før finanskrisen sprakk i 2008, med nær 130 mrd. euro investert av aktive eierfond i 2006 

som høydepunktet. I 2010 ble det investert under en sjettedel av dette i aktive fra eierfond. Takten 

har siden tatt seg opp noe, men er fremdeles langt under nivået man hadde før finanskrisen. Måler 

man investeringer som andel av BNP blir reduksjonene etter finanskrisen mer moderate. I 2006 

utgjorde investeringer fra aktive eierfond 0,6 prosent av BNP i Europa. I 2012 er andelen rett under 

det halve, som det fremgår av figur 29.  
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Figur 29: Kapital investert i aktive eierfond i Europa, målt som prosent av BNP, 2000-2012.  

 

Kilde: EVCA yearbook 2012/2013 

I Norge er beløpene naturlig nok lavere, men fremdeles betydelige. I perioden fra 2002 til 2013 har 

aktive eierfond samlet inn 75,8 mrd. kroner.  Det utgjør om lag 20 prosent av all kapital som er reist 

ved emisjoner på Oslo Børs i samme periode. Sammenlignet med emisjoner under 3 milliarder kroner, 

utgjør kapitalinnhentingen gjennom aktive eierfond 32 prosent av all kapitalinnhenting over børs. Det 

er også verdt å merke seg at nivået på innhentingen av kapital ble klart mindre redusert i Norge enn i 

Europa generelt. Dette er trolig dels en refleksjon av at finanskrisen har rammet Norge svakere enn 

mange andre europeiske land. En annen grunn er at Norge har noen få, store forvaltningsmiljøer. Når 

disse henter inn kapital, kan det gi klart utslag på den samlede kapitalen som reises i de aktuelle år. Et 

eksempel er HitecVision, som i 2011 reiste et fond på 8,9 mrd. kroner, som utgjorde hoveddelen av all 

kapital aktive eierfond reiste det året. 

Figur 30: Kapital reist av aktive eierfond i Norge og på Oslo Børs, 2002-2013  

 

Kilde: PEREP Analytics, Oslo Børs, NVCA og Menon 
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Problemer i tidligfaseinvesteringer 

Aktive eierfond samler inn kapital for å kunne foreta investeringer. Figur 31 viser samlede 

investeringer i norske selskaper av norske og utenlandske aktive eierfond fra 2009 til 2012, delt på 

innledende og oppfølgende investeringer. Høyest investeringsnivå i denne perioden var det i 2010, 

med 15,4 mrd. kroner, mot 7 mrd. kroner i 2012. Buyout-segmentet mottar hoveddelen av 

investeringene. I 2012 gikk 89 prosent av investeringene til buyout, 11 prosent til venture og under 0,1 

prosent til såkornsegmentet. Det er naturlig at investering i større, etablerte bedrifter, som buyout-

segmentet utgjør, tiltrekker seg større beløp, men investeringsfordelingen illustrerer at aktive eierfond 

har en begrenset investeringsfunksjon innen såkorn. Innen venture, med fokus på bedrifters vekstfase, 

er aktiviteten større enn innen såkorn. I 2012 ble det investert 186 mill. kroner i 17 nye vekstselskaper, 

mens 589 mill. kroner ble formidlet til i underkant av 200 oppfølgingsinvesteringer.  

215 investeringer innen venture i 2012 kan fremstå som et betydelig antall. Men dette antallet må 

sees opp mot det langsiktige behovet for finansiering som eksisterer i dette segmentet. Investeringer 

tidlig i bedrifters livsfase er generelt mer risikofullt enn investeringer i mer modne selskaper (med 

behov for omstilling). Mange av ventureinvesteringene vil ikke føre frem, men resultere i tap eller null 

avkastning. Det gjør at man er avhengig av noen vellykkede investeringer, i selskaper som ofte går 

videre til å bli verdiskapende, større arbeidsgivere, for å dekke opp for tapene de ikke-vellykkede 

investeringene gir. Aktive eierfond som fokuserer på venture må derfor satse på flere hester enn buy 

out-fokuserte fond. Når det i 2012 av aktive eierfond til sammen satses på 17 nye norske potensielle 

vekstselskaper, mens det innen buy out blir gitt innledende finansiering til 28 selskaper, er det et tegn 

på at også venture-segmentet blant aktive eierfond, i tillegg til såkornsegmentet, har betydelige 

problemer. I en sunn venturebransje burde det blitt satset på langt flere lovende oppstartsselskaper, 

slik at man ender opp med en rekke vellykkede selskaper. For vekstevnen til økonomien er disse, 

sammen med omstillingsdyktige etablerte bedrifter, avgjørende for å sikre nyskaping og konkurranse-

dyktige arbeidsplasser. 

Kilder i bransjen har under arbeidet med denne rapporten vist til at det er vanskeligere å tiltrekke seg 

investorer til aktive eierfond som fokuserer på bedrifters tidligfase nå enn det var tidligere, og at 

utviklingen er negativ. Det meldes om mange gode investeringsmuligheter, men ikke nok kapital til å 

følge opp mer enn noen få av mulighetene.   
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Figur 31: Antall investeringer i norske selskaper av aktive eierfond fordelt på segment og 

investeringsfase. 2009 – 2012. 

 

Kilde: Norges Venturekapitalforening og Menon 

 

 

 

 

  

Utfordrende situasjon med mangel på kapital for 

venturefondene  

Etter finanskrisen har kapitaltilgangen til norske selskaper i 

venturefasen falt kraftig. Dette fører til at få selskaper får 

den kapitalen de trenger for å vokse og bli morgensdagens 

store selskaper, noe som igjen truer utviklingen av norsk 

næringsliv. Dette gjelder spesielt de selskapene som er 

basert på kunnskap og teknologi. Private investorer unngår 

investeringer som forbindes med risiko, mens 

finansnæringen underlegges egenkapitalkrav som effektivt 

umuliggjør investeringer i venturefond. I en slik situasjon har 

staten en svært viktig rolle å spille for å sikre kapitaltilgang til 

gode venturekapitalmiljøer. 

- Erik Hagen, Managing Partner, Viking Venture 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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Pensjonsreform og institusjonelle plasseringer som kapitalkilde for aktive eierfond 

Tilgangen til institusjonell kapital påvirkes også av hvordan et land velger å innrette pensjonssystemet. 

Velges det å fondsbasere alt eller store deler av den obligatoriske pensjonssparingen, forvaltet av 

private forsikringsselskaper, øker det tilgangen til risikokapital, når forsikringsselskapene igjen 

kanaliserer en andel av denne pensjonssparingen til aktive eierfond. Sverige er et land som har valgt 

en slik innretning av pensjonssystemet. Også et flertall i Pensjonskommisjonen, det offentlige utvalget 

ledet av tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen som utredet det faglige grunnen for 

pensjonsreformen, gikk inn for en større fondering av norske pensjoner.21  

Etter press, spesielt fra LO, endte den politiske behandlingen av pensjonskommisjonens forslag opp i 

en utvannet pensjonsreform med begrenset virkning for offentlig sektor. Også forslaget om større 

fondering av pensjonsforpliktelsene forsvant. En SSB-analyse har anslått at Pensjonskommisjonens 

forslag ville økt sysselsettingen med 10,6 prosent i 2050.22 En annen analyse fra SSB anslår 

sysselsettingsvirkningene av den vedtatte pensjonsreformen i 2050 til 7,5 prosent, om lag 30 prosent 

lavere enn ved Pensjonskommisjonens forslag.23 I disse analysene er virkningen av at man ikke 

fonderer en større del av pensjonssparingen, ikke beregnet, men det ville trolig styrket 

Pensjonskommisjonens forslag ytterligere om det ble inkludert. Dersom de ikke-innførte forslagene fra 

Pensjonskommisjonen skulle bli vedtatt, vil det styrke velstandsnivået i Norge og redusere det 

kommende underskuddet i offentlige finanser ettersom eldrebølgen skrider frem. En positiv 

ringvirkning ville vært at aktive eierfond ville fått tilført mer kapital.  

Fondering av pensjonsrettigheter i tråd med flertallsforslaget fra Pensjonskommisjonen ville gitt aktive 

eierfond en betydelig økning i tilgangen til privatforvaltet kapital. Men også endringer i livselskaper og 

pensjonskassers kapitalforskrift innen dagens pensjonssystem, vil kunne øke tilgangen til privat kapital 

for aktive eierfond. Dette er en endring som Norsk Venturekapitalforening går inn for. 

 

Matching av privat kapital med statlig kapital 

Staten er den store kapitalisten i Norge og det eksiterende skattesystemet er innrettet slik at privat 

sparing i hovedsak skjer i eiendomsmarkedet. Selv ved fremtidige endringer som fjerner negative 

incentiver privatpersoner i dag har i å investere utenfor eiendomsmarkedet, vil staten forbli den store 

kapitalisten. At statlig kapital stilles tilgjengelig for investeringer innen private equity-feltet er både 

naturlig og ønskelig, slik vi har innrettet oss. Spørsmålet er derfor hvordan statlig kapital skal 

investeres i nyetablering og videreutvikling av bedrifter. 

I dag kanaliseres statlig kapital inn i private equity-bransjen ved at statlig eide Argentum og Investinor 

velger privat forvaltede fond og enkeltbedrifter som de ønsker å investere i. Flere som er intervjuet 

under arbeidet med denne rapporten har tatt opp at et alternativ, eller supplement, til dagens praksis 

er at det etableres automatiske matchingregler for prekvalifiserte private aktører, hvor staten går inn 

som medinvestor, på like vilkår som de private. Det enkleste er at en slik statlig medinvestorordning 

gjøres tilgjengelig for profesjonelle private investormiljøer, slik som de aktive eierfondene eller større 

formuende familieselskaper. Men ordningen kan også gjøres gjeldende for mindre private aktører. 

Man kunne f.eks. tenke seg at Innovasjon Norge ble gitt en utvidet fullmakt til å investere i egnede 

unge og innovative bedrifter de har godkjent for støtte. Ble dette kombinert med en ordning hvor 

gründerne i de aktuelle bedriftene senere ble gitt anledning til å kjøpe tilbake de statlige eierandelene, 
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med gevinst for staten, ville det føre til flere innovative bedrifter hvor gründeren var i kontroll. I dag 

blir de ofte vannet ut til en minoritetseierandel over flere finansieringsrunder. 

En innretning med en statlig matching-regel har flere fordeler. En forutsigbar mulig finansieringskilde 

vil gjøre det lettere å få reist privat kapital til innovasjonsprosjekter og aktive eierfond. Kombinert med 

den statlige kapitalen, vil det gi større investeringsrammer til aktuelle prosjekter enn i dag. Ordningen 

kan innrettes på en lite byråkratisk måte, hvor f.eks. Innovasjon Norge kan være en god kandidat for å 

prekvalifisere aktuelle aktører for ordningen. Risikoprofilen for den statlig investerte kapitalen vil 

avgjøres av hvilke kriterier som legges til grunn ved prekvalifiseringen.  Enkelte investeringer kan gi 

negativ avkastning, men siden staten ved denne ordningen blir medinvestor på like fot med private, er 

det rimelig å vente positiv avkastning samlet sett. Økt aktivitet innen private equity og av private 

kapitalmiljøer har også positiv ringvirkning på samfunnet generelt, både ved flere og mer robuste 

arbeidsplasser og bedrifter og et høyere lønnsnivå. Det fører normalt igjen til økte skatteinntekter og 

en viss reduksjon i antallet offentlige velferdsmottakere.  

Et alternativ til en matchingregel hvor staten går inn på eiersiden i prekvalifiserte private prosjekter 

hvor det ønskes statlig medeierskap, er at det innføres en ordning med statlige mezzanine-lån. Dette 

er et finansprodukt som har lavere rangering for å få dekket tap enn vanlige førsteprioritetslån, men 

som har bedre dekning enn egenkapitalen privatinvestorer har skutt inn. Den reduserte sikkerheten i 

forhold til vanlige lån gjør at mezzanine-lån normalt krever en høyere rente, et risikopåslag. Siden 

staten også har en indirekte fordel av at verdiskapingsevnen i økonomien øker, og får skatteinntekter 

av det, kan en ordning med statlige mezzanine-lån innrettes med en lavere rente enn private tilbydere 

normalt vil gi. Det gir lavere potensial for avkastning enn om staten går inn på eiersiden ved en 

matchingregel, men reduserer risikoeksponeringen. Ideelt sett burde både en automatisk 

matchingregel for statlig eierkapital og en ordning med statlig mezzanine-lån innføres, da det gir best 

fleksibilitet og grunnlag for aktivitet i bransjen. 
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Økt tilgang av privat kapital – endring av kapitalforskriften 

For å stimulere til mer risikokapital, og derigjennom flere investorer og mer konkurranse innenfor buy out- og 

venturesegmentet, kan norske myndighetene revidere dagens kapitalforvaltningsforskrift.  

Utenlandske livselskaper og pensjonskasser, private og offentlige, har en betydelig andel av sine investeringer i 

private equity (aktive eierfond). Risikospredning og ønske om høyere avkastning er bakgrunnen. Dette gir 

betydelig med risikokapital som investeres i nasjonalt næringsliv. I Norge, derimot, er livselskaper og 

pensjonskasser, offentlige og private, begrenset av den såkalte ”sekkeposten” i kapitalforvaltningsforskriften. I 

NVCAs øyne bør institusjoner i større grad kunne plassere midler i andre eiendelskategorier enn fast eiendom, 

noterte aksjer og obligasjoner. Dette vil bidra med viktig kapital til norske virksomheter. Samtidig vil økt tilgang 

til å utnytte investeringsuniverset gi rom for bedre diversifisering av porteføljen, derigjennom økt langsiktig 

meravkastning og større fremtidige pensjoner. 

- Knut Traaseth, generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening (NVCA) 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

Mangel på kapital og forslag til løsninger 

De siste årene har vært svært negative for tilgangen på fondsmidler fra norske investorer til 

alternative asset-klasser, som private equity.  

Årsakene er mange, men inkluderer:  

i) Verken Folketrygdfondet eller Pensjonsfondet utland kan investere i alternative asset-

klasser,  

ii) Basel II og Solvency III regler for hhv. banker og forsikringsselskaper, samt særnorske 

krav til bankenes egenkapital, som alle begrenser disse investorenes mulighet til å ha 

investeringer i private equity-fond på sin balanse.  

iii) Flere private investorer har valgt å opprette egne fondskonstruksjoner som 

foretar direkteinvesteringer selv.  

En konsekvens av dette er at det er blitt mye vanskeligere å reise nye fond, som ikke har tilgang til 

det internasjonale marked for kapital. Dette medfører at det ønskede mangfold i forvaltningsmiljøer 

og private equity-fond forsvinner. Dette skjer i en tid da utvikling av nye vekstbedrifter basert på 

norsk kunnskap og teknologi er viktigere enn noen gang.  

Løsningen bør være at Folketrygdfondet og Pensjonsfondet Utland begge får anledning til å 

investere i alternative asset-klasser, samt at politikere må sørge for at rammebetingelser blir slik at 

banker og forsikringsselskaper igjen kan investere i oppkjøps-, vekst-, venture- og såkornsfond. 

-Ole Melberg, Managing Partner, Energy Ventures 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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Hva skjer med selskapene som aktive eierfond investerer i? 

En dynamisk økonomi som den norske er avhengig av at det skapes nye arbeidsplasser for å erstatte 

arbeidsplasser som utkonkurreres og blir nedlagt. Bedrifter eid av norske og utenlandske aktive 

eierfond hadde 66 000 ansatte i 2012. Aktive eierfond gir et klart positivt bidrag til at det skapes nye 

arbeidsplasser. En analyse utført av Menon på vegne av Norsk Venturekapitalforening finner at selv 

når det justeres for selskapenes størrelse, bransje, oppfølgingsinvesteringer, konjunktursyklus og 

ekstremverdier, anslås jobbskaperveksten for bedrifter med aktive eierfond som eiere over 

femårsperioden 2006-20012 nesten fire ganger høyere enn for bedrifter generelt. Når det korrigeres 

for de overnevnte forhold, øker gjennomsnittsbedriften i Norge antallet ansatte med 15 prosent over 

disse fem årene. For bedrifter med aktive eierfond på eiersiden er derimot veksten i antall ansatte 

hele 56 prosent over femårsperioden.  

Fra 2006 til 2011, en periode som i stor grad var preget av finanskrisen, var den gjennomsnittlige årlige 

veksten i sysselsetting for aktive eierfond innen buyout-segmentet (restrukturering og vekst av større, 

etablerte bedrifter) på 19 prosent. For mindre og nyere selskaper var den tilsvarende gjennomsnittlige 

årlige sysselsettingsveksten på 9 prosent. 

 

Figur 32: Veksten i antallet ansatte i bedrifter eid av aktive eierfond, sammenlignet med alle 

bedrifter. 2006 - 2011 

 

Kilde: Norsk Venturekapitalforening og Menon 

Anslagsvis fem prosent av de ca. 24 000 bedriftene som årlig etableres kan karakteriseres som vekst-

bedrifter, dvs. representerer mulighet for å bli en betydelig fremtidig arbeidsgiver. Det er disse 

bedriftene som er interessante for aktive eierfond. I det norske markedet for aktive eierfond 

investeres det innen en rekke ulike bransjer. Figur 33 viser bransjefordelingen av aktive eierfonds 

investeringer i 2013. Omstrukturering av etablerte selskaper skjer spesielt innen industri og 

forretningsrelaterte tjenester, innen handel og konsumfokuserte tjenester og varer, innen bygge-

bransjen og innen oljesektoren. Vekst- og oppstartsbedriftene som aktive eierfond investerer i, befant 

seg i 2013 innen kommunikasjon, fiskeri, helse, fornybar energi, IT og oljesektoren.  
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Figur 33: Aktive eierfonds investeringer i norske bedrifter, fordelt på bransje og modenhet. Mill 

kroner. 2013. 

 

Kilde: Norsk Venturekapitalforening, Menon og PEREP Analytics 

 

Figur 34 viser bransjefordelingen av sysselsatte i bedrifter eid av aktive eierfond per 2012. Av nær 

72 000 ansatte, finner vi den største gruppen innen oljesektoren, med 24 prosent av alle de 

sysselsatte. IKT og varehandelen følger deretter, med henholdsvis 20 og 16 prosent av de sysselsatte i 

bedrifter eid av aktive eierfond. 

 

Figur 34: Sysselsatte i aktive eierfonds norske porteføljebedrifter fordelt på næring. 2012 

 

Kilde: Norsk Venturekapitalforening og Menon 
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Et annet mål på betydningen av eierskapet til aktive eierfond er verdiskaping. I gjennomsnitt økte 

verdiskapingen i bedrifter eid av aktive eierfond med 13 prosent årlig innen buyout-segmentet og med 

12 prosent innen tidligfasesegmentet over femårsperioden 2006-2011. I 2011 var verdiskapingen i 

norske bedrifter eid av aktive eierfond på 38 mrd. 2011-kroner. Bedriftene som aktive eierfond i 2011 

var investert i, hadde et tiår tidligere en verdiskaping på om lag 7,2 mrd. 2011-kroner, noe som 

illustrerer verdiskapingsveksten over tid når aktive eierfond kommer inn på eiersiden.  

Enda tydeligere blir verdiskapingsvirkningen av aktive eierfond når man sammenligner med 

utviklingen i bedrifter generelt. Figur 35 viser verdiskapingsveksten for bedrifter eid av aktive eierfond 

opp mot alle bedrifter i økonomien over perioden 2006 til 2011, når det justeres for selskapenes 

størrelse, bransje, oppfølgingsinvesteringer, konjunktursyklus og ekstremverdier. Mens gjennomsnitts-

bedriften i økonomien i denne perioden erfarte en jevn verdiskaping, med om lag 10 prosentpoeng 

per år, var utviklingen de tre første årene marginal for bedrifter eid av aktive eierfond, før den steg til 

90 prosent etter fem år. En årsak til denne utviklingen kan være at bedrifter eid av aktive eierfond 

kanaliserer sine ressurser inn i en planlagt vekstfase over et antall år. En annen sentral årsak kan være 

at høyvekstorienterte selskaper, som ofte har internasjonale ambisjoner, ble hardere rammet av 

finanskrisen som brøt ut midt i denne tidsperioden.  

 

Figur 35: Verdiskapingsvekst i norske bedrifter eid av aktive eierfond og i alle bedrifter. 2006-2011 

 

Kilde: Norsk Venturekapitalforening og Menon 

 

Figur 36 gir en oversikt over fordelingen av investeringer i ulike bransjer i Norge og i Europa. Denne 

avdekker at det innen private equity investeres relativt sett mer i Norge innenfor fornybar energi og 

miljø, olje og gass og fisk og havbruk, enn i andre land. Innenfor helse og handel er nivået derimot 

lavere enn i Europa generelt. Denne sammenligningen indikerer hvordan aktørene innenfor aktive 
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eierfond vurderer avkastningspotensialet i Norge, og hvor omfattende kapitaltilgangen fra aktive 

eierfond er for de ulike næringene. 

