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Hva skal til for å gi 
innehavere av  
enkeltpersonforetak  
de samme rettighetene 
til sykepenger som 
vanlige arbeidstagere? 

Tallet på nyetablerte  
foretak økte med  
9 prosent i 2010  
sammenlignet med  
året før. Hva vil dere  
gjøre for at den  
positive trenden  
fortsetter?

Hva vil dere gjøre  
for at flere nyetablerte  
bedrifter overlever  
de første, kritiske  
driftsårene?

Først og fremst politisk vilje og en 
aksept for at innehavere av enkelt-
personsforetak skal behandles på 
lik linje med arbeidstagere.

Vi treng ein heilskapleg gjennom-
gang av dei sosiale vilkåra for 
enkeltmannsforetak.

Høyre har fått utredet at selvsten-
dig næringsdrivende betaler, kor-
rigert for skatteandel, rundt 6 pro-
sent mindre i skatt. På den annen 
side har de ikke krav på de samme 
ytelsene som en lønnsmottager. 
Det sentrale er at rettigheter må stå 
i forhold til det de selvstendig næ-
ringsdrivende yter til fellesskapet. 
Selv om næringsdrivende får fra-
drag for utgifter, vil Høyre utrede 
et næringsfradrag, fordi bunnfra-
draget i de senere år er hevet som et 
ledd i fordelingspolitikken.

Vi er avhengige av å ha stabile og 
forutsigbare rammevilkår, som 
gjør at nyetablerte foretak ikke 
utsettes for brå endringer i forut-
setningene for etableringen.

Vi må satse på entreprenørskap 
i skolen, gode rettleiings- og inku-
batorordningar, meir før-såkorn- 
og såkornkapital og støtte til nett-
verk mellom bedriftsklynger og 
forskingsmiljø. Offentlig innkjøp 
må også komme nyetablerte 
verksemder til gode.

Vi vil redusere skjemaveldet med 
25 prosent, herunder utvide unnta-
ket for revisjonsplikten for små AS. 
Vi vil redusere skattetrykket, og la 
bedriftene få bedre muligheter til å 
bygge egenkapital. Vi har foreslått 
et investeringsfond (skattekreditt-
ordning for enkeltpersonforetak). 
Vi vil støtte arbeidslinjen – det må 
være lønnsomt å jobbe og sentra-
le fagforeninger skal ikke kunne 
legge ned veto mot lokalt ønskede 
turnusløsninger. Vi skal sørge for 
generelt, gode og stabile rammevil-
kår for entreprenører.

Vi har fjernet revisjonsplikten for 
mindre selskaper. Videre vil Sen-
terpartiet senke kravet til aksjeka-
pital ved oppstart, vi vil jobbe for 
å få etablert en investeringsfonds-
ordning for enkeltpersonsforetak, 
redusere bedriftenes kostnader 
knyttet til offentlige lover og for-
skrifter med 20 prosent innen 2013. 
Innrapportering og kostnader er 
særlig tyngende for små og mel-
lomstore bedrifter, og tar ressurser 
som heller bør benyttes til videre 
utvikling og verdiskaping.
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Vil dere fjerne formueskatt på 
arbeidende kapital?

Bør det bli enklere å få offentlig 
støtte ved oppstart av foretak?

Er det behov for ekstra tilrette-
legging for kvinnelige gründere?

Vi må styrke tilgangen på risiko-
kapital, tilby kvalifisert rådgiving 
og byggje nettverk som kan vere 
støttande. For aksjeselskap vil 
erfarne styrerepresentantar vere 
viktig.

Høyre bevilger 500 mill. kr til så-
kornfond i revidert budsjett, fordi 
de realiserer gode ideer og forret-
ningsmuligheter og utløser privat 
risikokapital. Høyre har foreslått at 
evalueringen av Innovasjon Nor-
ge må til Stortinget, og vi er sær-
lig bekymret for at virkemiddelap-
paratet ikke er egnet til å håndtere 
store satsinger. Vi vil styrke norske 
bedrifter ved å senke skattetryk-
ket; vi vil fjerne formuesskatt og 
arveavgift. Å gi norsk privat kapi-
tal bedre kår, er å åpne opp for flere 
forretningsengler. 
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krF har programfestet at etablere-
re og selvstendig næringsdrivende 
skal få sykepenger fra første dag.

Det er helt åpenbart at dagens sys-
tem ikke klarer å fange opp de pro-
blemstillinger som gründere står 
overfor når det gjelder både syke-
penger og andre sosiale utgifter. 
Dersom en nyetablert gründer skal 
kunne nyte godt av den sikkerhet 
som enhver annen ansatt i en be-
drift nyter godt av, er en nødt til å 
tegne en svært dyr forsikring. Den 
kommer på toppen av andre allere-
de påløpte utgifter. Dette er svært 
problematisk, dersom en skal kun-
ne klare å motivere personer med 
gode ideer til å satse. 

Først og fremst politisk vilje. Det 
er bare Venstre som på Stortinget 
har foreslått å likestille de sosiale 
rettigheten til selvstendig nærings-
drivende med arbeidstageres. Vi 
foreslo ved behandlingen av stats-
budsjettet for 2011 å likestille rettig-
hetene når det gjaldt sykdom under 
svangerskap, sykepenger ved egne 
barns sykdom og en opptrapping av 
dekning av sykepenger fra 65 til 80 
prosent og en forpliktende opptrap-
pingsplan til 100 prosent. Vi gjentar 
forslaget i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2011. 

