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GRÜNDERE SKAPER FREMTIDEN
Mennesker som våger å satse på egne ideer og skaperkraft, fortjener en politikk som har fokus
på deres behov og muligheter. At de lykkes, skaper arbeidsplasser, tjener penger og betaler
skatt, er viktig for at velferdssamfunnet kan opprettholdes for oss alle!
Små og mellomstore bedrifter representerer 99 prosent av alle bedrifter i landet, men overses
likevel av den sittende regjeringen. I en innovasjonsdrevet økonomi som den norske, er det
viktig at næringsvirksomhet er attraktivt, spesielt med tanke på at hele 120 000 bedrifter kan
stå foran et eierskifte de neste ti årene. Gründerne og de små og mellomstore bedriftene er den
viktigste kilden til nødvendig omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. Høyre mener derfor
at det må bli lettere å starte, drive og eie egen bedrift i Norge.
Å starte en egen bedrift er et spørsmål om økonomi, og for mange unge blir etablering
umuliggjort av forpliktelsen til nedbetaling av studielån fra første dag. Mange nyetablerte og
små bedrifter har også vanskelig for å skaffe kapital. Det er derfor viktig å stimulere flere
private investorer til å gå inn som såkalte ”Business Angels” i nyetablerte virksomheter.
Skattepolitikken må ha fokus på ”hverdagssliterne” i næringslivet. Arveavgift og formuesskatt
må fjernes. Minstefradraget for lønnsmottakere, som har utviklet seg til å bli et virkemiddel i
fordelingspolitikken, er økt betydelig i de senere år. Bedre fradragsmuligheter vil stimulere til
næringsetablering og gründervirksomhet, og fjerne forskjellsbehandling.
Et stort skjemavelde og voksende krav fra det offentlige rammer småbedriftene særlig hardt.
Unødvendig byråkratisk kontroll og rapportering må fjernes.
Det er lønnsom næringsutvikling å satse på ungt entreprenørskap. Hele 20 prosent av elevene
som har hatt entreprenørskap i skolen, starter egen bedrift senere. Det er også viktig å
stimulere til satsing på entreprenørskap innen høyere utdanning. Tilbud om utdanning innen
entreprenørskap og styrket kontakt mellom universiteter/høyskoler og næringslivet kan sikre

traineeordninger og vil gi studenter inspirasjon og kompetanse til å bli fremtidige gründere.
Flere inkubatorer for nyutdannede kan gi mulighet til å prøve ut ideer til nye bedrifter før
etablering.
Private organisasjoner grunnla våre velferdsordninger, og private gründere er fortsatt
pådrivere for utvikling av nye og bedre tilbud i helse- og omsorgstjenesten. Høyre vil avskaffe
det offentlige monopolet i denne sektoren og oppmuntre helsepersonell til å etablere egne
tilbud som bidrar til større mangfold, mer valgfrihet, bedre kvalitet og god ressursbruk.
Private aktører som tilbyr helse- og omsorgstjenester må få mer forutsigbare avtaler med det
offentlige, og likestilles med offentlige tilbydere med hensyn til momsregler. Opplæring i
entreprenørskap må integreres i utdanningen av helse- og omsorgspersonell.
Høyres landsmøte vil:
•

Ha fokus på bedriftsetablerere, bedriftseiere og eierskifter i skattepolitikken. Det betyr
blant annet at arveavgiften og formuesskatten må avskaffes.

•

Innføre et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende.

•

Styrke innovasjon som mål i skattepolitikken, ved å styrke og utvide skatteincentiver
som bidrar til økt forskningsinnsats, som SkatteFUNN.

•

Gjøre det mer attraktivt, og mindre risikabelt, å eie egen bedrift. Selvstendig
næringsdrivendes sosiale rettigheter må styrkes.

•

Forskyve starttidspunktet for tilbakebetaling av studielånet med fem år, slik at
nyutdannede gründere får et økonomisk pusterom til å etablere seg.

•

Vurdere ulike ordninger for å lette tilgangen til risikokapital, blant annet mulighet for
skattefradrag til såkalte ”Business Angels” og styrking av de landsdekkende
såkornfondene.

•

Redusere skjemaveldet for næringslivet med 25 prosent. Vi vil frita mindre foretak fra
revisjonsplikt, vedta en forenklet aksjelovgivning for små selskaper, forenkle
bokføringsregelverket og innføre et forenklingsråd som skal gjennomgå alle nye lover
og regler for å forhindre at nytt regelverk skaper unødvendig byråkrati.

•

At barn og unge må lære om det å starte egen bedrift i skolen, og at det må satses
tyngre på Ungt Entreprenørskap i skolen.

•

Styrke tilbudet om utdanning i entreprenørskap ved universiteter og høyskoler, og
stimulere til etablering av inkubatorer for nyutdannede som ønsker å starte egen

virksomhet.
•

Stimulere til tettere samarbeid mellom universiteter/høyskoler og næringslivet, og
blant annet etablere flere traineeordninger for studenter som ønsker å etablere egen
virksomhet.

•

Sikre langsiktige og forutsigbare avtaler for private aktører i helse- og
omsorgstjenesten.

•

Likestille private og offentlige tilbydere med hensyn til momsregler for helse- og
omsorgstjenester.

•

Legge til rette for at ansatte kan være medeiere i oppstartsbedrifter.

•

Satse på næringshager og lignende arenaer for å sikre gründere et sosialt, kompetent
og oppmuntrende miljø.