Figur 36: Andel av investeringer fra aktive eierfond i ulike bransjer i Norge og Europa. 2007-2010 

 

Note: Maritime næringer er ikke inkludert for å gi like sammenligningsvilkår med Europa. Kilde: Menon 

 

En annen sentral vurdering av virkningen aktive eierfond har på økonomien, er hva som skjer med 

selskapene aktive eierfond investerer i når selskapene selges. Kjernen i forretningsmodellen til aktive 

eierfond er å kjøpe selskaper og videreutvikle dem slik at de er verdt mer når de selges videre. Figur 37 

viser hvem som var kjøper av de selskapene som europeiske aktive eierfond solgte i 2010. Den største 

kjøperen er andre bedrifter, med 41,2 prosent, noe som normalt er et tegn på at selskapene aktive 

eierfond har investert i, skaper en merverdi for resten av næringslivet. Salg til andre aktive eierfond på 

16,1 prosent, børsnotering på 13,7 prosent og salg til ledelsen på 6,6 prosent er også indikasjoner på 

verdiskaping. Samlet angir dette at om lag 60 prosent av investeringene blir til selvstendige bedrifter 

eller blir innlemmet i andre operative virksomheter, mens 16 prosent videreforedles av andre aktive 

eierfond. Med en typisk investeringsramme på opp mot 10 år i aktive eierfond, er det et uttrykk for at 

den beste kjøperen av en virksomhet det aktive eierfondet har videreutviklet, kan være et annet aktivt 

eierfond, som kan fortsette prosessen med å utvikle virksomheten. 14,3 prosent av investeringene gav 

tap. 
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Figur 37: Kjøpere av solgte selskaper fra europeiske aktive eierfond, 2010  

 
Kilde: EVCA/PEREP Analytics gjengitt i OECD: Financing High Growth Firms: The role of Angel  

Figur 38 gir en oversikt over avhendinger (exit fra investeringer) av norske bedrifter foretatt av aktive 

eierfond i 2012. 18 av bedriftene som aktive eierfond hadde investert i tidligere, ble solgt til 

næringslivsaktører, fordelt med 10 fra ventureinvesteringer og 8 fra buy out-investeringer. Denne 

største avhendingsgruppen representerer normalt vellykkede investeringer som eksisterende bedrifter 

ser fordel av å innlemme i sin virksomhet. Den nest største gruppen er avskrivinger, 14 investeringer 

som har gitt tap. Den store risikoforskjellen mellom buy out, som normalt har lavere risiko, og tidligere 

investeringer, er her illustrert ved at buy out har 1 avskriving, venture har 8 og såkorn har 6. Sett i 

forhold til det lave antallet såkorninvesteringer, er dette en betydelig andel. Noen ganger er det aktive 

eierfondet ikke ferdig med utviklingen av bedriften de investerer i, før nedsalgsperioden må begynne. 

Videresalg til et annet aktivt eierfond blir da ofte løsningen, og med 7 slike salg, likt fordelt mellom 

venture og buy out, utgjør dette den tredje største gruppen. Børsnotering og salg av selskapet til 

ledelsen følger dernest. 

Figur 38: Antall avhendinger (realisering/avskrivinger) etter kategori og segment for norske aktive 

fond. 2012 

 

Kilde: Norges Venturekapitalforening 
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Figuren under viser hvordan avhending av aktive eierfond i Norge sine investeringer i perioden 2007-

2010 fordeler seg i seks utvalgte næringer. De helt lyse fargene er knyttet til avhendinger i form av tap 

eller nedskriving eller andre tegn på at bedriften ikke har lykkes med ønsket aktivitet. Den mørkere 

gule og den blåfargede delen av stolpene viser andre typer avhendinger, som industrielt salg, salg til 

annet aktivt eierfond eller børsnotering, noe som ofte kan tolkes i retning av mer suksessfulle 

avhendinger. 

 

Figur 39: Solgte og avviklede selskaper i aktive eierfonds portefølje i Norge, 2007-2010 

 

Kilde: Menon 

 

Investerer aktive eierfond i hoveddelen av relevante selskaper? 

I en analyse Menon har gjennomført av finansieringen av høyvekstselskaper og behovet for statlige 

støtteordninger, identifiserer de om lag 1800 potensielle venture-investeringscaser (ca. 1 prosent av 

alle aktivt drevne selskaper) og 3500 relevante ekspansjons- og omstillingscaser.24 Definisjonen i 

avgrensingen Menon har brukt i identifiseringen av disse casene er relativt streng, noe som indikerer 

at andre bedrifter også kan være interessante investeringscaser for aktive eierfond. I første halvår 

2012 investerte norske aktive eierfond i 129 norske selskaper og 15 utenlandske, ned fra 145 norske 

og 61 utenlandske selskaper i første halvår 2011. I tillegg har utenlandske aktive eierfond investert i 12 

norske selskaper i begge periodene.25 Sett opp mot antallet potensielle investeringscaser, er dermed 

aktiviteten for norske aktive eierfond relativt sett begrenset, og kun de aller beste prosjektene får 

finansiering. Det indikerer at det er mange bedrifter og prosjekter i Norge som kunne hatt nytte av økt 

tilgang til kapital og kompetanse, men som ikke får det gjennom de aktive eierfondene. 
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3.2.1 Hvilke rammevilkår skal Private equity-bransjen ha? 

 

Investorene i aktive eierfond 

Til tross for de problemene fond som fokuserer tidlig i livsløpet til bedrifter har, har det samlet sett 

vært en klar positiv tilgang på investert kapital innen aktive eierfond det siste tiåret. Spesielt buy out-

segmentet har tiltrukket seg finansiering fra ulike hold. Fond i fond-investorer er den største 

investorgruppen i aktive eierfond, med 31 prosent av investert kapital per 2012, etterfulgt av 

forsikringsselskaper (15 prosent), banker (11 prosent), private og offentlige pensjonsfond (13 prosent) 

og privatpersoner (10 prosent), som vist i figur 40.  

 

 

 

 

Erfaringer fra bedriftenes side med et aktivt eierfond som eier  

 

Herkules gjorde det mulig for Elis å løfte ambisjonene et steg opp og ta posisjonen som nordisk 

markedsleder. Uten kapital og kompetanse fra Herkules hadde vi ikke kunnet hatt den sterke og 

lønnsomme veksten vi har hatt de siste årene.  

-Johnny Haugsbakk, en av de tidligere hovedeierne i Elis AS,  

nå executive vice president i Enoro med ansvar for Norge 

 

Jeg er overbevist om at vi ikke hadde vært en så vellykket bedrift som vi er i dag hvis ikke 

Herkules hadde kommet inn som eier. 

- Sverre Sondbø, Pronova BioPharma, ansatterepresentant i styret og tillitsvalgt i Tekna 

 

Vi som jobber i Beerenberg er godt fornøyd med at vi fikk Herkules inn som eiere. Bedriften har 

fått en solid ryggrad og mulighet til å foreta viktige tilleggsoppkjøp. 

- Bjørn Kolbensvik, ansatterepresentant i Beerenberg 

 

Kilde: Herkules Capital 
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Figur 40: Fordeling av investortyper i aktive eierfond i Norge. 2012 

  

Kilde: Norges Venturekapitalforening 

 

Rammebetingelsene for flere av disse aktørene er i etterkant av finanskrisen i endring. På oppdrag fra 

Argentum har konsulentselskapet Ernst & Young gjennomført en undersøkelse blant de institusjonelle 

aktørene, som finner at:  

Det norske investormiljøet som investerer aktivt i PE-sektoren er konsentrert og består av 10-20 

aktører innenfor forsikring, banker, private investorer og staten … Innstrammingen av reguleringer 

knyttet til finansmarkedene gjennom Basel 3 og Solvency 2 har betydelig negativ effekt på banker 

og livselskapers evne til å investere i PE. For banker har Basel 3 påvirket fundraisingen gjennom at 

tilgjengelig kapital må brukes til å bygge opp kjernekapitalen for å møte nye kapitaldekningskrav. 

For livselskaper har Solvency 2 påvirket fundraising gjennom at slike institusjoner har redusert 

allokering og holdt tilbake naturlig vekst i investeringer i aktive eierfond i påvente av nytt 

regelverk.  Usikkerheten rundt faktisk utforming av regelverket legger i seg selv en demper på 

investeringsviljen.
26

  

 

Dette indikerer at regelendringer innen finanssektoren virker dempende på tilgjengeligheten av norsk 

investorkapital for aktive eierfond, både den senere tid og i tiden fremover. Skal bransjen 

opprettholde eller øke sin aktivitet, vil den derfor trolig være mer avhengig av utenlandsk kapital. Blir 

det derimot innført skatteincentiver for investorer ved investeringer i aktive eierfond, f.eks. ved 

redusert gevinstbeskatning eller økt avskriving ved tap, vil det styrke tilførselen av kapital til aktive 

eierfond, både nasjonalt og internasjonalt. 
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Rammebetingelser for forvaltere av aktive eierfond 

En av rammebetingelsene som er med på å påvirke aktivitetsnivået til aktive eierfond, er hvilke 

skatteregler som gjelder for forvalterne. Årsaken finner vi i hvordan de aktive eierfondene er satt opp. 

For å sikre sammenfallende incentiver mellom eksterne investorer og forvaltere, krever de eksterne 

investorene at forvalterne investerer en gitt andel av fondet selv. Forvalternes egen 

investeringskapital er derfor en begrensende faktor for hvor stort et fond kan være, noe som igjen 

begrenser størrelsen og omfanget på de investeringer fondet kan gjennomføre. Skattereglene er 

derfor med på å avgjøre størrelsen på etterfølgende fond, da det skatteregime som velges avgjør 

størrelsen på den medinvestering forvalterne selv kan stille med.  

Aktivitetsnivået til aktive eierfond har betydning for samfunnet generelt, siden aktive eierfond, som 

skaper nye selskaper eller omstrukturerer og bygger internasjonale bedrifter ut fra det eksisterende 

næringslivet, normalt foretrekker å sentrere hovedkontor og sentral verdiskapende kjernevirksomhet i 

selskapene de bygger opp, i hjemlandet. En robust norsk privat equity-bransje vil føre til at flere 

bedrifter er forankret i Norge, enn om det primært er utenlandskbaserte aktive eierfond som driver 

bedriftsbyggingene og omstillingene. 

For tiden er det uklart hvilke skatteregime som skal gjelde for forvaltere av aktive eierfond i fremtiden. 

Skattemyndighetene har fremmet synet at forvalteres av aktive eierfond skal beskattes ved 

lønnsinntekt. Det synet, fremmet overfor domstolene i en skattesak i 2013 overfor en av de største 

aktive eierfondene, førte ikke frem ved første gangs behandling i rettsvesenet, og har blitt anket av 

skattemyndighetene. For bransjen er det uklart hvilket skatteregime de vil operere under i fremtiden.  

Valget står grunnleggende sett mellom tre alternativer: 

 

Forvalteres andel av meravkastningen i fond over avkastningskravet kan skattlegges ved: 

 fritaksmetoden: Utsatt beskatning så lenge midlene holdes i forvalterens investerings-AS, og 

utbytteskatt på 28 prosent ved senere uttak til privat forbruk. 

 virksomhetsskatt: Beskatning på 28 prosent når avkastningen fra et fond realiseres og 

utbytteskatt når midlene senere tas ut til privat forbruk. Samlet beskatning på 48,16 prosent. 

 lønnsskatt: Beskatning på 62 prosent samlet sett når avkastningen fra et fond realiseres. 

Velges beskatning ved fritaksmetoden, vil Norge ha et skatteregime som er blant de beste i Europa for 

forvaltere av aktive eierfond. Det ville gitt en positiv virkning og konkurransefordel for bransjen og 

tiltrekke seg aktivitet. 

Velges virksomhetsskatt, vil Norge ha et skatteregime om lag i midtsjiktet i Europa for forvaltere av 

aktive eierfond. Det gir om lag en nøytral virkning for bransjen. 

Velges lønnsbeskatning, vil Norge ha et av de strengeste skatteregimene i Europa for forvaltere av 

aktive eierfond. Det vil svekke bransjens konkurranseevne og mulighet for å tiltrekke seg kapital, og 

ventelig virke dempende på aktivitetsnivået. 

Det vil gi økt forutsigbarhet om dette valget avklares politisk. 
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  Det er klar forskjell i risikoprofil mellom deltagere i indre selskaper og forvaltere av 

oppkjøpsfond 

 

Skatt Øst tar feil når de sier at problemstillingen for oppkjøpsfond er den samme som for meglerhusenes indre 

selskaper. I motsetning til deltagerne i de indre selskapene, er hovedregelen at forvaltere i oppkjøpsfond tar en 

reell og ofte betydelig risiko ved at de investerer i fondene sammen med andre investorer. Risiko er nøkkelordet.  

Deltagerne i meglerhusenes indre selskaper løp ingen eller bare begrenset reell risiko, og disse ble tilsynelatende 

etablert for å unngå lønnsbeskatning av inntektene. De aktive eierfondene, derimot, er organisert ut fra 

kommersielle hensyn.  

Investorene i fondene, hvorav mange er blant verdens største og mest profesjonelle investorer, krever at 

forvalterne har et interessefellesskap– kall det gjerne skjebnefellesskap – med fondets investorer. Hovedregelen 

er derfor at forvalterne investerer egne midler i fondene.  

Til forskjell fra de øvrige investorene, står forvalterne sist i køen når avkastningen skal fordeles. De andre 

investorene skal ha sine penger tilbake med avtalt minimumsavkastning før forvalterne eventuelt står for tur. 

Forvalternes risiko er dermed betydelig og høyst reell. Ergo: Carried interest er ikke lønn. 

Knut Traaseth, Generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening 

Kilde: Dagens Næringsliv, 4.10.2013 
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3.3 Lånefinansiering 

Lånefinansiering fra banker er en hovedkilde for finansiering for etablerte bedrifter, spesielt de som 

er for små til å kunne trekke på finansiering gjennom obligasjonsmarkedet Tilgjengeligheten av 

banklån for næringslivet har etter finanskrisen blitt redusert. Men sammenlignet med andre OECD-

land har norske bedrifter relativt sett god tilgang på lånefinansiering, kun rangert bak Luxembourg og 

Finland i figur 41. Dette funnet gjenspeiles blant NHO-bedrifter, hvor kun 13 prosent i tredje kvartal 

2012 svarer at manglende kredittilgang eller finansiering er en hovedårsak til at de ikke får investert i 

bedriften som ønsket.27 

Figur 41 viser gjennomsnittlig lånetilgang for næringslivet som helhet. Spørreundersøkelsen blant alle 

NHO-bedriftene reflekterer det samme. For gründere i oppstartsfasen, eller for bedrifter som 

befinner seg i en utfordrende situasjon og har behov for omstilling, vil bankfinansiering ofte være 

langt vanskeligere å skaffe til veie enn figur 41 indikerer. For nystartede bedrifter, og spesielt for 

innovative høyvekstselskaper, er tilgang til lånefinansiering spesielt vanskelig, grunnet mangel på 

håndfast verdi og deres høyere risikoprofil. Mindre selskaper kan også få svekket sin tilgang til kreditt 

grunnet informasjonsasymmetri mellom lånetager og lånegiver og høyere transaksjonskostnader. For 

mange gründere blir derfor løsningen at de ser seg nødt til å ta opp lån på egen bolig. Privat-

økonomisk gir det økt risiko. Går bedriften overende, vil lånet på privatboligen vare ved.  

En analyse av finansieringen av høyvekstselskaper og behovet for statlige støtteordninger Menon har 

gjennomført, finner at av nær 80 000 bedrifter startet mellom 2006 og 2008, kan 1600 av dem 

klassifiseres som potensielle høyvekstsoppstartsselskaper. Disse selskapenes gjennomsnittlige gjelds-

grad var på 12 prosent.28 Dette er et høyere gjeldsnivå enn ikke-høyvekstselskaper har. Menon 

konkluderer med at lån er en potensiell kilde for kapital for noen høyvekstselskaper, men at lån 

samlet sett spiller en marginal rolle sammenlignet med egenkapital. 
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Figur 41: Tilgjengelighet av banklån for næringslivet, 2007-2008 og 2009-2010.  

Skala fra 1 (vanskeligst) til 7 (enklest), vektet gjennomsnitt. 

 

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 

 

For små og mellomstore bedrifter i OECD-området varierer det betydelig i hvilken grad lån fra bank 

er enkelt å ta opp. I de landene med lavest tilgjengelighet innvilges under halvparten av alle 

lånesøknadene. I Norge ble 72 prosent av lånesøknadene innvilget helt eller i vesentlig grad. 12 

prosent fikk kun innvilget en mindre andel av lånesøknadssummen. 12 prosent ble avvist. 39 prosent 

av små og mellomstore bedrifter tok opp lån i toårsperioden 2009-2011. 
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Figur 42: Utfall på lånesøknad fra små og mellomstore bedrifter, andel av alle lånesøknader, OECD-

land, 2011 

 

Kilde: OECD: SME’s Access to Financing, Survey 2011 

 

I alle OECD-landene er bankene de største tilbyderne av lån til små og mellomstore bedrifter, men 

det er noe variasjon mellom landene. I Norge stod bankene for 77 prosent av de siste lånene som 

bedriftene i OECD-spørreundersøkelsen hadde tatt opp. Fem prosent ble gitt av venner og bekjente, 

mens 17 prosent ble gitt av andre kilder, hvor Innovasjon Norge og andre offentlige finansierings-

tilbydere er de viktigste. 
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Figur 43: Tilbyder av siste lån, 2011.  

 

Kilde: OECD: SME’s Access to Financing, Survey 2011 

Selv om Norge i en internasjonal sammenheng skårer høyt for bedrifters tilgang til lån, er det mange 

norske bedrifter som melder at tilgang til lån kan være problematisk. I en undersøkelse som 

Bedriftsforbundet gjennomførte blant sine medlemmer, meldte 60 prosent av de som svarte at de 

hadde hatt vanskeligheter med å få lån til bedriften uten at de stilte personlig sikkerhet.  

Figur 44 viser hvilke formål medlemsbedriftene i undersøkelsen ønsket lån til. Det låneformålet som 

flest oppgav, var investering eller oppussing av eiendom (57 prosent), etterfulgt av investering i 

varelager (45 prosent), produksjonsutstyr og transportmidler (begge 33 prosent). Disse formålene er 

sentrert rundt nødvendige investeringer i eksisterende drift, men kan også inkludere investeringer i 

omstilling. Direkte investeringer i nyutvikling av produkter eller tjenester er oppgitt som det femte 

største låneformålet (32 prosent). 

Figur 44: Formål som medlemsbedrifter i Bedriftsforbundet ønsket lån til. 2012

 

Note: Flere svar var mulig. Kilde: Bedriftsforbundet. Medlemsundersøkelse 2012 
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  Begrenset lånetilgang reelt for små og mellomstore bedrifter  

 

 

Vi hører ofte at norske bedrifter har bedre og lettere tilgang til lån enn deres internasjonale konkurrenter 

har. Men at det er god lånetilgang er ikke hva mange av våre medlemsbedrifter melder tilbake til oss. 

Spesielt i SMB-markedet sliter mange med å få tilgang til finansiering ved lån til drift og investeringer. De 

særreglene som norske banker nå er i ferd med å bli pålagt for å gjøre dem mer robuste, vil trolig gjøre 

det enda vanskeligere for små- og mellomstore bedrifter å få lån. Det øker behovet for kapitaltilgang fra 

andre kilder. 

Lars-Erik, Adm. dir. i Bedriftsforbundet 

 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

Samfunnsansvar overfor gründere - endret holdning til finansiering av nyskaping hos 

banker, næringsliv og formuende familier  

 

I min tid som adm. direktør i Vestfoldbanken var jeg og lederne av de andre bankene i Vestfold, samt 

lokale næringslivsaktører og formuende privatpersoner, helt klare på at vi alle hadde et 

samfunnsoppdrag, nemlig å bidra til å skape nye virksomheter og arbeidsplasser gjennom å stille til 

rådighet risikokapital og lån, å åpne dører for nye virksomheter og å delta i styrer. 

Mange av dem vi ga tillit og lån og som lyktes ”betalte tilbake til samfunnet” ved å støtte gründere 

gjennom lån eller aksjekapital. Dessverre så stoppet dette opp da neste generasjon tok over ledelsen av 

familieselskapene. Da ble det slutt på business angel-virksomheten. Skatte-optimalisering gjennom fokus 

på eiendom ble viktigere.  

Det er uheldig at en rik nasjon som vår ikke investerer i fremtidens næringsliv. Det er ikke bare 

myndighetenes oppgave, men hver og en som har ressurser til det. Kort og godt: Ta samfunnsansvar og 

bidra til de kommende generasjoner.  