Vi har svært gode sosiale ordnin-
ger her i landet, også for næringsli-
vet, og dette er noe som vi er svært 
opptatt av i Ap. Et godt sosialt sik-
kerhetsnett hjelper folk gjennom 
omstillinger og gjør det mulig for 
enkeltpersoner å ta risiko som en-
treprenører. Regjeringen har prio-
ritert å styrke velferdsordningene 
for selvstendig næringsdrivende, 
og gitt dem rett til svangerskaps-
penger og foreldrepenger. Ordnin-
gen gir økt sosial trygghet for begge 
kjønn og kan stimulere flere kvin-
ner til å etablere egen virksomhet. 

 ➥Et enklere regelverk for  
opprettelse av mindre aksje- 
selskaper.
 ➥Bedre støtteordninger i regi  
av Innovasjon Norge.
 ➥Selvstendig næringsdrivende 
må få like gode rettigheter i for-
bindelse med svangerskap og 
fødsel som lønnsmottagere.

Dersom vi skal klare å få den po-
sitive trenden med å skape nye be-
drifter til å fortsette, er vi nødt til 
å skaffe til veie mer risikovillig ka-
pital i markedet. Dette gjøres med 
en kombinasjon av ny såkorns- og 
venturekapital og nye skatteinten-
sivordninger for å kunne skape ny 
næringsvirksomhet og forskning. 
Det må bli mulig å få på plass mer 
såkornskapital. I tillegg må det 
bli lagt til rette for at de som stil-
ler denne kapitalen til rådighet, får 
bedre vilkår for å kunne avskrive 
tap på investeringer.

Ett sett av virkemidler  
er nødvendig:

 ➥Færre skjemaer og regler.  
Et enklere Norge.
 ➥Bedre sosiale ordninger/rettig-
heter for selvstendige nærings-
drivende.
 ➥Et enklere og mer målrettet 
skatte- og avgiftssystem.
 ➥Stabile økonomiske rammer.
 ➥Målrette det offentlig virkemid-
delapparat/offentlige ordninger 
mot nyetablering/nyskaping.
 ➥Økonomiske stimuli til å inves-
tere i norsk næringsliv. 

Undersøkelser viser at Norge er et 
godt land å drive næringsvirksom-
het i .Vi vil fortsatt føre en ansvar-
lig økonomisk politikk, og legge 
til rette for stabile og forutsigbare 
rammevilkår som reduserer usik-
kerhet og kostnader. Dette vil  
bidra til å legge til rette for lang-
siktig planlegging og vekst. Vi vil 
fortsatt føre en aktiv næringspoli-
tikk, hvor det satses på kunnskap 
og kompetanse, forenkling og et 
næringspolitisk virkemiddelap-
parat som spiller på lag med næ-
ringslivet.  
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krF har programfestet at skatter 
og avgifter for nyetablerte bedrif-
ter forfaller til betaling på et senere 
tidspunkt. Det vil gi bedriftene en 
enklere start gjennom bedret 
likviditet

Dersom flere bedrifter skal kun-
ne overleve på lengre sikt, må ram-
mebetingelsene legge til rette for 
at dette skal skje. Dette være seg 
venture kapital, profesjonell råd-
givning og ikke minst skatteinten-
siver som viser at det lønner seg å 
sette en idé ut i live. Det er svært 
viktig at når det gjelder offentlige 
midler, så stilles disse til rådighet 
utifra ideens mulighet til å kun-
ne lykkes og ikke utifra hvor langt 
unna andre folk du bor, eller har et 
spesielt kjønn. Det er alltid ideen 
som skal danne grunnlaget.

Venstre har fremmet flere konkre-
te tiltak i Stortinget som vil gjøre 
det enklere de første årene:

 ➥Halv arbeidsgiveravgift de tre 
første årene for nye bedrifter 
med mindre enn 5 ansatte.
 ➥Ulike ordninger for å sikre ka-
pitaltilgang (skatteinsentiv og 
endring og styrking av dagens 
etablererstipendordning)
 ➥Dele Innovasjon Norge i to, slik 
at det blir en del som bare driver 
med støtte til nyskaping og ny-
etablering, uavhengig av geogra-
fisk lokalisering. 

Gode og stabile rammevilkår er 
særlig viktig for nyetablerte bedrif-
ter som ofte er i en fase, der inntek-
tene er usikre. Vi vil også fortsette 
med å satse på råd og veiledning til 
etablerere gjennom det næringspo-
litiske virkemiddelapparatet, kom-
munale næringsfond m.m.. Nett-
verk som NCE-er og næringshager 
er viktige arenaer for å bidra til at 
gründere kan kobles med etablerte 
miljøer, slik at de bedre kan realise-
re sitt potensial . Inkubatorer som 
tilbyr mentorordninger, støttetje-
nester og rådgivning er også viktig. 

ARBEIDERpARTIET ønsker ikke 
å svare på ja/nei spørsmålene 
uten å få anledning til å utdype 
svarene.
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