 

Knut Traaseth, adm. dir. i Vestfoldbanken 1959-1981 

 

Kilde: Dialog mellom tidligere banksjef Knut Traaseth og generalsekretær i  

Norsk Venturekapitalforening, Knut Thomas Traaseth, september 2014 
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3.4 Virkemiddelapparatet og offentlig kapital 

Langt flere har en gründer i magen, enn antallet som har tilgang til finansiering for å realisere 

bedriftsideen. En bedring i finansieringsmulighetene til bedrifters fødselsfase vil føre til at flere 

bedriftssåkorn blir sådd, og at flere bedriftsspirer enn i dag vil vokse opp til å bli innovative og 

konkurransedyktige modne bedrifter. Det øker velstandsnivået og tjener samfunnet.  

 

Den første finansieringsfasen av nye bedrifter og innovasjonsprosjekter er ofte preget av 

informasjonsasymmetri mellom gründerne og entreprenører på den ene siden og ulike kilder til 

finansiering på den andre siden. Kombinert med den grunnleggende risiko det er i ethvert 

utviklingsprosjekt, gjør det at markedet for finansiering av innovasjon og nye bedrifter ofte er preget 

av tegn på markedssvikt. Samfunnet er tjent med at et høyt omfang av innovasjons- og 

nyskapingsprosjekter finansieres, men den høye privatøkonomiske risiko nyskaping ofte medfører 

reduserer omfanget som blir realisert og båret frem til en konkurransedyktig situasjon. Dette er 

hovedgrunnlaget for at det offentlige gir støtte til nye bedrifter og innovative prosjekter. 

Det eksisterer i Norge et relativt stort antall ulike offentlige støtteordninger for bedrifters tidligfase, 

og det offentlige som kilde til kapital spiller en sentral rolle for mange potensielle vekstbedrifter. 

Dette kapittelet presenterer en oversikt og enkelte forslag til endringer. En detaljert analyse av alle 

de ulike offentlige støtteordningene ligger utenfor denne rapportens rekkevidde.  

Dette kapittelet tar også for seg staten som eier, og fremmer forslag til endringer på innretningen av 

hvordan staten forvalter sin formue. 

 

3.4.1 Det offentlige virkemiddelapparatet 

Hovedinnretningen i virkemiddelapparatet 

Figur 45 gir en oversikt over de mest sentrale aktørene i det offentlige virkemiddelapparatet og de 

formelle relasjonene mellom dem. Entreprenørskap og støtteordninger for små og mellomstore 

bedrifter er utformet, implementert og overvåket av tre departementer: Nærings- og 

handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Disse 

understøttes av Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge, mens en rekke underenheter utfører 

innovasjons- og forretningsutviklingsaktiviteter på regionalt og nasjonalt nivå. 

Virkemiddelapparatet er utfordrende å navigere i, med godt over 200 ulike støtteordninger. Tabell 6 

gir en oversikt over ulike aktører og de rammer de har til å støtte vekstbedrifter, slik NHO 

oppsummerer virkemiddelapparatet i en rapport om innovasjonspolitikk.29 En av konklusjonene i 

rapporten er at virkemiddelapparatet er fragmentert, med mange aktører og relativt små rammer til 

støtte. Riksrevisjonen peker på den samme konklusjonen i sin vurdering av Innovasjon Norge, hvor 

de viser til at det under Innovasjon Norge ble delt ut 6,2 mrd. kroner i 2011 i støtteordninger og lån, 

over til sammen 41 ulike programmer, hvor 38 prosent av bevilgningene var øremerket land-

bruket.30 
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Figur 45: Hovedaktører i virkemiddelapparatet for entreprenørskap 

 

Kilde: OECD STI Working Paper 2008/5. Fostering Entrepreneurship for Innovation. Egen oversetting. 

 

Tabell 6: Innovasjonsinfrastrukturen i Norge. Mange aktører og små rammer 

 

Kilde: NHOs rapport Innovasjon+ 
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De offentlige bevilgningene har også en klar distriktsprofil, ved at kun 30 prosent av bevilgningene 

gikk til kommuner med over 50 000 innbyggere. Et omforent råd de som er intervjuet i forbindelse 

med denne rapporten har gitt, er at det offentlige virkemiddelapparatet burde ha økning i antallet 

verdiskapende og nyskapende bedrifter som isolert hovedmålsetning. Andre målsetninger, som 

distriktspolitikk, bør sikres på annen måte. Midler stilt til rådighet fra virkemiddelapparatet bør 

derfor være nasjonalt tilgjengelig, da det vil sikre en større fordeling til de mest lovende prosjektene. 

 

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge ble etablert i 2004. Målsetningen var at de skulle tilby en bedre koordinert tilgang 

til et fullspekter av offentlige støtteordninger for innovasjon og nyskaping. Hovedfinansieringen 

kommer fra Kunnskapsdepartementet og fra kommunal sektor. Innovasjon Norge leverer en rekke 

tjenester, slik som å bistå med oppstartsfinansiering, å koble bedrifter til kunnskap og kompetanse 

og å bistå med å etablere nettverk. Innovasjon Norge er også engasjert i restrukturering og 

vitalisering av utvalgte næringer, spesielt i distrikts-Norge.  

Innovasjon Norge har også ansvar for en rekke støtte- og låneordninger som bedrifter kan søke på. 

Noen av disse støtteordningene er mer relevante enn andre for høyvekstselskaper i den tidlige fasen, 

slikt som etableringsstøtte, forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) og de omtalte 

såkornfondene. Tabell 7 viser støtten fra ulike ordninger under Innovasjon Norge til Menons 

identifiserte gruppe av 1600 potensielle høyvekstselskaper over treårsperioden 2006-2009. 131 av 

selskapene fikk støtte fra Innovasjon Norge i denne perioden, ved 441 ulike støttevedtak. Det 

tilsvarer en støtteandel på 8,2 prosent. 

Tabell 7: Støtte til gruppen av 1600 potensielle høyvekstselskaper, 2006-2009 

 

Kilde: Menon, The need for government supported capital measures in the market for early stage risk capital in 

Norway, 2011 
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Fra 2005 til 2009 fikk 556 bedrifter som hadde forretningsengler på eiersiden støtte fra Innovasjon 

Norge. Det tilsvarer 12 prosent av alle bedrifter med forretningsengler på eiersiden. Av alle bedrifter 

har om lag tre prosent fått støtte fra Innovasjon Norge. Det indikerer at forretningsengler er mer 

fokusert mot vekstbedrifter enn bedriftseiere generelt, og at de i større grad har rettet seg inn mot å 

interagere med Innovasjon Norges apparat. Forretningsengler og offentlige støtteordninger 

supplerer og forsterker hverandre. 

Tabell 8 gir en oversikt over gjennomsnittlig kronestilsagn fra Innovasjon Norge til bedrifter med 

forretningsengler på eiersiden og alle bedrifter. Det viser at det spesielt er ved risikolån og ved 

forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) at forretningsenglebedriftene skiller seg ut med et 

høyere mottatt støttebeløp. 

Tabell 8: Gjennomsnittlig tilsagn i kroner per bedrift fra Innovasjon Norge.  

 

Kilde: Menon Business Economics og Innovasjon Norge 

 

Ny støtteordning: Gründer-og entreprenørskapspenger 

Den første gründerfasen kan finansieres på mange forskjellige måter. Noen har egne sparepenger de 

kan lene seg på i en periode. Noen har en partner som har stabil inntekt, som er villig til å bære 

husholdningen. Noen tar opp lån på eget hus og investerer beløpet i egen oppstartsbedrift, med 

risiko om å kun sitte igjen med lånet om oppstarten ikke lykkes. Noen har også anledning til å sikre 

seg innledende finansiering fra venner, familie og bekjente, som kan føre til kompliserte relasjoner 

om gründerskapet ikke lykkes.  

Noen, relativt sett færre, finner også eksterne investorer tidlig, hovedsakelig i engleinvestormiljøet, 

en prosess som blir gjort vanskeligere av informasjonssymmetri mellom gründeren og potensielle 

investorer. Er det gründerens første bedrift, er det ofte lite konkret å vise til, og eksterne investorer 

anser investeringen som risikabel. En utfordring det fører til for mange gründere, er at de eksterne 

investorene da ofte ønsker en relativt sett stor eierandel for å kompensere for den relativt sett høye 

risikoen tidligfase-investeringer medfører, sett fra deres ståsted. Kreves det senere nye ikke-

planlagte finansieringsrunder, noe som mer er regelen enn unntaket for komplekse og ambisiøse 

innovasjonsprosjekter, har gründeren oftest på ny en vanskelig forhandlingsposisjon, med valg 

mellom å gi fra seg enda mer av bedriften eller å tape alt.  
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Sluttresultatet er ofte at i de vellykkede bedrifter som vokser frem, har de opprinnelige drivkreftene i 

bedriften gjennom flere finansieringsrunder blitt vannet ut til en relativt sett mindre eierandel. Kilder 

til denne rapporten har pekt på at det er en av årsakene til at mange innovasjonsselskaper, ofte 

teknologisk basert, blir solgt av majoritetseiende finansielle investorer tidligere enn de opprinnelige 

gründernes ønsker. Disse salgene, spesielt i teknologiorienterte bransjer, skjer ofte til utenlandske 

aktører. 

Blir det gjennomført endringer i virkemiddelapparatet slik at gründere og entreprenører kan vente 

lenger med å hente inn ekstern finansiering, og dermed vil ha en sterkere forhandlingsposisjon, kan 

det over tid føre til en fremvekst av flere større norskeide, og norskbaserte innovative bedrifter. 

Det finnes en rekke ulike støtteordninger til nye og innovative bedrifter, men vurderingen fra kilder 

til denne rapporten er at det eksisterer store forbedringsmuligheter i virkemiddelapparatet. 

Gjengangere i omtalen av svakheter er at de eksisterende støtteordningene ofte er for små 

beløpsmessig. De utbetales ofte i etterkant, noe som skaper store likviditetsutfordringer og behov for 

privat kapital i mellomperioden. Og de kan være tidkrevende og byråkratisk å søke om og følge opp, 

noe som har skapt et marked for konsulenter for bistand i søknadsprosessene.31  

Gjennom NAV kan personer som er innvilget dagpenger søke om å beholde dagpengene i en periode 

på inntil tre måneder mens de etablerer egen virksomhet. Det er en ordning som først er tilgjengelig 

for personer som har vært arbeidsløse en periode, og er ikke innrettet mot grundere og 

entreprenører generelt. Den begrensede perioden med støtte gjør også at ordningen er uaktuell som 

hovedbærer for unge bedrifter med ambisiøse innovasjonsmål.  

Innovasjon Norge tilbyr en rekke ulike finansieringsordninger. For innovativt ambisiøse bedrifter som 

kvalifiserer til kravet om å utvikle noe «vesentlig nytt», er en av hovedtilbudene etablerertilskudd. 

Det utgjør maksimalt en støtte på 950 000 kroner, under forutsetning av at en større sum privat 

egenkapital er skaffet.32 Hovedproblemet med ordningen, for mange, er at den utbetales med et 

tidsetterslep, noe som reiser behov for privat kapital til å dekke likviditetsutfordringer. 

Støtte fra det offentlige til bedrifters tidligfase bør suppleres og legges om. En klar forbedring vil 

være om det innføres en løpende støtte til godkjente gründere, entreprenører og bedrifter – 

«Gründer- og entreprenørskapspenger».  

For godkjente prosjekter og bedrifter er forslaget at det utbetales «leve- og utviklingsstøtte», på linje 

med NAVs dagpengeordning for arbeidsledige. Kompetansemessig vil Innovasjon Norge kunne være 

egnet til å avgjøre hvilke prosjekter og bedrifter som skal gis støtte, mens man kan benytte NAV til å 

forestå de løpende utbetalinger.  

Periodevis, i det minste ved aktuelle milepæler, bør mottakere for videre støtte presentere status og 

plan for det videre arbeidet. For mottakere som ikke innfrir, stoppes støtten. Det vil begrense 

misbruksmuligheter. Ved kontrollrunden vil det også være anledning til å beslutte å forlenge 

støtteperioden, gitt at gode grunner taler for det. Gjøres presentasjonen overfor et panel bestående 

av egnede personer med kompetanse på innovasjon og kommersialisering, vil kontrollsystemet også 

kunne fungere som et kompetansenettverk med en mentorfunksjon for gründerens unge bedrift.  
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En løpende støtteordning som «Gründer- og entreprenørskapspenger» ville gjort innovasjon og 

nyskaping langt enklere, og gitt mer kontroll til gründeren 

På basis av å være en av få parallellgründere, en som starter flere selskaper samtidig, vil jeg si at likviditet 

er den største utfordringen i en bedrifts første fase. Det gjelder selv om du får støtte fra Innovasjon Norge 

og har fått tilsagn om Skattefunn.  

Alle offentlige støtteordninger skaper likviditetsutfordringer. Etableringsstipendordningen som Innovasjon 

Norge har, er etter mitt syn bortkastet. Man stryker med før finansieringen kommer. SkatteFUNN er 

kanskje den beste ordningen vi har, med god forutsigbarhet, men tilbakebetalingen er først året etter. Selv 

med garantert utbetaling frem i tid, er det utfordrende å få inn investorer til å finansiere likviditetsfellen. 

Lykkes man med å få en avtale med en av de få private investorene som er i dette markedet, for bankene 

er jo helt fraværende, er det ikke uvanlig å betale en reell rente på 20-40 prosent. 

En løpende finansieringsordning som «Gründer- og entreprenørskapspenger» ville bedret dagens situasjon 

betraktelig og gitt gründeren anledning til å bruke det meste av sin tid til å utvikle sitt prosjekt, i stedet for 

å jakte på private investorer og offentlige støtteordninger til å finansiere leve- og utviklingskostnader. Reelt 

er det jo lønn og skattemyndighetene som fører de fleste gründerbedrifter inn i konkurs. Med en slik 

ordning ville man fått forutsigbarhet, og dekket primære behov, når man først hadde blitt godkjent. 

Jeg skulle også ønske at Innovasjon Norge kunne gå inn som medinvestor i kvalifiserte bedrifter, med like 

forutsetninger som private investorer. Det ville vært en god måte å kanalisere den store offentlige 

rikdommen inn i nyskapende virksomheter, og ville gitt økt finansieringsmuligheter for innovative bedrifter. 

I Singapore matcher myndighetene slike private investeringer 50/50. Ønsker man virkelig å støtte skapende 

gründere og entreprenører, kan en slik offentlig matching-ordning kombineres med at det offentlige tilbyr 

å selge sine eierandeler, med gevinst, tilbake til gründeren ettersom milepæler innfris. Det ville resultert i 

at flere gründere i vellykkede bedrifter ville vært i kontroll, og i stand til å videreutvikle sitt selskap så langt 

deres ambisjoner og evner kan bringe dem. I dag vannes de ofte ut over de mange finansieringsrundene, 

og bedriften selges tidlig av majoritetseiende finansører. Resultatet er færre store, norskbaserte ambisiøse 

selskaper. 

Skulle jeg ha ett ønske til, er det at det støttes bedre opp under å skape gründermiljøer. Med det sikter jeg 

til kontorfellesskap og nettverksarenaer slik at gründere kan dele hverandres kompetanse og 

kontaktnettverk. Som et del av det å skape gründermiljøer burde Innovasjon Norge se det som sin oppgave 

å skape minglearenaer, hvor gründer de har gitt støtte til kobles med private investorer. I kortform kan du 

si at penger er en forutsetning. Men det er kompetanse og kontakter som avgjør om en innovativ bedrift 

vokser frem. 

Pål Kr. Levang, parallellgründer.  

Han er bl.a. en av medeierne i selskapene Synaptic Technologies og Nornir, og arbeider med  

å skape økosystemet som i fremtiden vil drive «Tingenes internett» med webteknologi. 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

 



civ i ta-rapport

78 
 

Gründernettverk og -hubber  

Tilstrekkelig finansiering er en forutsetning ved innovasjon og nyskaping. Men bransje- og 

kommersialiseringskompetanse og et relevant nettverk er oftest det som skiller de vellykkede 

resultatene fra de velintenderte feilskuddene.  

Som en refleksjon av dette er det tiltak i virkemiddelapparatet for å skape samlingsarenaer for unge 

og fremvoksende bedrifter. SIVA er medeier i 49 næringshager landet rundt. Disse har en 

distriktsprofil, og inngår i det distriktspolitiske virkemiddel.33 Siva er også eier i alle 

innovasjonsselskapene og driver det nasjonale inkubatorprogrammet, med 36 inkubatorer som 

tilknyttet større industribedrifter, universiteter eller høyskoler landet rundt, som tilbyr gründere 

tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk.34  

Innovasjon Norge lister på sine nettsider opp rundt 70 aktører som tilbyr kurs, møtesteder, 

kontorlokaler og andre aktiviteter som er relevant for gründerskap.35 En rekke av disse inngår i 

oversikten over inkubatorene eller næringshagene som SIVA er medeier i. Noen av aktørene som 

Innovasjon Norge lister til er offentlig eide aktiviteter, som gir forutsigbarhet. Men støtten til de 

privatdrevne aktørene varierer mer. Noen får prosjektstøtte, andre ikke. 

Etableres ordningen med Gründer- og entreprenørpenger, er det forventet at behovet for 

gründernettverk vil øke. De konkrete behovene til den enkelte vil variere, men et supplement til 

dagens system kunne være å tilby mottakere av Gründer- og entreprenørpenger tilgang til gründer-

hubber. Disse kan tilby infrastruktur som kontorplass, møtelokaler og internettilgang. Vel så viktig er 

den nytte gründere vil ha av den samlede kompetanse og nettverk som de vil bli eksponert for i 

gründer-hubben. Det vil også være nyttig om gründer-hubben legger til rette for faglige møter og, 

gjerne i samarbeid med Innovasjon Norge, lager minglearenaer hvor gründere og forretningsengler 

kan treffes. 

Dagens privatdrevne gründer-hubber finansieres med private midler, eller med offentlige 

prosjektmidler. Det gir ofte en utfordrende og uforutsigbar finansieringssituasjon. Gis mottakere av 

Gründer- og entreprenørpenger tilgang til gründer-hubber, bør den offentlige støtten gis på en 

strukturert og mer forutsigbar, konkurranseutsatt måte, til velfungerende gründer-hubber og 

nettverk.  

  

Støtte til Gründernettverk og -hubber 

Jeg var med på å starte opp Gründernes Hus for 2 år siden, et kontor- og 

møtested for gründere og entreprenører, som legger til rette for at disse kan 

bygge hverandre sterke. I Oslo har mye av arbeidet med å lage gode 

møteplasser, eventer og nettverk for gründere vært drevet av idealister som 

meg selv og andre, med litt støtte fra Innovasjon Norge og noe prosjektmidler 

fra kommunen. Det er vanskelig å drive denne type "økosystem-bygging" på 

idealisme og tilfeldig prosjektbasert offentlig støtte. De økonomiske 

tyngdelovene gjelder her som i all annen virksomhet. Hadde støtte til vellykkede 

privatdrevne gründerfellesskap i relevante byer og steder landet rundt inngått 

på en strukturert måte i det offentlige virkemiddelapparatet, ville det resultert i 

at flere gode ideer utvikler seg til levedyktige bedrifter og arbeidsplasser 

Odd Moe, daglig leder Gründerhuset, Oslo  

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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Patenter 

Et område kilder tar opp at Innovasjon Norge er for dårlig på, er internasjonale patenter. Dette er et 

komplekst område, hvor det kan koste betydelige beløp å få registrert patenter internasjonalt, og 

hvor erfaringene var at Innovasjon Norge kun henviste til de internasjonale patentkontorene. Ønsket 

var at Innovasjon Norge burde opparbeide seg egen rådgivende kompetanse, eller opprette 

mentorordninger, hvor de som er ferske på området kan rådføre seg med andre som har tatt reisen 

før. 

Patenter som er registrert i EU, har gyldighet over hele EU-området. Det bør som et minimum ansees 

som «hjemmemarkedet» for norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. Utviklingen på 

patentområdet går fort. Er en patent registrert i EU, går det betydelig raskere å få godkjent patenter i 

USA og Japan, siden de antar at EUs patentgodkjenning har luket ut useriøse kandidater. Tilsvarende 

går det raskere å få EU-godkjenning om en patent allerede eksisterer i USA eller Japan. 

Ved tvister mellom selskaper om patentrettigheter, er det mulig å klage patentrettigheter inn for en 

overpatentdomstol. Det er en kostbar prosess, men kan spare betydelig med tid. Støtteordninger for 

mindre bedrifter som ønsker å avgjøre patentrettigheter via domstolen er derfor også etterspurt. 

 

 

 

Innovasjon Norge – god støtte, til slutt 

Under utviklingsfasen hvor vi utviklet prototyper på en 

solladet lampe og foretok feltstudier bl.a. til Afrika, var 

Innovasjon Norge veldig viktig.  

Søknadsprosessen før vi fikk støtte var tungrodd og 

forvirrende, og spesielt dokumentasjonen vi tilførte 

under prosessen ble ikke fanget opp på en god nok 

måte. Det endret seg betydelig etter at tilskuddet ble 

innvilget. Fra vi hadde en fast saksbehandler å forholde 

oss til, var behandlingen veldig god og profesjonell. 

Kristian Bye, CEO og co-founder,  

Bright Products 

 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

Kopirett for bildene: Bright Products, etter tillatelse 
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FORNY-programmet og kommersialiseringsaktører 

Det finnes flere andre offentlige støtteprogrammer for utvikling og kommersialisering av innovasjon 

og forskning. Et eksempel er FORNY2020-programmet for forskningsbasert nyskaping ved 

universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter. Hovedmålet for 

FORNY2020 er å utløse verdiskapingspotensialet i nyskaping fra offentlig finansierte forsknings-

institusjoner. Programmet sikter mot å skape vekst i nye og etablerte bedrifter gjennom direkte 

støtte til prosjekter. Programmet finansierer ikke forskning, men støtter aktiviteter som fører til at 

forskningsresultater tas i bruk. Dette inkluderer verifisering og dokumentering av forsknings-

resultater, klargjøring av offentlig finansierte forskningsresultater til kommersialisering og å skape 

attraktive investeringsobjekter av forskningsresultater med et kommersialisert potensial.  

Videre samarbeider programmet tett med åtte kommersialiseringsaktører (Technology Transfer 

Offices, TTO). Fra 1995 til 2008 ble om lag 300 i stor grad teknologiintensive bedrifter etablert i TTOer 

med finansiering fra FORNY-programmet. TTOer har begrenset med finansiering tilgjengelig. Det gjør 

at disse oppstartsbedriftene normalt er avhengig av annen finansiering for å overleve. Av disse 300 

bedriftene har 41 også finansiering fra forretningsengler. Et like stort antall FORNY-bedrifter har 

aktive eierfond inne på eiersiden. Dette illustrerer at både forretningsenglene og aktive eierfond 

spiller en betydelig rolle for kommersialisering av FoU-resultater fra universitets- og helsesektoren. 

Fra 2012 er målgruppen som kan søke om støtte utvidet til også å omfatte nystartede småbedrifter 

basert på resultater og ideer fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner 

som tilrettelegger for kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater.  

 

SIVA 

SIVA ble etablert i 1968. Gjennom målrettede investeringer og offentlig-privat samarbeid forsøker 

SIVA å skape miljøer for næringsutvikling og verdiskaping. SIVA har noe av den samme profilen som 

aktive eierfond og forretningsengler har, ved at de kan tilby kapital, kompetanse og nettverk. SIVA 

har som mål å foreta investeringer som reduserer risikoen ved nyetableringer, både for tradisjonell 

Innovasjon Norge burde støtte de beste ideene, 

uansett hvor i landet de holder til  

80 prosent av næringsvirksomheten i landet er 

lokalisert i sentrale strøk. Låne- og tilskuddsordningene 

organisert under Innovasjon Norge har i dag store 

begrensninger geografisk, og de er overfokusert på 

primærnæringene.  Det ville utløst innovasjon, vekst og 

nye arbeidsplasser om ordningene ble prioritert til de 

beste ideene og prosjektene, uavhengig av geografi og 

næring.  

Lars-Erik Sletner, Adm. dir. i Bedriftsforbundet 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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industri og moderne kunnskapsbedrifter. SIVA har vært med på å etablere flere eierfond og har 

eierskap i totalt 150 selskaper. Ved å stille til rådighet inkubatorer, forsknings- og kunnskapsparker, 

næringshager og industri-inkubatorer, kobles aktører sammen. Figur 46 gir en oversikt over antallet 

bedrifter som benyttet seg av lokaliseringstjenestene i 2010. Disse selskapene er ikke nødvendigvis 

høyvekstselskaper, men mange av selskapene danner en sentral del av det dynamiske systemet som 

fostrer innovative bedrifter med høyt vekstpotensial. 

Figur 46: Selskaper knyttet til SIVA, 2010 

 

Kilde: Menon 

De tre offentlige egenkapitalordningene 

Det offentlige formidler egenkapital gjennom tre ordninger. Den ene er de offentlig delfinansierte 

såkornfondene, som har en subsidierende, risikoreduserende innretning for de private aktørene de 

investerer sammen med. Den andre kanalen er det statlige investeringsselskapet Investinor, som 

bidrar med egenkapital direkte i selskaper i oppstarts- og vekstfasen. Den tredje er Argentum, som 

investerer offentlige midler i aktive eierfond, fra vekst til oppkjøpsfase. Den senere tid har Argentum 

i mindre grad finansiert aktive eierfond som går inn i venturefasen, hvor de for tiden har rundt 30 

prosent av sin portefølje. Både Argentum og Investinor er profesjonelle forvaltere som søker å 

maksimere avkastning, på linje med andre aktører innen aktiv forvaltning.  

Såkornfondene er administrert av Innovasjon Norge. Siktemålet med såkornfondene er å bidra til 

fremvekst av konkurranseorienterte vekstselskaper gjennom å øke tilgangen på kompetent kapital. 

Fondene skal veie opp for markedsfeil som potensielle vekstselskaper i tidlig fase kan stå overfor.  

Statlige såkornfond bistår med lånekapital med risikoreduserende elementer. Av de tre statlige 

egenkapitalkildene, er det kun såkornfondene som kvalifiserer som en statlig støtteordning som 

reduserer risiko for private investorer. De to andre kildene, Argentum og Investinor, bistår med 

kapital på like vilkår som privat kapital, og innehar ingen risikoreduserende elementer. 

De statlige såkornfondordningene ble opprettet i to bølger i perioden 1998-2008. Innovasjon Norge 

administrerer ordningen, men det er eksterne forvaltningsselskaper som forvalter kapitalen. Alle 

fondene er organisert som aksjeselskaper med private aktører som aksjonærer, mens staten tilfører 
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kapital gjennom ansvarlig lånekapital. I tillegg ble det etablert et eget såkornfond for Møre og 

Romsdal, finansiert ved ansvarlige lån fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Tabell 9 gir en oversikt 

over fondene, deres forvaltere og investert kapital. 

 

Tabell 9: De 15 såkornfondene. Geografisk fokus og investeringsmandat, investert kapital og andel 

av kapitalen som er offentlig 

 

Note: Tallgrunnlaget for såkornfondene i bølge 1 er fra 2009, mens bølge 2 er fra august 2011. 

Kilde: PWC-rapporten Økt avkastning gjennom regional forvaltning. 14. oktober 2011, basert på Menon 

 

Fem av fondene er nasjonale, mens de resterende enten er regionale eller distriktsrettede. Ett av 

fondene (Såkorninvest Innlandet AS) er nedlagt.  De distriktsrettede fondene har kun anledning til å 

investere i unoterte SMB-bedrifter i næringssvake kommuner. For disse fondene er andelen statlig 

kapital stort sett høyere, rundt 70 prosent, med unntak av Midvest II AS. 

Konkret reduserer såkornfondene private investorer sin risikoeksponering, ved at halvparten av 

fondene er statlig lånekapital og halvparten privat finansiert, men hvor det offentlige bistår gjennom 

et tapsfond som utgjør 12,5 prosent av fondenes totale størrelse for de nasjonale såkornfondene, og 

noe større for de regionale fondene. Risikoreduksjonen er alt i alt moderat. Fondene kan forventes å 

vare i 10-15 år, noe som tilsvarer en årlig risikoreduksjon på rundt 1 prosent.  

Fra 1998 til 2008 fikk om lag 230 selskaper finansiering fra såkornfondene i bølge 1. Ut av Menons 

identifiserte gruppe med 1 600 potensielle høyvekstselskaper, hadde 17 av selskapene mottatt 

egenkapital fra de statlige støttede såkornfondene. Det indikerer at samlet sett er såkornordningen, 

slik den har vært praktisert og finansiert så langt, relativt sett av beskjeden betydning som 

egenkapitalkilde for risikoprosjekter og oppstarts- og vekstbedrifter.  

Stoltenberg II-regjeringen signaliserte et ønske om seks nye såkornfond hvor privat kapital vil matche 

den offentlige bevilgningen, og finansierte to av disse i Revidert nasjonalbudsjett 2012. Disse blir fullt 

operative i løpet av 2014. Så langt har de resterende fire varslede fondene ikke fått offentlig 

finansiering.  
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3.4.2 Staten – den største eier 

Staten eier kun 2 prosent av alle virksomheter, men størrelsen mange av disse har gjør at staten uten 

sammenligning er den dominerende eier i Norge. Ved utgangen av 2011 hadde de over 80 

selskapene som da var forvaltet av ulike departementer over 280 000 ansatte, når helseforetakene 

inkluderes.36 Ifølge Statens eierberetning 2013 er det 68 selskaper som forvaltes direkte av 

departementene.37  

Figur 47 gir en oversikt over andelen statlig eierskap av de større selskapene i OECD og i åtte sentrale 

fremvoksende land. Norge er det landet med høyest statlig eierskap av større selskaper innen OECD.  

 

Figur 47: Andel statlig eierskap i de større selskapene innen OECD og i noen fremvoksende land 

 

Kilde: OECD Trade Policy Paper no. 147, 2013  

Tegn på markedssvikt - nesten all såkornkapital er offentlig 

Venturekapital og såkornkapital-sektoren er viktige for dannelsen av nye selskaper og industrier i Norge. 

Sammen med forskningsaktører, inkubatorer, forskningsparker og investorer i senere stadier i 

bedriftsutviklingen danner det et økosystem som bidrar til å øke antallet unge voksende selskaper. 

Tilgangen på såkornkapital i det norske markedet er lav. I dag kommer nesten 90 prosent av all kapital i 

dette segmentet fra offentlige kilder. 

- Nordic Innovation, basert på innspill fra Innovasjon Norge og Investinor,  

Nordic Innovation Publication 2012:17 
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Delprivatisering av statlig eide bedrifter, hvor Statoil har vært den største, bidrar til å synliggjøre 

verdiene som ligger i det statlige eierskapet. Det bidrar også til å synliggjøre at staten suverent er den 

store eieren av norsk næringsliv. Mens det offentlige kun eide 15,6 prosent av Oslo Børs i 1999, har 

andelen vokst til 38,3 prosent ved utgangen av 2011. Regner man med andelen på 0,9 prosent som 

statsforetak kontrollerer, er det offentliges eierskap av børsen ved utgangen av 2011 på 39,2 

prosent. Selv om delprivatisering av statlig eide selskaper fører til at staten øker andelen av 

eierskapet på børs, er den samlede virkningen ved delprivatiseringer at det statlige eierskapet som 

andel av det totale eierskapet i økonomien reduseres. 

På Oslo Børs er utlendinger den eneste eiergruppen utenom staten som har økt sin eierandel på 

børsen fra 1999 til 2011. Deres andel har steget med 4 prosentpoeng til 35,5 prosent i 2011. 

Andelen av det private eierskapet på Oslo Børs er betydelig redusert fra 1999 til 2011. 

Enkeltpersoners direkte eierskap er redusert fra 7,8 til 3,7 prosent og andelen av børsen som 

aksjefond utgjør har sunket fra 8,4 til 5,1 prosent. Private foretak har også redusert sin eierandel på 

børsen, fra 22,0 prosent i 1999 til 14,3 prosent ved utgangen av 2011. Private pensjonskasser og 

livsforsikring har redusert sin andel fra 9,1 prosent til 1,3 prosent over perioden. Banker, kreditt- og 

finansforetak eide 0,7 prosent og skadeforsikringsselskaper 0,1 prosent av børsen i 2011, noe som 

også er en betydelig reduksjon siden 1999. 

 

Figur 48: Aksjonærstruktur, andel av eierskap på Oslo Børs målt ved prosent av markedsverdi ved 

årsslutt, 1999 -2011 

 

Kilde: Oslo Børs 
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Større statlig kontroll enn eierskapsprosenten angir 

Kontrollen det offentlige har med selskapene på Oslo Børs er større enn eierskapsandelen deres 

indikerer. Med fragmentert eierskap i et selskap har største eier normalt stor gjennomslagskraft. 

Med eierskap over 34 prosent har en eier negativ kontroll, ved at de kan blokkere større endringer 

som fremmes av andre eiere. Tar man utgangspunkt i de selskapene hvor staten eier minst 34 

prosent, og dermed har negativ kontroll, kontrollerer staten over halvparten av markedsverdien på 

Oslo Børs. Sommeren 2012 var andelen anslått til 56 prosent av professor i finansiell økonomi ved 

Handelshøyskolen BI, Øyvind Bøhren. Etter Bøhrens syn er dette ikke en problemfri blanding av 

partnere. I forbindelse med uenigheten rundt Telenors salg av TV2, uttalte Bøhren: 

 

Problemet med både statlig og privat eierskap er når det utøves uprofesjonelt og opportunistisk. 

Telenor og TV 2 er et slikt tilfelle der ministeren sto til strykkarakteren F, styrelederen sto til ren A, men 

hvor F-kandidaten strøk A-kandidaten.
38

 

Utøvelsen av det direkte statlige eierskapet er i dag spredt over de beslektede fagdepartementene. 

Denne tette eierskapsformen kan øke risikoen for blanding av roller for fagdepartementene, som 

utøver eierskap innen sektoren de også er satt til å regulere. Departementene utøver eierskap i over 

80 selskaper. De fleste av selskapene hvor hovedmålene med det statlige eierskapet er 

forretningsmessig drift, forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet ved Eierskapsavdelingen. 

Ved utgangen av mars 2012 forvaltet avdelingen statens eierinteresser i 19 selskaper hvor ett av 

hovedmålene er forretningsmessig drift og to selskaper med sektorpolitiske mål. De sektorpolitiske 

selskapene har ikke forretningsmessige hovedmål, men bedriftsøkonomiske resultater og effektiv 

ressursinnsats står sentralt også for disse selskapene. Graden av kommersiell orientering vil variere 

mellom de sektorpolitiske selskapene. En oversikt over eierskapsutøvelsen i de ulike 

departementene og den statlige eierandelen er gitt i tabell 10.  

Et bidrag til å profesjonalisere det statlige eierskapet kan være å samle eierskapsutøvelsen for statlig 

eierskap hvor forretningsmessig drift er et av hovedmålene på ett sted, og at denne eierenheten gis 

mer autonomi i forhold til Nærings- og handelsdepartementet enn i dag. En aktuell kandidat for en 

endring i eierstyring er for eksempel Statoil, som i dag ligger under Olje- og energidepartementet.  
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Tabell 10: Oversikt over forvaltningen av statens direkte eierskap og eierandel per 31.04.2014 

 

 

Kilde: Statens eierskapsberetning 2013 

 

Kapitalomplassering av statlig kapital 

I Statens eierskapsberetninger klassifiseres selskapene hvor staten er inne på eiersiden i fire hoved-

kategorier, avhengig av hva formålet med eierskapet er: 

1.  Selskaper med forretningsmessige mål  

2.  Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor  

3.  Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål  

4.  Selskaper med sektorpolitiske mål 

Statens eierskapsberetning 2013 lister ikke opp de statseide bedriftene i de respektive kategoriene, 

men det gjøres i Statens eierskapsberetning 2011, hvor klassifiseringen er som følger: 
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1. Selskaper med forretningsmessige mål 

 Argentum Fondsinvesteringer AS   

 Baneservice AS   

 Cermaq ASA   

 Entra Eiendom AS    

 Flytoget AS 

 Mesta Konsern AS 

 SAS AB 

 Secora AS 

 Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS   

2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor 

 Aker Kværner Holding AS 

 DNB ASA 

 Kongsberg Gruppen ASA 

 Nammo AS 

 Norsk Hydro ASA 

 Statoil ASA 

 Telenor ASA 

 Yara International ASA 

3. Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål 

 Eksportfinans ASA 

 Electronic Chart Centre AS 

 Kommunalbanken AS 

 NSB AS 

 Posten Norge AS 

 Statkraft SF 

 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 

 

For selskaper hvor det eneste hovedformålet er forretningsmessig drift, er det ingen tungtveiende 

begrunnelse for at staten skal være en dominerende eier. Som en hovedregel er det derfor denne 

rapportens syn at staten, på et tidspunkt der det anses som gunstig, bør selge slike selskaper og 

omplassere midlene det frigir.39  

I de kommersielt orienterte statlig eide selskapene hvor nasjonal forankring av hovedkontor er et 

mål, vil måloppnåelsen fremdeles kunne oppnås om det statlige eierskapet reduseres til negativ 

kontroll, dvs. 34 prosent. Med eierandel under 50 prosent vil statens styrerepresentanter alene ikke 

kunne sparke en toppledelse eller kaste et styre, men man vil kunne blokkere for vedtektsendringer i 

de aktuelle selskapene. De fleste av selskapene i denne kategorien er blant de største selskapene på 

Oslo Børs, noe som gjør at et slikt nedsalg over tid vil frigi betydelig med midler. 

For selskaper med spesifikt definerte mål i tillegg til forretningsmessig drift, må omfanget av det 

statlige eierskapet vurderes i hvert enkelt tilfelle. I enkelte av disse selskapene kan det være ønskelig 

ut i fra en helhetlig vurdering at det offentlige er eneeier. For andre selskaper i denne kategorien kan 
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det være hensiktsmessig å redusere det statlige eierskapet. En delprivatiseringskandidat er Statkraft, 

hvor det kan hevdes at en delprivatisering vil kunne styrke selskapet. Lang tids frustrasjon over 

manglende tilbakemelding fra næringsministeren på Statkrafts investeringsplaner og langt høyere 

utbytteandel enn hva som er vanlig for private eiere, hvor balansering av statsbudsjettet i enkelte år 

ved utbytte fra bl.a. Statkraft har vært viktigere enn selskapets utviklingsplaner, førte i 2010 til 

offentlig kritikk av staten som eier fra daværende styreleder Arvid Grundekjøn. Det førte til at han 

ble byttet ut.40  

 

Statlig kapitalomplassering - en mulighet for styrket risikokapitalmarked, verdiskaping 

og norsk finansnæring 

Det statlige eierskapet, slik det har blitt forvaltet det siste tiåret, er preget av statisk tilnærming til 

hvilke eierandeler det offentlige skal ha. Med unntak av de innledende rundene, hvor selskaper som 

Telenor og Statoil ble delprivatisert, har det offentliges eierandel i «sine» selskaper ligget veldig 

stabilt. Selv når industrielle hensyn fører til endringer i selskapsstrukturer, har normen vært at staten 

skyter inn ny kapital for å opprettholde sin allerede store eierskapsandel, også ofte der hvor en viss 

reduksjon i eierandel ikke ville påvirket statens styreadgang.41  

Det er fullt mulig å kombinere at staten fortsetter å være en aktiv og stor eier i norsk næringsliv med 

en aktiv plan for statlig nedsalg i de forretningsmessig fokuserte selskapene den i dag eier. En løsning 

er å kanalisere den kapital en slik nedsalgsprosess gir inn i risikokapitalmarkedet. Sammenlignet med 

den gjennomsnittlige private eier av børsnoterte selskaper, har aktive eierfond en lang tidshorisont i 

sitt eierskap. De fleste aktive eierfond har en ti- til tolvårshorisont når de etableres. Kanaliserer 

staten kapital som i dag er «låst» i de store børsselskapene gradvis over i aktive eierfond, kan det sies 

å øke aktiviteten på den statlige kapitalen, med økt fokus på kapitalflyt til virksomheter som har stort 

omstillings- og verdiskapingspotensial. 

 

3.4.3 Argentum 

I den statlige eierskapsberetningen fremmet av Stoltenberg II-regjeringen, vises det til at «Argentum 

ble etablert i 2001 for å forvalte statens investeringer i aktive eierfond (private equity) og bidra til et 

mer velfungerende kapitalmarked for unoterte bedrifter».42  

Argentum fondsinvesteringer AS investerer normalt ikke selv direkte i selskaper med et 

vekstpotensial. Det er en fond i fond-investor som plasserer sine midler i privatforvaltede aktive 

eierfond. Eierskapsberetningen viser til at “Argentums mål er å levere avkastning på nivå med de 

beste europeiske private equity-investorer, og som spesialist på private equity, fungere som 

bindeledd mellom og partner for finansielle investorer (limited partners), samt forvaltere av nordiske 

private equity-fond (general partners).”  

Formålsparagrafen til Argentum er:43 

Selskapet skal investere sine midler i private investeringsfond og investeringsselskaper. 

Gjennom sin virksomhet skal selskapet: 
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 Bedre tilgangen til risikovillig kapital og egenkapital for det nyskapende, forsknings-

baserte næringslivet. 

 Styrke det kompetente, langsiktige eierskapet i næringslivet. 

 Styrke konkurranseevnen og fremtidig verdiskapning i norsk næringsliv. 

 Utløse nye muligheter innen bransjer og næringsklynger hvor Norge allerede står sterkt. 

 Bygge verdifulle nettverk mellom eiere, forvaltere, FoU-miljøer og virksomheter. 

 Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår. 

 

Argentum ble ved etableringen tiltenkt en større rolle enn kun å være en ren finansiell forvalter av 

statlig kapital, ved at de også hadde en næringspolitisk funksjon. Dette har også personer som var 

sentrale ved etableringen bekreftet når de har blitt intervjuet i forbindelse med denne rapporten. 

Formålsparagrafen reflekterer de næringspolitiske ambisjonene. 

Norsk private equity-bransje var umoden da Argentum ble etablert. Det er bred enighet blant de 

ulike miljøene innen private equity som er intervjuet om at Argentum har vært viktig for utviklingen 

innen norsk private equity, hvor særlig buy out-segmentet har styrket seg betydelig. 

Samtidig kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad Argentum i dag reelt har en næringspolitisk rolle. I 

en felles høringsuttalelse til Stortinget fra Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge fra 

2012 skrives det: 

Investinor og Argentum er statens kapitalvirkemidler i senere faser som venture-, private equity- 

og internasjonaliserings- og vekstfasen. Det er et paradoks at staten har et velfungerende 

kapitalapparat i de faser hvor markedssvikten utvetydig er mindre, men hvor man i større grad 

risikerer å fortrenge og konkurrere med privat kapital. Samtidig er det en klar mangel på effektive 

og tilstrekkelig dimensjonerte virkemidler i skjæringsfeltet mellom inkubatorvirksomhet og 

tidligfasekapital. Det er viktig og riktig å stille strenge krav til avkastning for statens eierskap 

gjennom oljefondet eller Folketrygdfondet. Men, det må beaktes at virkemidler for 

tidligfasekapital har andre innovasjonspolitiske målsetninger knyttet til omstilling, diversitet og 

utvikling av et mer effektivt innovasjonssystem. Det er derfor en feilslutning å tro at staten 

primært skal bruke sine kapitalvirkemidler i tidlige faser for å øke statens inntekter. Slike 

virkemidler skal bidra til at det tas risiko som kommersielle aktører ikke er villige til å ta.
44

 

Argentum er nå innordnet grupperingen av statlige selskaper hvor målsetningene kun er 

forretningsmessige. Med andre ord, disse selskapene skal formelt kun innrette seg mot å maksimere 

overskuddet, noe mye tyder på at Argentum for tiden i hovedsak gjør. Samtidig er det bredt 

forankrede forventninger om at Argentum skal fylle en næringspolitisk rolle, både blant 

markedsaktører og i offentligheten generelt. Denne rollekonflikten bør avklares.  

Om det etter en politisk behandling bestemmes at Argentum skal være et rent profittmaksimerende 

selskap, vil det endre forventningene til hvordan Argentum skal operere. Om man rendyrker 

Argentum som et finansielt, profittmaksimerende statlig eid selskap, slik et mindretall av de 

intervjuede til denne rapport har tatt til orde for, kan det aktualisere at andre aktører gis den 

næringspolitiske rollen som Argentum ved oppstart var tiltenkt. 

Ønsker man derimot at Argentum også skal ha en næringspolitisk rolle, noe et flertall av de 

intervjuede og denne rapport tar til orde for, bør det gjøres endringer på en rekke områder. Ønskes 
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det at det tydeliggjøres at det er en hovedmålsetning at statens investeringer i risikokapitalmarkedet 

også skal bidra til et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte bedrifter, kan det være 

hensiktsmessig om Argentum omklassifiseres fra å være et rent forretningsorientert selskap til å bli 

et «selskap både med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål», og at dette 

reflekteres i dets vedtekter og bonussystemer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Argentum er primært en finansiell aktør 

Argentum er i nasjonal sammenheng blitt en helt dominerende fond-i-fond-

investor, som vel på godt og vondt agerer slik en privat profittorientert aktør 

ville ha gjort. Gitt avkastningsmålene og kapitalmengden de har fått 

tilgjengelig, er det naturlig at de har tilpasset strategien og nå investerer tungt 

internasjonalt, i "Secondaries" og i "Buyout"-segmentet".  

Med et rent formuesforvaltningsperspektiv fyller Argentum således en viktig 

rolle som kilde til differensiering og avkastning for statlig formuesforvaltning, 

og andelen av Private Equity i statens portefølje er fortsatt forsvinnende lav. 

Om Argentum lenger fyller noen næringspolitisk funksjon er jeg dog mer 

usikker på ..." 

- Thomas Falck, styreleder i Making Waves Group AS, CatalystOne Solutions 
AS, Sonitor Technologies AS og i Filmparken AS. Han er bl.a. styremedlem i 

flere fond-i-fond kapitalforvaltningsselskap som investerer i infrastruktur og 
Private Equity globalt og samlet forvalter omkring 4,5 mrd. NOK og arbeider 
med flere engelinvesteringer innen IKT. Falck har tidligere vært styreleder i 

Norsk Venturekapitalforening, styremedlem i EVCA og var tidligere partner i 
Verdane Capita. 

  

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 

Bør velges mellom finansiell eller næringspolitisk rolle for 

Argentum 

Når Altor startet å investere i Norge i 2003, var det mer venture kapital 

tilgjengelig enn oppkjøpskapital. Nå, 10 år senere, er det nesten ikke 

tidligfase kapital igjen, og veldig mye oppkjøpskapital. Hvis staten med 

Argentum skal ta et næringspolitisk hensyn, vil venture investeringer, dvs. 

investeringer i tidligfase og vekstfase bedrifter, være positivt for økonomien 

og arbeidsplasser. Hvis en kun tenker finansiell avkastning, så viser studier at 

tidlig fase investeringer har en dårligere avkastning i forhold til risiko enn 

investeringer i mer modne selskaper og noe som følgelig bør holdes utenfor 

Argentum. 

- Reynir Ingdahl, partner i oppkjøpsfondet Altor Fonds,  
som bl.a. eier Elixia, Helly Hansen, Navico og Norsk Gjenvinning  

 
Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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Bør Argentum ha hovedfokus på venturesegmentet om de skal ha en næringspolitisk rolle? 

Flertallet av aktørene innen aktive eierfond som har vært intervjuet under arbeidet med denne 

rapporten mener at Argentum har spilt en viktig rolle i utviklingen av den norske private equity-

bransjen. Buy out-segmentet, som kjøper etablerte selskaper og restrukturerer og videreutvikler 

dem, har utviklet seg til å bli modent, og tiltrekker seg rikelig med kapital fra utenlandske investorer. 

Argentum tilskrives en aktiv rolle i denne utviklingen. For dette markedssegmentet har Argentum 

nådd målsetningen om at selskapet skal bidra til å sikre et mer velfungerende kapitalmarked for 

unoterte bedrifter. Men, som en som har god kjennskap til selskapets utvikling uttalte det, det er 

«Mission accomplished når Argentum tar plassen til privat kapital som ønsker å gå inn i nyopprettede 

aktive eierfond innen buy out. Da kan fokus skiftes.»  Et eksempel på dette er FSN Capital sin siste 

innhenting av kapital til nytt fond. De hadde tilbud om 14,5 mrd. kroner i investeringer, men trengte 

kun 5 mrd. kroner.45 Basert på den solide avkastningen de tidligere har levert, vil trolig det nye 

fondet også levere god avkastning på Argentum sin andel. Men en næringspolitisk rolle har denne 

investeringen fra Argentum ikke. 

Fra et fokus på ventureinvesteringer i sine tidlige år, har Argentum siden 2005 vridd hovedvekten av 

sine investeringer over til buy out. Figur 49 viser andelen av Argentums årlige fondskommiteringer 

som har gått til venture. Samlet sett utgjør om lag 30 prosent av Argentums samlede portefølje 

investeringer innen venture, men som det fremgår av figuren, har den årlige andelen investert i 

venture vært synkende, og utgjør 9 prosent i 2012. Argentum har med andre ord redusert sitt fokus 

på det segmentet som i dag har størst utfordringer med å skaffe til veie kapital.  

Argentum er en dominerende aktør innen det norske private equity-markedet. Mange av aktørene i 

bransjen som er intervjuet, er bekymret over Argentums virkemåte i bransjen i dag. Personer som 

har Argentum på investorsiden har gjerne vært mer positive til innretningen av Argentum, men også 

de av disse som har vært intervjuet, har tatt til orde for ulike endringer i hvor Argentum fungerer og 

investerer. 

Aktører innen venture, som har interesser i at det blir enklere tilgang til kapital, har gjennomgående 

vært positive til at Argentum bør gis et eksplisitt mandat til å fokusere mer på venture. Men en slik 

innretning har også fått støtte fra en rekke ulike aktører i bransjen som selv ikke vil bli direkte berørt 

dersom Argentum vekter seg opp innen venture. I lys av at det er bedrifters tidligfasefinansiering 

som er utfordrende for tiden, virker det fornuftig å konkretisere at Argentum skal vekte seg opp 

innen venture, og over tid ha et hovedfokus her. Denne rapport anbefaler en slik endring.  

Om Argentum gis et eksplisitt mandat til å styrke venturesegmentet, både i fremveksten av nye 

forvaltermiljøer og investorer, er det viktig at endringene skjer gradvis. Det er for tiden få gode 

forvaltermiljøer innen venture, som kan vise til positiv avkastning over tid. En økt kapitaltilgang fra 

Argentum til venturesegmentet må derfor avpasses forvalterkapasiteten innen venture. 

Argentum fyller etter min mening ikke rollen som et næringspolitisk virkemiddel for å sikre et 

mangfold og for å videreutvikle norske venturemiljøer. I starten gjorde Argentum alle sine 

investeringer i norske venturefond. I dag gjør miljøet det aller meste av sine investeringer i 

buyout-fond, gjerne internasjonalt. Argentum bør etter min mening ha et krav på å investere 

minst 50 prosent av kapitalen i venturefond, for å sikre kapitaltilgangen til norske 

tidligfaseselskaper. 

- Erik Hagen, Managing Partner i Viking Venture 
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Figur 49: Andel ventureinvesteringer av Argentums årlige fondskommiteringer. 

 

Kilde: Argentum, sammenstilt av Viking Venture. Investeringer i Verdane er holdt utenom, da Verdane etter 

egen vurdering ikke opererer innenfor det klassiske venturesegmentet. Med Verdane inkludert stiger andelen i 

venture til 39 prosent i 2005, 30 prosent i 2007 og 60 prosent i 2009. De resterende årene påvirkes ikke. 

 

En vridning av Argentums fokus over mot venturesegmentet vil trolig også føre til noe lavere 

avkastning enn deres hovedfokus innen buy out for tiden gir. Hvilket avkastningsmål man skal sikte 

mot, og forvalterne i Argentum skal måles mot, bør derfor revurderes om man velger å gi Argentum 

et forvaltningsmandat siktet mot de deler av kapitalmarkedet som har størst problemer med å skaffe 

til veie privat kapital og hvor investeringsrisikoen er større. I den anledning er det er da også naturlig 

at bonusordningene til ansatte i Argentum gjennomgås. Ved oppstart av Argentum hadde de ansatte 

bonusordninger sentrert rundt avkastningen Argentum leverte. Ved en eksplisitt næringspolitisk 

rolle, er det naturlig at et delmål i bonusordningen er et operasjonalisert mål på om at 

venturesegmentet styrkes og blir mer mangfoldig. 

En oppvekting innen venture for Argentum vil, i hvert fall innledningsvis, trolig føre til lavere 

overskudd i Argentum, og redusert anledning til å hente ut kapital fra Argentum for å finansiere 

statsbudsjettets utgifter. Fra et samfunnsperspektiv er det positivt at flere lovende unge bedrifter gis 

mulighet til å kunne etablere seg og vokse. Over tid bør det også gi seg utslag i økte skatteinntekter 

for det offentlige. En omlegging av Argentum sitt fokus fra buy out til venture vil derfor, i hvert fall i 

en periode, være en omlegging fra primært direkte til mer indirekte avkastning av den statlige 

kapitalen. Selv om avkastningen er ventet å bli lavere, bør det siktes mot positiv avkastning, noe 

private medinvestorer som Argentum investerer sammen med også vil forvente. 

 

Opprettelse av flere «mini-Argentumer» 

Argentum er i dag en dominerende investor innen private equity. Flere av de intervjuede har vist til 

at det kan være vanskelig å reise annen norsk, privat kapital ved opprettelsen av nye aktive eierfond, 

med mindre Argentum går inn. Forvaltningen av privat kapital som Argentum har begynt å tilby, 

virker isolert sett dempende på antallet selvstendige norske kapitalkilder som fond under etablering 

kan henvende seg til. Argentum har også en stor signalverdi. Hvis de ikke går inn med investeringer, 

kan det tolkes som at «Argentum vet noe vi ikke vet, best å holde seg unna». Reelt har Argentum i 
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mange tilfeller fått en portvokterrolle overfor mange norske venturefond, hvor tilgangen til 

utenlandsk kapital ofte er begrenset, som forsøker å innhente investorer. 

En organisatorisk endring som kan bidra til å sikre mer mangfold og dynamikk, er å dele dagens 

Argentum i to. Det vil i første omgang gi to statlige aktører i markedet, hver med en statlig 

forvaltningskapital på ca. 3,5 mrd. kroner. Beløpsmessig er det mer enn Argentum disponerte da det 

startet opp.  

Fremtidig tilførsel av statlig kapital til private equity-markedet, bør i så fall i en periode vurderes 

kanalisert inn i nyopprettede statlige fond i fond-forvaltningsmiljøer. En slik innretning kan, avhengig 

av hvordan den organiseres, medføre marginalt høyere driftskostnader enn å forvalte alt gjennom ett 

selskap. Men fordelene ved en slik innretning bør veie tyngre. Med flere «mini-Argentumer» med like 

forvaltningsmandat, sikres økt dynamikk og mangfold. Det gir også økt transparens og innsikt, ved at 

statlige forvaltningsselskaper med like rammevilkår kan holdes opp mot hverandre. 

 

Argentums forvalting av privat kapital 

Flere av de intervjuede mener det er problematisk at Argentum har begynt å forvalte privat kapital, i 

tillegg til den statlige kapitalen de besitter. Argentum Fondsinvesteringer AS forvalter i dag om lag 10 

mrd. kroner, hvorav en tredjedel kommer fra private investorer. Det er argumenter både for og i mot 

at Argentum skal tilby forvaltningstjenester for private investorer. Legges det om til en fokusert 

næringspolitisk rolle for Argentum, bør det utredes om medinvesteringene fra private investorer 

samlet sett er positiv eller negativ for tilgangen til kapital innen venture, og om dagens praksis bør 

endres.  

Argentum tilbyr sine private forvaltningstjenester meget rimelig. Dette er, i følge Argentum, et 

bevisst valg for å trekke privat kapital inn i private equity-markedet. Det lave forvalterhonoraret 

skaper en markedsforstyrring, ved at det svekker muligheten private tilbydere av fond i fond-

løsninger har til å tilby alternative forvaltertjenester, siden de ikke har en statlig kapitalbase i bunn til 

å dekke driftskostnader. I følge Argentum har de også en mer norskorientert investeringsprofil enn 

de få private aktørene som tilbyr fond i fond-løsninger, noe som kan indikere at det innenfor dette 

feltet samlet sett er hensiktsmessig med en markedsforstyrrende praksis fra Argentum.   

Argentum viser også til at deres forvaltning av private midler kan føre til økt tilgang av kapital fra 

private til private equity-markedet, privat kapital som alternativt kunne ha endt opp med å bli 

investert i andre aktivaklasser enn aktive eierfond. Kritikere av ordningen mener at virkningen samlet 

sett er negativ, og viser til at fond under oppstart har erfart at det har blitt færre private 

investormiljøer å henvende seg til, noe som forverres av at erfaringer med Argentums 

«portvokterrolle». Det at det for tiden kun er et fåtall private medinvestorer i Argentum sin 

portefølje som står bak den private medinvesteringen på 3 mrd. kroner, taler for at reduksjonen i 

mangfold alt i alt er begrenset. Velger man å dele Argentum i to, og senere opprette nye statlige 

fond-i-fond-forvaltere ved tilførsel av ny statlig risikokapital, er det også en innretning som øker 

mangfoldet av aktører i bransjen.  
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3.4.4 Politisk risiko ved statlig direkteinvesteringer i risikokapitalmarkedet 

Staten kan engasjere seg i risikokapitalmarkedet ved at dets investeringsselskaper foretar 

direkteinvesteringer. Investinor er for tiden den  eneste utøver som formelt har et direktemandat til 

å gjennomføre direkteinvesteringer, selv om det meldes om at Argentum også har begynt å 

gjennomføre enkelte direkteinvesteringer. Investinor ble etablert i 2009 og forvalter ca. 4,2 mrd. 

kroner. 46 Investinor har så langt samlet sett ikke levert positiv avkastning på sine 34 investeringer. 

Men siden det fremdeles er tidlig i forvaltningshorisonten på flere av disse investeringene, er ikke 

dette ikke en uvanlig situasjon siden mislykkede investeringer realiseres underveis, mens lovende 

investeringer eies over lengre tid. 

I et fungerende marked er det ingen tungtveiende argumenter for at staten bør investere direkte i 

risikokapitalmarkedet, i stedet for gjennom fond i fond-løsninger. Argumentet for at det for tiden kan 

være riktig å tilføre statlig kapital direkte i venturemarkedet, hvor Investinor har hovedfokus, er at vi 

for tiden ikke har et velfungerende venturemarked. Det er et tegn på at de generelle 

rammebetingelsene som private investorer står overfor, og som påvirker deres adferd over tid, ikke 

er riktig satt opp. Hovedløsningen over tid er derfor ikke å basere seg på mer tilførsel av statlig 

kapital, men å bedre rammebetingelsene som påvirker private investeringsvalg. Selv om kapital er en 

mangelvare innen venturesegmentet for tiden, er den avgjørende faktoren for å skape en levedyktig 

bedrift ut av en lovende ide kommersialiseringskompetanse. Et mangfold av private initiativ vil alltid 

kunne bidra med mer kompetanse og kreativitet og potensiell skaperkraft, enn det staten ved sine 

direkte eierposter eller verdiskapingsorienterte byråkrati kan realisere.  

For tiden fyller Investinor en nyttig rolle. Men direkteinvesteringer reiser enkelte utfordringer. Ved 

direkteinvesteringer eksisterer det større risiko for at politikere fristes til å forsøke å innfri politiske 

mål gjennom pålegg om direkteinvesteringer i utvalgte problembransjer. EØS-avtalen reduserer 

denne risikoen, ved at medlemslandene er pålagt å følge Markedsinvestorprinsippet. Dette 

prinsippet skal sikre at statlige investeringer ikke forstyrrer fri og rettferdig konkurranse i markedene, 

subsidiering av bedrifter som ikke er konkurransedyktige og utprising og fortrenging av kompetente 

og konkurransedyktige private investorer fra markedet. Norske politikere kan derfor ikke plukke ut 

enkeltselskaper de vil gi statlige penger til. Men anledningen til å øremerke investeringer til 

enkeltbransjer gjør at problemstillingen fremdeles eksisterer. 

Et ferskt eksempel på en bevilgning til en enkeltbransje, er bevilgningen til den pressede 

skognæringen. Stoltenberg II-regjeringen bevilget 29. april 2013 500 mill. kroner i egenkapital til 

Investinor, øremerket investeringer i skognæringen. Denne bevilgningen inngikk som 

hovedkomponenten i en tiltakspakke for å styrke skognæringen. Politisk gav det Stoltenberg II-

regjeringen dekning for å si at den tok tak i skognæringens problemer. Men ved å velge statlig 

egenkapitalinvestering til å dekke 2/3 av tiltakspakken, reduserte det den politiske kostnaden. 

Egenkapitalinvesteringer er «under streken-penger», noe som gjør at de ikke inngår i de normale 

budsjettbevilgninger, og kampen om midler, men ansees som en statlig formuesomplassering.  

Investinor er også pålagt å maksimalt stå for 49 prosent av en investering. Hovedvekten av aktuelle 

investeringer skal skje i partnerskap med private, noe som sikrer incentivene for god forvaltning og 

reduserer risikoen for misbruk av fellesskapets midler.  

Skal statlige direkteinvesteringer forekomme i risikokapitalmarkedet, er det en absolutt 

forutsetning at statlige direktefond gis full autonomi og kun har forretningsorienterte vedtekter. 

Slutter politikerne å øremerke enkeltbransjer, har Investinor langt på vei det. 
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Den eneste føringen det kan være hensiktsmessig å legge på statlig direkteinvesteringsfond, om 

det politisk velges at de skal eksistere, er at fondet skal ha fokus på den tidlige livsfasen til 

bedrifter. Dette er den investeringsfasen hvor det i dag er størst mangel på privat kapital og 

kompetanse. Velger man å avvikle Investinor og statlige direkteinvesteringer, bør det skje i 

samspill med tiltak som styrker tilgangen på privat kapital, gjerne med et etterslep som sikrer at 

tiltakene gir virkning og fremstimulerer privat kapital og kompetanse. For tiden er den statlig 

direkteinvesterte kapitalen nyttig og etterspurt, og utgjorde over 40 prosent av all venturekapital 

som ble investert i Norge i første halvdel 2013.47  

Målsetningen bør være at bedringer av incentivene private investorer står overfor, på sikt bør 

gjøre behovet for statlig direkteinvestert kapital innen venturesegmentet overflødig. Blir det 

oppnådd, kan statlig kapital investeres utelukkende for å sikre størst finansiell avkastning, og da er 

fond-i-fond-løsninger å foretrekke. Frem til dette oppnås, har statlig kapital en næringspolitisk og 

markedssviktskorrigerende rolle. 

   
Argentum har en negativ virkning på risikokapitalmarkedet - I  

  

Vi har i Norge stor, langsiktig sparing og oppbygging av store kapitalressurser. I en helt særnorsk modell har vi 

imidlertid valgt å kombinere samfunnets store overskudd med høy privat beskatning og få insentiver for langsiktig, 

privat sparing. Sparingen skjer således i det alt vesentlige på statens hånd, og staten har i løpet av de siste tiårene blitt 

den helt dominerende norske kapitaleier. Dette gjør at alle deler av et velfungerende, norsk kapitalmarked er avhengig 

av betydelig, statlig deltagelse, på like vilkår som private. Det er således helt naturlig at staten også har en betydelig 

tilstedeværelse i markedet for risikokapital, på lik linje med den børsnoterte delen av markedet. På grunn av sin 

dominans er det imidlertid av avgjørende betydning at slik deltagelse skjer med stor varsomhet, og det er skadelig 

dersom staten over tid blir premissgiver for rangering av prosjekter. Dette kan synes å ha skjedd i valg av forvaltere for 

norsk risikokapital. 

Et velfungerende kapitalmarked er et marked preget av kompetent mangfold. I Norge skaper dette en helt spesiell 

utfordring: Hvordan skape mangfold i et fritt kapitalmarked preget av en dominerende aktør - staten? I denne 

situasjonen er det oppsiktsvekkende at staten tar aktive grep for å ytterligere styrke sin dominans på investorsiden i 

private equity-markedet. Staten har gjennom Argentum påtatt seg forvalteroppgaver for betydelige, private 

kapitalinteresser og ser ut til å strebe mot et slags monopol for investeringskapital til norske eierfond.  Status er 

således at Argentum nå står for det alt vesentlige av norsk kapitaltilførsel til slike fond - både privat og statlig, og det er 

de siste årene ikke reist fond av betydning uten et ja fra Staten. I det kortsiktige bildet kan dette gi økt profitt for 

staten, men i det lengre bildet er det svært skadelig fordi mangfoldet i kapitalmarkedet bygges ned. Verken Argentum, 

Norges Bank, Folketrygdfondet eller andre statlige kapitalforvaltere bør derfor forvalte privat kapital. 

- Jørgen Kjærnes, Managing Partner og grunnlegger av Cubera og  

den første Adm. dir. i Argentum. Cubera er en aktør innen kjøp og salg av fond- i fond andeler, et marked Argentum 

også har valgt å gå inn i. 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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  Argentum har en negativ virkning på risikokapitalmarkedet - II 

  

I begynnelsen fylte Argentum en viktig rolle med å finansiere opp unge venture-miljøer og til en viss grad 

også borge for miljøenes kvalitet overfor andre, eksterne investormiljøer. Problemet med måten Argentum 

har utviklet seg over de siste 10 årene, er at selskapet har blitt en superkommersiell aktør helt blottet for 

de ambisjonene Stortinget hadde med opprettelsen av selskapet. Det er vanskelig å se at Argentum har 

noen rolle i det næringspolitiske bildet, eller at selskapet utøver en rolle som kan sees på som addisjonell 

til andre, kommersielle investorer. Staten kunne like gjerne bruk 10 milliarder på et forvaltningsmandat 

hos en privat fond i fond-aktør, som å holde Argentum i live som ett offentlig eiet selskap. 

Argentum ser det ikke på det som sin oppgave å være med på å utvikle venturekapital-markedet i Norge. 

Tvert om, har de i flere sammenhenger uttalt at de kun investerer i etablerte fond med god 

avkastningshistorikk – altså helt lik tenkning som alle andre investorer. For å gjøre situasjonen enda verre 

for eventuelt nye fond, har den gode forhistorien, der Argentum var med på å åpne andre private 

pengesekker, nå et omvendt fortegn, fordi disse investorene nå kun investerer der Argentum går inn, og 

dermed heller ikke i nye venturefond eller forvaltningsmiljøer som måtte oppstå. 

Argentum som selskap har derfor spilt seg selv utover sidelinjen. Selskapet er blitt en gatekeeper der man 

ikke trenger en. De er ikke lenger det virkemidlet som det var forutsatt de skulle være i 2001/2002, og de 

er irrelevante som aktør for å sikre kapital til en fornyelse av venture kapital-industri som vi trenger og 

overflødige for å finansiere den vi allerede har. 

Næringsdepartementet bør enten legge ned Argentum, eller gi selskapet et annet mandat, som for 

eksempel å forvalte statens eierinteresser i de nye såkornfondene eller i en vesentlig grad sørge for bedre 

funding av flere venture-selskaper i Norge. Hvilket bedre miljø å legge forvaltningen av såkorn-pengene til, 

enn til en fond i fond-aktør som allerede arbeider med de største senerefase-investorene? At ledelsen i 

Argentum dermed får en liten utfordring i få full uttelling på bonusen sin, kan kanskje spore dem til å 

arbeide enda hardere med å få en allerede utfordret såkornmodell til å fungere. Så kan vi kanskje komme 

litt tilbake til hensikten med Argentum fra etableringen. 

- Adm. dir. i OsloTech AS/Forskningsparken AS i Oslo, Karl-Christian Agerup 

Han har jobbet 12 år som Venture Capitalist og startet opp Northzone Ventures. Han har også vært 

gründer og administrerende direktør i Hugin AS, som ble solgt til Thomson Reuters 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje og blogg; http://innovasjon-2-0.blogspot.no/2012/12/legg-ned-

agentum.html 

http://innovasjon-2-0.blogspot.no/2012/12/legg-ned-agentum.html
http://innovasjon-2-0.blogspot.no/2012/12/legg-ned-agentum.html
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Argentums syn på sin rolle 

 

Det er ingen tvil om at tilgang på risikokapital er en utfordring generelt, og spesielt i pollen- og såkorn-

segmentet. Statlig investeringskapital som også investerer i unoterte aktiva bidrar til å sikre 

kapitaltilgangen til unoterte bedrifter ved å tilby langsiktig og forutsigbar kapital mer uavhengig av 

økonomiske sykler og regulatoriske endringer. 

En forutsetning for at statlige kapitalforvaltere skal lykkes med seleksjon av fond og bedrifter, er at de er 

spesialiserte og har klare avkastningskrav. Slik kan disse forvalterne representere gode tiltak for å sikre 

tilgang på risikokapital for vekstbedrifter. Selv om utenlandske investorer har økt investeringene i Norge 

og nå står for nærmere 80 prosent av reist kapital i norske PE-fond i 2011, mot 20 prosent i 2006, gjør et 

økende fravær av norske institusjonelle investorer kapitalinnhenting krevende for norske PE-fond, spesielt 

i tidlig fase. 

Argentum har i løpet av de siste tolv årene bygget spesialisert kompetanse innen venture- og 

oppkjøpsfond og ekspertise på å identifisere gode eier- og forvaltningsmiljøer. I perioden 2009-2012 har 

Argentum investert i fire av de seks oppkjøpsfondene og syv av de tolv venturefondene som har reist 

penger i det norske markedet.  

Argentums mandat er å sikre god avkastning på statens investeringer i private equity. I tillegg skal 

selskapet bidra til å sikre tilgang til risikokapital for unoterte bedrifter; og å mobilisere privat kapital til 

dette markedet.  

Dette har Argentum levert. Selskapet har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,95 prosent (per 

30.06.2013) siden oppstart i 2001, og utbetalt til sammen over to milliarder kroner i utbytte til staten. Det 

er Argentums utgangspunkt at høy avkastning kommer som et resultat av investeringer i de aktive 

eierfondene som kan tilføre kapital og kompetanse til innovasjon, vekst og forbedring i de selskapene de 

har investert i. Argentum har høy avkastning nettopp fordi bedriftene i enden av verdikjeden går bra og 

har suksess.  

En analyse gjort av Menon Business Economics stadfester at investeringer i aktive eierfond er en effektiv 

bruk av statlig kapital for å skape økonomisk vekst, sysselsetting og et kunnskapsbasert næringsliv. 

Porteføljeselskapene i aktive eierfond kan vise til sterk vekst i verdiskaping, sysselsetting og omsetning. 

Mellom 2002 og 2010 har norske selskaper som eies av fond i Argentums portefølje hatt en årlig vekst i 

sysselsetting og verdiskaping på 20 prosent og en årlig omsetningsvekst på 15 prosent, som er langt over 

gjennomsnittet for norske bedrifter. 

God avkastning er et resultat av investeringer i vellykkede bedrifter, økt sysselsetting og verdiskaping. 

Argentums mål er å fortsette å investere forretningsmessig og å bidra til utviklingen av gode eiermiljøer 

som igjen kan utvikle konkurransedyktige vekstbedrifter og fremme innovasjon. 

- Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Markets & Investor Relations i Argentum,  

Kilde: Dialog med Villeman Vinje  

 

 

 

 



civ i ta-rapport

98 
 

  

Innspill på kapitalbehov og myndighetenes og respektive aktørers rolle fra Norges 

Venturekapitalforening (NVCA) 

Helt siden etableringene av Argentum og Investinor har mange hatt klare meninger om de statlige 

investeringsselskapene. Det har vært synspunkter på mandat, investeringsfokus og markedsmakt, så vel 

som synspunkter av mer ideologisk karakter.  

Det hersker ingen tvil om at Argentum har hatt stor betydning for kapitaliseringen av norske aktive 

eierfond og dermed indirekte bidratt til utvikling av mange bedrifter innenfor venture- og buy out- 

segmentet. Investinor har på sin side vært en viktig medinvestor for aktive eierfond i venturesegmentet, 

også i tider hvor kapital fra andre kilder har vist seg å være nærmest ikke-eksisterende.  

Vi noterer oss at det nå er røster som heves for å endre mandatene til Argentum og Investinor med 

formål å dekke “kapitalgapet” i henholdsvis venture- og tidligfasesegmentet. Vi er tvilende til om dette 

er de rette grepene å ta. Investinor er i dag et såkalt evergreen-selskap, mao. et selskap hvis eksistens 

forutsetter at det tjener penger for å kunne fortsette investeringsaktiviteten. Dersom Investinor skal bli 

et pollenkapitalselskap - som foreslått av Venstre og andre interesseorganisasjoner - vil selskapet i løpet 

av noen få år gå tomt for kapital og staten må fylle opp på nytt. Det har man ingen garanti for at vil skje. 

Alt avhenger at de økonomiske konjekturene som man til enhver tid befinner seg i. Ved å endre og/eller 

begrense Argentums mandat er det fare for at forvaltningsmiljøet i Bergen rett og slett kommer til å gå i 

oppløsning, ved at folk finner annet å gjøre og resultatene vil falle. 

 NVCA har ikke tro på byråkratisk institusjonsbygging for å “tette” kapitalgapet i tidligfase- og i 

venturesegmentet. Vi er derfor skeptiske til å etablere et Argentum 2 eller Investinor Pollenkapital. Vi 

har mer tro på å lage ubyråkratiske, forutsigbare og relativt “automatiske” matchordninger i tidligfase, 

hvor staten bidrar med en krone for hver krone hentet inn fra private investorer. Videre bør staten 

heller stimulerer private forvaltningsmiljøer til å etablere fond innenfor såkorn og venture ved å matche 

50/50 offentlig – privat når kapital reises fremfor å etablere flere statlige investeringsselskaper. 

Videre kan myndighetene med et enkelt grep gjøre slik at Argentum tilfører viktig kapital til 

tidligfasesegmentet basert på følgende forslag;  

Argentum "leverte" 700 millioner kroner til statskassen våren 2013. Dette føyer seg inn i rekken av gode 

tidligere resultater. Fremfor å endre Argentums mandat, la heller selskapet fortsette å høste gode 

resultater, men vedta en "handlingsregel" knyttet til utbyttene fra Argentum som kommer tidligfase- og 

venturesegmentene til gode. Dette kan eksempelvis være: 

 10 prosent til Exit-stipender opptil en million kroner á la den tyske modellen for å finansiere 
kommersialisering av forskningsresultater 

 30 prosent til statlig match-ordning i presåkorn-segmentet hvor staten matcher med 1 krone i 
gunstig lån for hver krone hentet inn fra private investorer  
(Singapore har en svært vellykket modell man bør se nærmere på) 

 20 prosent avsettes årlig til kapital til såkornfond  

 40 prosent avsettes årlig til kapital til venturefond i tidligfase/utviklingsfase  

-Knut Traaseth, generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening (NVCA) 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje 
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3.5 Gruppefinansiering 

Gruppefinansiering (omtalt som crowdfunding på engelsk og også folkefinansiering på norsk) går i 

korte trekk ut på en åpen henvendelse, normalt via internett, for å skaffe til veie finansielle ressurser 

til et prosjekt eller bedrift, enten ved donasjoner som ikke gir noe tilbake til giver eller i bytte mot en 

eller annen form av belønning, produkt, tjeneste og/eller stemmerett.  

Figur 50 gir en oversikt over ulike former for støtte, rangert etter kompleksitet. Minst kompleksitet er 

det ved donasjoner. Her stilles finansielle ressurser til veie uten at giver får noe direkte tilbake, ut 

over muligheten for at prosjektet gjennomføres. Deretter følger, i stigende grad av kompleksitet i 

transaksjonen, sponsor for omtale, forhåndssalg av et produkt eller tjeneste, långivning og til slutt, 

innhenting av egenkapital for en virksomhet. Omfanget av gruppefinansieringsprosjekter er størst for 

de mindre komplekse transaksjonsformene. 

Figur 50: Ulike kapitalkilder ved gruppefinansiering, rangert etter kompleksitet 

 

Kilde: Hemer m.fl. 201148 

Selve fenomenet med forhåndsbasert mikrofinansiering av prosjekter er ikke ny. Mozart og 

Beethoven finansierte konserter og publisering av nye musikkutgivelser ved forhåndsbetaling fra 

interesserte parter, og Frihetsgudinnen i New York ble finansiert med små donasjoner fra det franske 

og amerikanske folk.49 Det nye er omfanget og tilgjengeligheten av slike prosjekter, med distribusjon 

via internett.  

De fleste gruppefinansierte prosjekter på internett skjer via gruppefinansieringsplattformer, som 

fungerer som en nøytral tilrettelegger og kontaktskaper mellom initiativtager bak det aktuelle 

gruppefinansieringsprosjektet og publikum. Det finnes hundrevis av slike plattformer, og hvordan de 

er utformet og hvilke tjenester de tilbyr varierer. Som basis tilbyr tilretteleggerne en internettside 

som muliggjør presentasjon av de ulike prosjektene. I tillegg tilbyr enkelte tilretteleggere ytterligere 

tjenester. Disse kan for eksempel omfatte grunnleggende rådgivning, organisering av PR, 

tilrettelegging for tilbydere av mikro-finansieringstjenester, kvalitetssjekk (due diligence), konsulent-

virksomhet, søk etter co-investorer, og/eller drifting av co-investorfond. Figur 51 viser hvordan til-

retteleggerplattformer fungerer som mellommenn mellom prosjektene som søker kapital og 

tilbydere av finansielle tjenester og gruppefinansieringsaktørene. 
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Figur 51: Gruppefinansiering over en tilretteleggerplattform 

 

Kilde: Hemer m.fl. 201150 

 

Et eksempel på en etablert plattform for gruppefinansieringer er www.kickstarter.com. Den har som 

målgruppe gruppefinansiering av kreative prosjekter, fra kunst til design og teknologi. Nettstedet 

formidler ikke lån eller salg av eierskap i prosjektene som skal bli realisert. Plattformen finansieres 

gjennom en avgift på fem prosent av innsamlede midler fra fullfinansierte prosjekter. Av 77 500 

prosjekter har 44 prosent blitt fullfinansiert siden oppstarten i april 2009. De fleste av de 

fullfinansierte prosjektene, nær 22 000, har søkt finansiering mellom USD 1 000 og 10 000, men 

plattformen har også formidlet finansiering av prosjekter med budsjett over USD 1 million.51 

Gruppefinansiering som kapitalkilde er i betydelig vekst. I en rapport anslås det at det i USA i 2011 

ble reist USD 102 millioner ved gruppefinansiering, hvorav USD 85,4 millioner for fullfinansierte 

prosjekter. Dette er fremdeles et lite beløp sammenlignet med andre finansieringsformer for 

gründere og næringsdrivende. Men det interessante er vekstraten, som i 2011 var på 263 prosent. 

Også for egenkapitalfokuserte gruppefinansieringsprosjekter var det en markant økning. Disse 

prosjektene reiste USD 20,5 millioner i 2011, en femdobling fra 2010.52  

For mange prosjekter kan gruppefinansiering være ideelt. Den kan for eksempel ved forhåndssalg 

sikre finansiering av utvikling av et produkt før produktutviklingen starter opp, noe som reduserer 

usikkerhet og bidrar til økt oppmerksomhet om produktet. Men finansieringsformen preges også av 

at det er en relativt ny finansieringsform i storskalabruk og at lovverket ikke endelig har funnet en 

form som gir god regulering. I USA ble regelverket ved gruppefinansiering forenklet i april 2012, 

gjennom den såkalte JOBS Act. Loven gjør det blant annet mulig for små bedrifter som møter visse 

kriterier å samle inn opptil USD 1 million i små investeringer fra mange givere, og litt større selskap 

får anledning til å selge aksjer for inntil USD 50 millioner uten at de må være registrert hos det 

amerikanske finanstilsynet. Denne grensen var tidligere USD 5 millioner. For helt ferske 

vekstbedrifter utsettes i tillegg plikten til å oppfylle kravene i regnskapsloven i inntil fem år.53 

http://www.kickstarter.com/
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Kritikere av lovendringen mener at det nå er for enkelt for svindlere å tilby gruppefinansierings-

prosjekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheter, men også utfordringer, ved 

gruppefinansiering 

Doktorgradsstudent Lars Rune Føleide ved BI og Berkeley-

universitetet i USA, som forsker på innovasjon og entreprenørskap: 

Oppsiden [med gruppefinansiering] synes kanskje åpenbar dersom man er 

gründer eller entreprenør og sitter på en god idé. Hvis det fører til at ideen din 

blir kommersialisert på sikt, er det en liten pris å betale å love bort et 

eksemplar av produktet til x-antall ukjente støttespillere som samlet gir deg 

startfinansiering. 

Langt verre er det å gi bort eierandeler, slik crowdinvesting-sidene legger opp 

til. Jo flere kokker, jo mer søl. Det er viktig å begrense eierskap til færrest mulig 

eiere, så lenge som mulig. Dersom man får mange eiere, vil det medføre en 

konkurranseulempe. Det eneste mange eiere kan bli enige om, er å maksimere 

profitt. 

Finansieringsformen er langt i fra «moden», uansett hvor bra det skulle se ut 

på papiret. Dagens juridiske regler er ikke tilpasset denne nye formen for 

finansiering av et selskap, og crowdfunding-saker er ennå ikke testet i 

rettssystemet. Skandaler må man nesten forvente at vil komme, ettersom det 

alltids er de som vil misbruke de nye mulighetene for svindel. 

Kilde: na24.no, 17.08.2012 
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Gruppefinansiering i praksis 

Store deler av verden har ikke strømnett, eller det er ustabilt. 

Men de har sollys. Ideen som ble formet i 2009 var derfor å 

utvikle en langtidsvarende, soloppladbar lampe. I og med at det 

er flere mennesker som har mobiltelefoner enn strøm i sine 

hjem, burde den også kunne lade mobiltelefoner. Selskapet 

Bright Products AS ble etter hvert etablert for å realisere ideen. 

Etter en utviklingsperiode hvor vi på veien vant en 

innovasjonskonkurranse i USA i 2011 og plukket opp 

heltidsansatte, har fokus fra slutten av 2012 vært på å begynne 

produksjon av lampen. 

Finansieringen har kommet fra ulike kilder. Grunnfinansieringen 

på litt over 2 mill. kroner har 8 aksjonærer stått for. 

Prosjektstøtte og etableringstilskudd fra Innovasjon Norge på til 

sammen 800 000 kroner gjorde det mulig å skalere opp 

utviklingen og felttestingen, som bl.a. har foregått i Afrika.  

For å bidra til produksjonsstart av lampen, gjennomførte vi på 

slutten av 2012 en gruppefinansiering. Den innbrakte litt over 

de 50 000 USD som var målet. Ca. 90 prosent av 

gruppefinansieringen var fra forhåndssalg av lampen, men vi 

fikk også inn 20-25 000 kroner i ren donasjonsstøtte.  Nesten vel 

så viktig som pengene gruppefinansiering innbringer, er 

publisiteten den kan skaffe, ved at våre støttespillere blir 

ambassadører for vår lampe. 

-Kristian Bye, CEO og co-founder, Bright Products 

Gruppefinansieringspresentasjon av prosjektet : 

http://www.indiegogo.com/projects/bright-solar-lamp-phone-

charger 

 

Kilde: Dialog med Villeman Vinje  

http://www.bright-products.co 

 

Copyright bildene: Bright Products AS, gjengitt med tillatelse 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indiegogo.com/projects/bright-solar-lamp-phone-charger
http://www.indiegogo.com/projects/bright-solar-lamp-phone-charger
http://www.bright-products.co/
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4 BEHOV FOR ENDRINGER I SKATTESYSTEMET 

 
Innretningen av skattereglene er av fundamental betydning for rammebetingelsene for risikokapital, 

og derfor for finansiering av risikoprosjekter som innovasjonsprosjekter og etablering av gründer-

bedrifter. Alt i alt er skattereglene det enkeltområde av størst betydning for rammevilkårene for 

risikokapital. 

Dette kapittelet tar for seg forslag til endringer i skattesystemet. Disse kan deles i to, først med 

forslag om fjerning av eksisterende negative skatteordninger for risikokapital, slik at norske 

investorer blir mer likestilt med sine internasjonale konkurrenter. Dernest nye, positive forslag for å 

bedre rammevilkårene for risikokapital.  

 

4.1 Negative skatteregler i dagens skattesystem 

4.1.1 Avvikling av formuesskatten 

Formuesskatten er en omstridt skatt. Fra venstresiden fremmes det for tiden primært to argumenter 

for formuesskatten – dens fordelingsvirkninger og skatteinntektene den gir. Men venstresiden 

erkjenner i økende grad at formuesskatten virker negativt på verdiskaping, og med det på 

rammebetingelsene for bedrifter og arbeidsplasser. Formuesskatten har flere uheldige virkninger 

som virker negativt for oppsparing og investering av risikokapital. 

Formuesskatten kommer på toppen av en allerede høy beskatning av kapital 

Samlet sett ligger norsk beskatning av eierskap av næringsvirksomheten høyt i en internasjonal 

målestokk. En illustrasjon på dette er gitt av den internasjonale sammenligningen gjort av den 

svenske foreningen Aktiespararna. I deres årlige undersøkelse av beskatningsnivået for å eie aksjer 

finner de at Norge har den høyeste beskatningen av aksjer i 2011 innen OECD. Undersøkelsen tar 

utgangspunkt i en aksjeformue på 2 millioner SEK, og skattenivået i Sverige indekseres til 100. Kun 

Norge rangerer over. Undersøkelsen skiller seg ut fra mange andre internasjonale sammenligninger 

ved at formuesskatten også er tatt med. 

Figur 52: Totalskatteindeks. Sverige = 100. Aksjeformue 2 millioner kroner54

 

Kilde: Aktiespararna: Beskatning av en enskilt aktieägande i OECD och EU, 2011 
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Formuesskatten reduserer mengden av tilgjengelig risikokapital 

Et skattesystem som skattlegger oppspart formue overfører kapital fra privatpersoner til staten. Fra 

1946 til 2013 er det innbetalt 245,4 mrd. nominelle kroner i formuesskatt. Målt i faste 2013-kroner 

tilsvarer dette 395,7 mrd. kroner. Hvis man legger til grunn av formuesskatten siden 1946 ikke hadde 

blitt innkrevd, men hadde blitt gitt en realavkastning tilsvarende forventet avkastning fra oljefondet 

(Statens pensjonsfond Utland) på 4 prosent, ville det økt norske privatpersoner sin formue med 

1 169 mrd. 2013-kroner, se figur 53.55 Til sammenligning var markedsverdien av hovedaksjelisten på 

Oslo Børs (OBX) i oktober 2012 1 336 mrd. 2012-kroner og verdien av alle aksjeselskaper notert på 

Oslo Børs 1 626 mrd. 2012-kroner.56  

Figur 53: Årlig innbetalt formuesskatt (venstre akse), akkumulert innbetalt formuesskatt (høyre 

akse) og akkumulert innbetalt formuesskatt med fire prosent realavkastning, millioner 2013-

kroner, 1945-2013 

 

Kilde: Finansdepartementet 

Over tid medfører formuesskatten en betydelig overføring av kapital fra privatpersoner til staten. 

Hadde ikke formuesskatten blitt innkrevd i denne perioden, ville det gitt høyere privat forbruk (hvor 

det innenlandske forbruket ville gitt økte momsinntekter og økt aktivitetsnivået for norske bedrifter 

og dermed gitt økt avkastning og selskapsskatt) og direkte eller indirekte økte investeringer i ulike 

aktiva (banker kanaliserer sparing til investeringer). Deler av disse investeringene ville gått til 

investeringer i oppstartsprosjekter, vekstprosjekter eller omstillingsprosjekter. Formues-skatten 

medfører derfor en reduksjon av tilgjengelig risikokapital. 

Mer interessant enn anslag på hvor mye formuesskatten har lagt beslag på av privat kapital etter 

krigen, er et anslag på hvor mye formuesskatten vil legge beslag på den kommende tiden. I 2013 er 

det anslått at formuesskatten vil utgjøre 15,4 mrd. kroner, mens den var på 9,5 mrd. 2013-kroner ti 

år tidligere. Antar vi at formuesskatten ligger fast på dagens nivå det neste tiåret, tilsvarer det noe 

over 150 mrd. 2013-kroner. Skulle formuesskatten fortsette å øke på linje med utviklingen det siste 

tiåret, vil samlet innbetalt formuesskatt det neste tiåret passere 200 mrd. kroner. 
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Formuesskatten vrir investeringer bort fra risikoprosjekter 

Dagens formuesskatt verdsetter ulike aktiva ulikt. Figur 54 viser formuesverdsettelsen av ulike aktiva 

per 2011 og nivået i 2005. I Statsbudsjettet for 2013 ble likningsverdien av sekundærboliger og 

næringseiendom økt fra 40 til 50 prosent. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2013 ble 

beskatningen økt ytterligere, til 60 prosent.  

Figur 54: Reelle formueskattesatser for ulike aktiva, prosent. 2011 

  

Kilde: Meld. St. nr 11 (2010-2011) 

 

Ved ulik formuesverdsettelse av ulike aktiva, bidrar dagens formuesskatteregler til at det skapes 

incentiver ved investeringsvalg. I sentralbanksjefens årstale i 2010 var dette et sentralt poeng for 

Svein Gjedrem for hvorfor det er behov for reform av kapitalbeskatningen, herunder formuesskatten. 

Han illustrerte poenget med et eksempel hvor avkastningen før skatt var 4 prosent, men 

avkastningen etter skatt var hhv. 3,7 prosent for investeringer i bolig og under det halve, 1,8 prosent, 

for investeringer i næringsvirksomhet.  

Figur 55: Avkastning før og etter skatt på investering i bolig og investering i næringsliv ved lik 

avkastning før skatt

 

Kilde: Norges Bank, sentralbanksjefens årstale 2010 
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Et skattesystem som åpner for skatteplanlegging 

Ulik formuesverdsettelse av ulike aktivaklasser i kombinasjon med at gjeld er 100 prosent fratrekkbar 

i likningsformuen, medfører at dagens formuesskattesystem gjør det enkelt på en helt lovlig måte å 

foreta betydelige skattetilpasninger. Et gjeldsfinansiert eiendomskjøp medfører at likningsformuen 

på papiret reduseres. Velger man stor nok gjeldsfinansiert eksponering mot eiendomsmarkedet, kan 

resultatet bli at man fremstår med null i netto likningsformue, og formuesskatten bortfaller. Denne 

muligheten til skattetilpasning styrker ytterligere incentivene mange har til å investere i eiendom i 

stedet for annen næringsvirksomhet, herunder investeringer som i større grad er preget av 

risikokapital, nyskaping og innovasjon. Disse svekkede incentivene svekker vår langsiktige verdi-

skapingsevne. 

 

De fleste som betaler formuesskatt har moderat likningsformue 

De aller fleste som betaler formuesskatt betaler den på relativt sett moderate netto likningsformuer. 

Av 690 000 personer som betalte formuesskatt i 2012, betalte 315 500 personer formuesskatt på 

næringstilknyttet kapital. Denne formuesskatten på kapitalen investert i bedrifter og arbeidsplasser 

omtales ofte som skatt på arbeidende kapital.  

De aller fleste som betalte formuesskatt i 2012 hadde relativt sett moderat likningsformue. 93 

prosent av alle som betalte formuesskatt hadde en netto likningsformue under 3 millioner kroner, 97 

prosent under 5 mill. kroner og 99,7 prosent under 10 mill. kroner. Også innen gruppen som har 

investert i næringsvirksomhet, som omfatter de med de største formuene, har de aller fleste 

moderate likningsformuer. Av de som betaler formuesskatt på arbeidende kapital har 86 prosent en 

likningsformue under 3 mill. kroner, 95 prosent under 5 mill. kroner og 99,3 prosent under 10 mill. 

kroner.  

15 100 personer er i 2012 anslått å ha en likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner, 1 300 

personer mellom 50 og 100 mill. kroner og 800 personer over 100 mill. kroner.  Det er disse 

gruppene, og spesielt de med likningsformue over 100 mill. kroner, som er i fokus når venstresiden 

ut fra fordelingshensyn argumenterer for formuesskatten. Det argumentet hadde hatt langt mer 

troverdighet om det hadde blitt fremmet sammen med forslag om å heve innslagspunktet på 

formuesskatten betydelig. Selv om bunnfradraget nærmer seg 1 mill. kroner (samtidig som 

skattesatsen på eiendom og aksjer er økt) er det fremdeles langt igjen til at formuesskatten rammer 

kun de med høye formuer. 99,7 prosent av alle som betaler formuesskatt har som sagt 

likningsformue under 10 mill. kroner, og over 9 av 10 har en likningsformue på under 3 mill. kroner. 
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Figur 56: Antall personer som betaler formuesskatt på hhv. næringstilknyttet kapital  

(med etikettall oppgitt) og ikke-næringstilknyttet kapital, 2012 

 

Kilde: Finansdepartementet 

Ser man nærmere på hvordan formue fordeles over inntektsgruppene, slik det er gjort i figur 57, 

avdekker det at for personer med lave og gjennomsnittlige inntekter er størstedelen av deres formue 

bundet i fast eiendom, etterfulgt av bankinnskudd. Det er først for personer med inntekt over 1 

million kroner at investeringer i næringsvirksomhet (verdipapirer) utgjør den største aktivaklassen. 

Dette er egentlig ikke overraskende. Selv om det er enkelte gründere som satser alt på sin idé, 

investerer de fleste først i egen bolig, om de har anledning til å etablere seg på boligmarkedet. Men 

det er begrenset hvor mye man relativt sett benytter på å bo. Etter som inntekten øker, og dermed 

normalt formuesoppbyggingen, blir det overskudd til investeringer i andre aktivaklasser, herunder 

risikokapitalprosjekter. De i de høyere inntektsklassene er derfor viktige for finansiering av privat 

verdiskaping og arbeidsplasser generelt og risikokapitalbasert innovasjon og omstilling spesifikt. 
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Figur 57: Formuesobjekter fordelt etter bruttoinntekt 

 

Kilde: Finansdepartementet 

Tilhengerne av formuesskatten peker på dens omfordelende virkning for de rikeste som en av 

hovedgrunnene for at den bør beholdes. En fersk analyse fra SSB har avdekket at dette argumentet 

har liten substans.57 Analysen fra SSB tok for seg den omfordelende virkningen av skattereformen 

2006 og endringene i skattesystemet frem til 2013. Deres funn var at formuesskatten har en 

omfordelende virkning, men det skyldes formuesbeskatningen av fast eiendom. Tar man inn over seg 

at det er ytterst få med store formuer, og at de mest velstående i hovedsak har sin formue plassert i 

bedrifter (verdipapirer), som vist i figur 56 og 57, er den omfordelende virkningen av formuesskatten 

lite treffende overfor de aller rikeste. Skjerpingen av formuesskatten på aksjer og eierskap av 

bedrifter har i følge SSBs analyse ikke hatt omfordelende virkning av betydning. Hvis doblingen av 

formuesskatten på aksjer siden 2006 skulle blitt reversert, ville det ikke øke formuesskattens 

omfordelende virkning, selv om det ville medført en redusert formuesskatt for de berørte. SSB 

skriver i rapporten «Fordelingseffekten er ubetydelig. Ved å gi aksjerabatt, vil særlig personer med 

høye inntekter få lavere formuesskatt, men effekten på total omfordeling er relativt beskjeden». At 

formuesskatten må beholdes av omfordelende grunner er derfor reelt ikke et tungtveiende 

argument. 

 

Samlet råd: Formuesskatten bør avskaffes 

Det er kun et fåtall land som har formuesskatt. Det er en skatteform som svekker privat eierskap og 

incentivene til å investere i innovasjons-, nyskapings og omstillingsprosjekter. Investeringsnivået blir 

lavere enn det kunne ha vært og bedriftene blir mindre robuste til å møte utfordrende tider. Det gjør 

over tid samfunnet vårt mindre velstående. Avvikles formuesskatten vil det medføre en betydelig 

bedring av rammevilkårene for risikokapitalinvesteringer. 

Det er ukjent hva provenyet av å avvikle formuesskatten er. Det er ingen som har gjennomført en 

analyse av hva inntektsvirkningen vil bli for det offentlige ved avvikling av formuesskatten. Det man 

kan vite, er at provenytapet ved en avvikling av formuesskatten, selv det samme året som den 

avvikles, vil være mindre enn de 15-16 mrd. kroner den er ventet å innbringe i 2013. Grunnen er at 

en andel av pengene som ikke inndrives ved formuesskatten vil finne veien til statskassen gjennom 
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forbruk og investeringer som gir økt næringsaktivitet, overskuddsskatt og momsinntekter. Om lag 

halvparten av formuesskatten inndrives på kapital investert i næringsvirksomhet, og mange 

næringsdrivende må ta kapital ut av bedriftene de eier for å kunne betale formuesskatten. En 

betydelig andel av dette vil komme bedriftene til gode, enten gjennom økte investeringer (det som 

betales i formuesskatt kan i stedet dekke et lån) eller ved økt kapitalbase i bedriftene, som bidrar til 

mer robuste bedrifter i møte med tyngre tider. Hva provenyvirkningen blir over tid er ukjent, men 

det er ikke automatisk gitt at en slik omlegging over tid gir et inntektstap for det offentlige. Da 

Stoltenberg II-regjeringen fremmet handlingsregelen i 2001 skisserte daværende finansminister 

Schjøtt-Pedersen på pressekonferansen for Stoltenberg I-regjeringens budsjettforslag for 2002 at om 

lag halvparten av handlingsrommet fra oljeinntektene i den forestående stortingsperioden burde 

brukes på vekstfremmende skatteletter. Fjerning av formuesskatten vil være en slik skattelette. 

 

4.1.2 Positive, nye skatteincentiver for bedrede rammebetingelser for 

risikokapital 

 

Et flatt skattesystem har lavest effektivitets- og velferdstap 

De aller fleste skatter medfører en kostnad – et effektivitets- og velferdstap som oppstår ved 

inndriving av skatten. Hvor stort dette effektivitets- og velferdstapet er, varierer med innretningen av 

de enkelte skattene. Typisk beregnes tapet å utgjøre fra 10 til 30 prosent, og 20 prosent har vært 

«tommelfingerregelen» som har blitt benyttet i Norge. Det taler for at det er fordelaktig med et 

skattesystem der satsene er lave og fradragene og unntaksordningene er få eller ingen. Men det er 

ikke et slikt skattesystem vi har valgt å ha i Norge. Det eksisterende norske skattesystemet sikter mot 

fintilpassing av overføringer og støtteordninger for utvalgte «trengende» grupper. Gitt et 

detaljorientert skattesystem som sikter mot fintilpasninger, vil det øke verdiskapings- og 

innovasjonsevnen om rammebetingelsene for risikokapitalinvesteringer bedres. 

 

Positive skatteendringer som styrker rammebetingelsene for risikokapital 

Investeringer i oljesektoren til havs, slik som boring etter nye oljefunn, er en høyrisikoaktivitet. Det er 

tvil om et enkelt borehull gir et funn, men fortjenesten ved positivt resultat kan være stor. Risikoen 

oljeselskapene står overfor reduseres i betydelig grav ved at fellesskapet ved skattefradrag av 

investerings- og leteutgifter dekker 88 prosent av kostnadene. Det øker aktiviteten betydelig. 

Endringene i skattepakken i Revidert nasjonalbudsjett 2013 vil anslagsvis øke andelen oljeselskapene 

selv må dekke med om lag 4 prosentpoeng, til 12 prosent. Kontrasten er stor til regelverket en 

investor som vurderer en risikoinvestering på land står overfor. Her kan også avkastningen være stor 

ved positivt utfall, men sannsynligheten for tap kan være stor, og da må investoren dekke 73 prosent 

av tapet. Denne rapporten tar til orde for at risikoen private fastlandsinvestorer står overfor ved 

risikable investeringer i innovasjon og nye bedrifter dempes, ved at skattereglene bedres.  

Det er i alt ni land i Vest- og Sentral-Europa som har betydelige skatteincentiver spesielt rettet mot 

tidligfaseinvestorer innenfor segmentene venturekapital, såkorn og forretningsengler.  Disse er 

Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Storbritannia og, fra 2013, Sverige. 
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Sverige vedtok i 2013 et investererfradrag, som gir skattefradrag ved investeringer i nystartede 

bedrifter. Disse landene har valgt å innrette skattesystemet slik at disse aktivaområdene styrkes 

gjennom skattelettelse, skatteutsettelse og garantier. Det er denne rapports anbefaling at det 

innføres positive skatteendringer som bidrar til å redusere risikoeksponeringen for privatpersoners 

investeringer i innovasjons-, nyskapings-, og omstillingsprosjekter.  

Slike skatteendringer kan innrettes på en rekke ulike måter. At skattestøtteordninger fungerer godt i 

andre land er ingen garanti for at de vil virke godt i en norsk kontekst. De konkrete støtteordningene 

som velges i Norge bør vedtas etter en grundig utredning, men det er nærliggende at 

skatteincentivene som eksisterer i land som ligger oss nær handelsmessig og geografisk bør vurderes 

ekstra grundig.58 

 

Sverige 

Et naturlig land å se til er derfor Sverige. Den svenske regjeringen har i 2013 innført et investerings-

skattefradrag for å redusere risikoen ved investeringer i nystartede bedrifter.59 Begrunnelsen den 

svenske regjeringen gir for at slike risikoreduserende skatteordninger burde innføres, var at det vil 

stimulere den økonomiske veksten og varig øke sysselsettingen, når incentivene for å etablere 

bedrifter og at små bedrifter skal vokse, styrkes.  

Konkret foreslo den svenske regjeringen at fysiske skatteytere som går inn på eiersiden i et mindre 

selskap i forbindelse med at det etableres eller at det gjennomføres en nyemisjon, får et 

skattefradrag på halvparten av investeringen i det samme året som investeringen foretas. 

Skattefradraget er begrenset til høyst 650 000 SEK per person per år i kapitalbeskatningen (evt. i 

inntektsskatten), som utløses ved en investering på 1,3 mill. SEK. De samlede investeringene i ett og 

samme selskap kan maksimalt utgjøre 20 mill. SEK per år. Det er videre et krav om at selskapet 

bedriver virksomhet (dvs. ikke er et investeringsselskap) og har lønnsutgifter på minst 300 000 SEK. 

Skattefradraget er også betinget av at eierskapet opprettholdes i fem år fra investeringstidspunktet. 

For at fradrag skal være aktuelt er det et krav at selskapet er et svensk aksjeselskap, et svensk 

økonomisk forening eller et utenlandsk selskap med fast drift i Sverige. Selskapet som det skal gis 

investeringsfradrag for kan ikke være i økonomiske problemer.  

Innføringen av investererfradraget er av den svenske regjering anslått å redusere de offentlige 

skatteinntektene med 800 mill. SEK. Skatteendringen er ventet å øke de samlede investeringer i 

mindre bedrifter og øke verdiskapingen i økonomien, som igjen fører til høyere reallønninger, men 

disse virkningene er ikke tallfestet. 

 

Storbritannia 

Det er i Storbritannia to ordninger som bidrar til å redusere risiko og gjøre investeringer mer 

attraktive for forretningsengler; “Entrepreneurs relief” og “Enterprise Investment Scheme” (EIS).    

Investorer som aktivt går inn i selskaper og får en rolle i disse omfattes av Entrepreneurs relief-

ordningen. For å bli omfattet av ordningen må investorene eie minst fem prosent av aksjene, og 

være ansatt i eller innehaver av selskapet.  Entrepreneurs relief gir en skattelette hvor den første £ 1 

millionen av profitten gjennom eierskap blir beskattet med 10 prosent i stedet for 18 prosent. Det er 
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ingen øvre grense for investeringene, men det er uansett kun den første £ 1 millionen av 

overskuddet som gir rett til skattelette.   

Enterprise Investment Scheme (EIS) er en langt mer omfattende ordning. Ordningen gir skattelette 

på 20 prosent av investert beløp opp til £ 500 000. Ytterligere gis det skattelette på opp til 50 prosent 

på alle eventuelle tap forbundet med investeringen. Oppnår en investor kapitalinntekter fra en 

investering i et EIS-selskap får vedkommende også utsatt skatt så lenge han eller hun eier aksjene.  

All gevinst ved salg av aksjer i et EIS-selskap er unntatt skatt etter tre år, og kan skattefritt overføres 

til arving etter to år.    

Ordningen retter seg mot investeringer i selskaper som er registrert med sum eiendeler under £ 7 

millioner før nye aksjer utstedes og £ 8 millioner etter utstedelsen. Selskapet kan ikke være notert på 

børs når aksjene utstedes, selskapet må ha mindre enn 50 ansatte, ikke være kontrollert av et annet 

selskap, og selskapet må ha permanent virksomhet i Storbritannia.  Pengene som hentes inn må bli 

benyttet til et kvalifisert formål innen to år. 

Det stilles også krav til investorene/forretningsenglene.  De må være skattebetalere i Storbritannia. 

Aksjene må være i investorens eierskap i minst tre år. Utbytte kan mottas så lenge det følger en 

normal kommersiell rate. Investoren kan ikke være direkte knyttet til selskapet gjennom ansettelse, 

partnerskap eller ledelse, og må ikke besitte mer enn 30 prosent av aksjekapitalen. Imidlertid er det 

gjort unntak hvis investoren er en forretningsengel og ervervet aksjene før han eller hun ble med i 

ledelsen.   

Ordninger som innebærer garantier eller exit–arrangementer gir ikke skattelette. Det er også 

begrensinger på beløpene som investeres. Minste investering per selskap per skatteår er £ 500 og 

øvre grense per år er £ 2 millioner.  

EIS-regelverket er tilpasset forretningsengler som går sammen i en koinvestering gjennom et fond. 

Forretningsenglene kan også ta del i et godkjent EIS-fond, som gjør investeringen på deres vegne. 

Investoren må investere 90 prosent av fondet i løpet av 12 måneder for at den enkelte 

forretningsengel skal kvalifisere til å få EIS-skattelette. Fondet må også ha investert i minst fire 

selskaper, og aksjene må være i eierskap i minst tre år. 

 

Negative sider ved investeringsstimulerende skatteregler 

En skattelette innrettet mot nystartede bedrifter har mange positive sider, men også noen negative. 

En negativ side er at det innføres en forskjellig skattesats for avkastning og/eller tap ved 

investeringer i bedrifter av forskjellige størrelser. Det norske skattesystemet har siden 

skattereformen i 1992 bygget på størst mulig grad av likebehandling, men det hindrer ikke at det kan 

gis unntak der det vurderes at fordelene oppveier ulempene. Et eksempel er rederibeskatningen, 

hvor investeringer i rederidrift skattlegges lavere enn annen næringsvirksomhet. Et annet eksempel 

er nettolønnsordningen, hvor norske sjøfolk bidrar med mindre skatt enn skatteytere på land. Det 

mest nærliggende eksemplet til forslaget her er arbeidsgiveravgiften. Alle partier er enige i at det er 

fornuftig at det betales ingen eller redusert arbeidsgiveravgift for ansatte som jobber i grisgrendte 

strøk av landet. Dette er en støtteordning som er anslått å redusere skatteinntektene med rundt 8 

milliarder kroner. Videre: Når Stoltenberg II-regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslår at 

det innføres lavere skatt på bedrifter og næringsdrivende enn for ansatte skatteytere, er det også et 
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eksempel på det samme – vurderes de positive virkningene som sterke nok, er det rom i 

skattesystemet for nyanser som forskjellsbehandler. 

Et annet eksempel er Stoltenberg II-regjeringens skattepakke, presentert i Revidert nasjonalbudsjett 

2013. Der ble det varslet at overskuddsskatten fra bedrifter skal reduseres til 27 prosent, og 

ytterligere ned senere, samtidig som skatt på privatpersoners inntekt ble beholdt på 28 prosent. Et 

offentlig utvalg ble gitt oppgaven å utrede om dette skillet bør bli varig, eller om andre omlegginger i 

skattesystemet kan sikre lik skatteprosent på tvers av skattesystemet. 

En annen mulig negativ side er provenykostnaden av mer gunstige skatteregler for investeringer i 

nystartede bedrifter enn i større, etablerte bedrifter. De svenske ordningene som innføres er anslått 

å gi et samlet provenytap på sikt på 800 millioner SEK, uten at alle positive virkninger er analysert. 

Skulle norske skatteincentiver for investeringer i oppstartsbedrifter ha et tilsvarende provenytap, vil 

det tilsvare under 0,1 prosent av statens årlige inntekter. De svenske reglene er ventet å føre til økte 

samlede investeringer i mindre bedrifter og økt verdiskaping i økonomien. Vokser det store bedrifter 

ut av de økte investeringene, kan det føre til en inntektsøkning for det offentlige på sikt. Både 

provenyvirkning og vekststimulerende virkning av slike skatteendringer bør utredes grundig før et 

eventuelt vedtak. 

 

Hvordan bør norske skatteincentiver innrettes? 

Det er et klart råd i denne rapporten at Norge også innfører skattestimulering for investeringer i 

oppstartsbedrifter. En grundig utredning vil trenges før det gjøres, for å sikre velfungerende regler 

uten intenderte bivirkninger. Men det er mulig å peke på overordnede innretninger som hadde vært 

gunstige: 

 Et hovedmål bør være å redusere risikoen ved investeringer i innovasjonsprosjekter og 

nystartede bedrifter. 

 Reduseres beskatningen av gevinst ved realisasjon av posisjoner i oppstartsbedrifter som er 

holdt over en forhåndsdefinert tidsramme, vil det øke forventet avkastning når investeringen 

foretas. 

 Skatteincentivene bør ideelt sett gjøres universelle, dvs. ikke bransjespesifikke. Det sikrer høyest 

samfunnsmessig avkastning av tilgjengelige ressurser. 

 Skatteincentivene bør gjelde for investeringer i bedrifter lokalisert i hele landet. 

 Skatteincentivene bør være tilgjengelig for alle – slik som personlige skatteytere, investorfond av 

ulik art, bedrifter, institusjonelle investorer og stiftelser. 

 Det må være klare, intensjonelle begrensninger for investeringer som gir skattefradrag, slik at 

misbruk av ordningen begrenses mest mulig, og gir størst mulig samfunnsgevinst.  
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5 KONKLUSJON OG OPPSUMMERING 
 

Norge er et rikt land. Men i forhold til vår rikdom er det lite privat kapital tilgjengelig til investering i 

prosjekter med høy risiko. Det svekker evnen til nyskaping, omstilling og innovasjon – og med det 

grunnlaget for den økonomiske veksten og nivået på både den nåværende og den fremtidige 

velstanden.  

Mange land legger rammebetingelsene bedre til rette for risikoprosjekter enn vi gjør i Norge. Det gir 

større investeringer i innovasjon, nyskaping og omstilling i næringslivet. Over tid fører det til et 

høyere velstandsnivå og et mer robust næringsliv. Den økonomiske situasjonen i Norge er for tiden 

god. Men økonomien er mer sårbar enn førsteinntrykket gir inntrykk av. Økonomien blir stadig mer 

tredelt, med petroleumsorientert sektor som for tiden har høy og stigende aktivitet basert på høye 

petroleumspriser, en innenlandsfokusert sektor drevet av høy reallønnsvekst, boliginvesteringer og 

lav arbeidsledighet de senere år, og en ikke-oljerelatert eksportorientert sektor som taper terreng. 

Over tid gjør det landet sårbart.  

Denne rapporten fremmer en rekke forslag til endringer for å redusere risiko ved investeringer i 

innovasjon, nyskaping og omstilling. Disse er ikke fremmet som en pakke men kan gjennomføres 

enkeltvis. 

Forslag som er fremmet inkluderer: 

 

Innføre investeringsstimulerende skatteordninger:  

 Mange land har skatteincentiver for investeringer i risikable prosjekter som innovasjons-

prosjekter og nystartede bedrifter. Det bidrar til å redusere risikoen investoren tar, og bidrar til 

at det blir flere forretningsengler. Norge bør også innføre risikoreduserende skatteordninger for 

investeringer innen innovasjon, nyetablering og vekst av bedrifter.  

 Konkret hvordan slike risikoreduserende skatteordninger utformes, bør utredes. Alle lands 

skattesystemer er forskjellige og ordninger som har fungert i andre land kan ha en annen virkning 

om de ikke tilpasses til norske forhold. Ordningene Sverige innførte 1. september 2013, hvor det 

gis skattefradrag for en andel av investert beløp i en ny bedrift, kan danne et utgangspunkt. 

Andre aktuelle innretninger som praktiseres i Europa er redusert gevinstbeskatning ved 

realisasjon av risikoinvesteringer etter en gitt tidsperiode og økt skattefradrag ved tap på 

risikoinvesteringer. Generelt er det å foretrekke at incentivene for vellykkede investeringer 

bedres enn at kostnaden for mislykkede investeringer reduseres. Risikoreduserende skatte-

incentiver for investeringer i bedrifters tidlige fase bør innføres for alle investortyper, fra private 

investorer (og deres investeringsselskap) til bedrifter og forvaltere av andres penger. 

 Aktive eierfond (Private equity) har en positiv virkning på samfunnet, ved at bedriftene de 

investerer i skaper flere arbeidsplasser og høyere verdiskaping enn gjennomsnittsbedriften. 

Endringer i kapitalforskriften vil kunne øke kapitaltilgangen til bransjen fra institusjonelle 

forvaltermiljøer. Kapitaltilgangen kan også styrkes ved at det innføres automatiske matching-

regler for statlige medinvesteringer på samme vilkår som private investorer til forhåndsgodkjente 

aktive eierfond som henter inn private penger, eller ordninger med statlig mezzanine lån. 

Aktivitetsnivået innen private equity påvirkes også av hvilket skatteregime som skal gjelde for 
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forvaltere i aktive eierfond, hvor det for tiden råder usikkerhet. Velges det å skattlegge forvaltere 

av aktive eierfonds investeringer i egne fond ved fritaksmetoden, vil Norge i en europeisk setting 

få gode rammevilkår for denne sektoren, noe som vil bygge opp under bransjen i Norge og føre 

til at de investerer i en større andel bedrifter med norsk forankring av hovedkontor og 

kjernevirksomheten. 

 

Fjerne negative skatteordninger for investeringer:  

 Det er et klart råd i denne rapporten at formuesskatten avvikles. Det vil virke positivt for 

risikoinvesteringer på to hovedmåter. For det første vil det over tid i betydelig grad øke mengden 

av privat kapital som er tilgjengelig for investeringer generelt, både for de som i dag investerer i 

næringsvirksomhet og for de som i dag ikke har sett seg råd til å kunne gjøre det. For det andre 

vil det betydelig redusere de sterke incentivene skattesystemet i dag gir til å investere i 

eiendomsmarkedet i stedet for i andre aktivaklasser. Samlet vil det styrke kapitaltilgangen for 

innovasjon-, nyskapings og omstillingsprosjekter.  

 

Omplassering av statlig kapital:  

 Det forretningsmessig orienterte statlige eierskapet bør reduseres. Rene forretningsorienterte 

statlige bedrifter bør på gunstige tidspunkt selges i sin helhet. I statlige bedrifter hvor 

forretningsmessig drift er et av flere hovedmål, vil nedsalg til negativ kontroll, dvs. 34 prosent 

eierandel, blokkere vedtektsendringer og kunne dekke hensynet til andre formål. 

 Kapitalen som det statlige nedsalget frigjør, bør delvis kanaliseres over til risikomarkedet og 

delvis benyttes til finansiering av vekstfremmende skattelettelser. Primært bør kanaliseringen inn 

i risikokapitalmarkedet gjøres ved fond-i-fond-løsninger. Nye statlige direkteinvesteringer i 

risikokapitalmarkedet bør som en hovedregel unngås.  

 Det er i den tidligere fase av bedrifters livsløp – etablerings- og vekstperioden frem til de tjener 

penger – hvor privat kapital- og kompetansetilgang er klart svakest og det er tilløp til 

markedssvikt. Statlige investeringer i risikokapitalmarkedet bør derfor ha et særlig fokus på å 

supplere private investeringer i fødselsfasen og den innledende vekstfasen til bedrifter med stort 

potensiale for verdiskaping og skaping av arbeidsplasser. Argentum bør få som eksplisitt mandat 

å fokusere på investeringer innen seed- og venturesegmentet. Argentum foreslås delt i to, noe 

som vil styrke mangfoldet og virkemåten den statlige kapitalen har. Ny statlig kapital i 

risikomarkedet bør innledningsvis primært kanaliseres inn i nyopprettede statlige 

forvaltningsselskap. En slik innretning vil gi økt transparens, mer mangfold og bedre sammen-

ligningsgrunnlag enn i dag. 

 For kvalifiserte private aktører og innovasjonsprosjekter bør det introduseres en matching-regel, 

hvor statlig kapital går inn på eiersiden i innovasjonsprosjekter og –bedrifter som etterspør det. 

En forutsetning for den statlige investeringen er at den gjøres med samme betingelser som den 

matchende private kapitalen. For statlig kapital kanalisert inn i gründerprosjekter godkjent av 

Innovasjon Norge, bør gründeren gis anledning til å kjøpe tilbake eierandeler, til gevinst for 

staten. Det vil sikre flere vekstorienterte innovative og konkurransedyktige gründerkontrollerte 

bedrifter. 
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Ny innretning av offentlig støtte til bedrifters tidligfase:  

 Støtten fra det offentlige til bedrifters tidligfase bør suppleres og legges om. Langt flere bedrifter 

vil bli etablert og overleve om det blir introdusert en ny og bedre offentlig støtteordning 

fokusert på bedrifters fødsel og tidlige vekstfase. Det bør innføres en ny offentlig støtteordning 

til bedrifters fødsel og tidlige vekstfase – «Gründer- og entreprenørskapspenger». 

 For godkjente prosjekter, bedrifter og gründere medfører den nye støtteordningen at det 

utbetales «leve- og utviklingsstøtte» til kandidatene. Ordningen har paralleller med NAVs 

dagpengeordning, men mottakerne er godkjente innovasjons- og entreprenørskapsaktører, ikke 

arbeidsløse. 

 Kompetansemessig vil Innovasjon Norge kunne være egnet til å avgjøre hvilke prosjekter og 

bedrifter som skal kvalifisere for støtte, mens man kan benytte NAV til å forestå de løpende 

utbetalinger.  

 Periodevis, i det minste ved aktuelle milepæler, bør mottakere måtte presentere status og det 

videre arbeid. Gjøres dette overfor et panel bestående av personer med kompetanse på 

innovasjon og kommersialisering, vil kontrollsystemet også kunne fungere som et 

kompetansenettverk med en mentorfunksjon for gründerens unge bedrift.  

 Innføres den nye ordningen, kan andre eksisterende støtteordninger som er ment å dekke 

samme behovet strammes inn eller avvikles. Etablererstipendordningen er en kandidat til bli 

avviklet. 

 De som kvalifiserer for Gründer- og entreprenørskapspenger bør, der det er relevant, også få 

tilbud om offentlig finansiert deltagelse i et gründerfellesskap, med tilgang til kontorplass, 

møtelokaler, internett og eksponering til den kompetansen og nettverk andre i fellesskapet 

besitter. 

 

Det er en rekke mulige tiltak for å bedre tilgangen på kapital og kompetanse for innovasjons- og 

risikoprosjekter som ikke er omtalt i denne rapporten. Hovedmålsettingen har vært å peke på 

sentrale endringer av regler og rammeverk som vil være av fundamental betydning for tilgangen 

risikokapitalprosjekter har til kapital og kompetanse. En regjering som ønsker å bedre rammeverket 

for å styrke landets evne til å gjennomføre innovasjonsprosjekter, nyetablering og omstilling av 

bedrifter anbefales derfor å nedsette et utvalg som kan gå i dybden på ulike relevante tiltak og 

regelforbedringer. Men det utelukker ikke at sentrale forslag med klare verdiskapingsstimulerende 

virkninger i denne rapporten igangsettes først. 
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Vedlegg  

 

Eierskap i næringslivet 

Norske privatpersoner er den største eiergruppen i næringslivet. Hele 80 prosent av alle foretak i 

norsk næringsliv er privat og norskeid. Nest største eiergruppe er stiftelser ol., med 10 prosent, 

etterfulgt av utenlandske eiere, med 7 prosent. Det offentlige eier kun 2 prosent av alle virksomheter 

i norsk næringsliv. 

Figur 58: Andel av alle foretak i norsk næringsliv, fordelt etter største eier 

  

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon 

 

80 prosent av alle foretak er privateid, men utenlandske eiere, offentlig eierskap og stiftelser er 

viktigere enn deres relativt sett begrensede antall skulle indikere når man ser på deres virkning på og 

andel av den økonomiske aktiviteten. Gjennomgående er det de mindre virksomhetene som er 

privateid, mens de større og mer kapitalintensive er eid av det offentlige, utlendinger eller av 

stiftelser. Dette ser vi av oversikten over antall ansatte de ulike eiergruppene har. 56 prosent av alle 

ansatte i norsk næringsliv var ansatt i en privateid virksomhet, en økning fra 53 prosent i 2003. 

Utenlandsk eide foretak hadde 24 prosent av alle ansatte, mens foretak eid av det offentlige og 

stiftelser hadde hhv. 11 og 10 prosent av de ansatte. 
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Figur 59: Antall ansatte i norsk næringsliv fordelt på eiertyper 

 

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon  

Målt som andel av verdiskapingen er privateide foretak ikke lenger den største gruppen. I 2010 sto 

utenlandsk eide foretak for den største andelen av all verdiskaping, med 35 prosent. Privateide 

virksomheter utgjorde 31 prosent, tett fulgt av offentlige eide virksomheter, med 27 prosent. Foretak 

eid av stiftelser utgjorde 6 prosent. 

Figur 60: Andel av verdiskapingen i norsk næringsliv fordelt på eiertyper 

 

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon  

Av de ulike eiertypene er det privateide foretak som får størst avkastning på kapitalen de har 

investert i verdiskapende virksomhet, med 2,2 prosent. Dette er en nedgang fra 2,7 prosent i 2003. 

Offentlig eide foretak følger tett etter, med 2,1 prosent, en svak økning siden 2003.  Utenlandsk eide 

foretak ligger på et lavere nivå i 2010, med 1,3 prosent, en nedgang fra 2,0 prosent i 2003. 
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Figur 61: Totalkapitalrentabilitet for ulike eiertyper (vektet gjennomsnitt) 

  

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon  

Undersøkelsene Menon har gjennomført avdekker tre hovedkilder til verdiskapingsvekst i personlig 

eide foretak og to kilder til verdiskapingstap. Størst verdiskapingvekst har det i perioden fra 2003 til 

2010 kommet fra vekst i foretakene. Dette står for 70 prosent av verdiskapingsveksten. Rett bak 

følger nyskaping, med 64 prosent, mens oppkjøp utgjør 30 prosent. At avvikling av foretak virker 

negativt på verdiskapingen er som forventet, men den største kilden til verdiskapingstap er salg av 

foretak, med -64 prosent. 

Figur 62: Kilder til verdiskapingsvekst i norsk personlig eierskap (2003-2010) 

  

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon  

 

For de aller fleste næringer er andelen av personlig eide foretak høyere enn næringens andel av 

samlet verdiskaping. Unntakene er næringene fornybar, finans og olje og gass. Spesielt for olje og 

gass er andelen av verdiskapingen betydelig høyere enn andelen av private eiere. 
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Figur 63: Personlige eieres andel av næringens verdiskaping, og næringens andel av næringslivets 

verdiskaping (2010) 

 

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon  
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Kompetent kapital 
Innovasjon, eierskap og skatt

Av Villeman Vinjewww.c iv i ta .no

Velstandsnivået i Norge er høyt. Store investeringer har blitt kanalisert inn i oljesektoren og i eiendom. Annet 
næringsliv har det magrere. I forhold til vårt velstandsnivå er det lite privat kapital tilgjengelig til investeringer 
i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye 
bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatte-
inntekter. 
 
Investorer i risikokapitalprosjekter er mangfoldige, fra forretningsengler, private forvaltermiljøer, aktive 
eierfond til den største kapitalisten i Norge, staten. Aktive investorer i risikokapitalprosjekter bidrar også ofte 
med kommersialiseringskompetanse, en helt nødvendig ressurs for å utvikle en god ide til en nyskapende 
bedrift. Rapporten trekker på statistikk, forskning og illustrerende caser til å analysere betydningen de ulike 
risikokapitalaktørene har for verdiskaping og omstillingsevne. 

Rammebetingelsene for risikokapital bestemmes politisk. Rapporten presenterer en rekke grunner for hvorfor 
rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved 
innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Gjennomført 
enkeltvis eller samlet,  vil de foreslåtte forbedringene bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og 
konkurransedyktig næringsliv. Over tid danner det grunnlaget for gode lønninger og robust privat og offentlig 
velferd. Gode rammebetingelser for risikoprosjekter er grunnleggende sett et samfunnsgode.


