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Teknas innspill til revidert nasjonalbudsjett 2021  

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening, er den største masterforeningen i Norge, og den største 

fagforeningen i Akademikerne med over 88 000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller 

mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.   

 

200 millioner kroner ekstra til IPN-ordningen   

Koronapandemien har medført en sterk økning i søknaden til Forskningsrådets innovasjonsprosjekt i 

næringslivet (IPN). Etter det vi har fått opplyst har det kommet inn dobbelt så mange søknader som på 

samme tid i 2020 og det er allerede nå omsøkt midler tilsvarende det dobbelte av det som er av 

tilgjengelige midler for hele 2021.   

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av 

forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig 

verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster 

ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.  

Vi har et stort behov for å skape flere nye arbeidsplasser i fremtiden. Mer forskning og innovasjon er 

nødvendig for å skape ny teknologi, innovasjon og en grønn omstilling. Tekna har lenge etterspurt mer 

forskningsaktivitet i næringslivet. Når rekordmange virksomheter nå vil forske er det derfor 

avgjørende at man styrker ordningen som gjør det mulig.   

Søkermassen viser at denne ordningen treffer næringslivet i hele landet. Over halvparten av søkerne 

har færre enn 10 ansatte og halvparten er etablert i løpet av de ti siste årene. Ordningen treffer også 

mange bransjer. Både forskning innen helse, energi, IKT og industri har hatt en markant økning, og 

ikke minst er søknadsøkningen stor blant små- og mellomstore bedrifter.  

Tekna ber om at Stortinget styrker IPN-ordningen med 200 millioner kr for å sikre at 

Forskningsrådet i 2021 har tilstrekkelige midler til å støtte gode næringsrettede 

forskningsprosjekter knyttet til omstilling.    

Vi gjør oppmerksom på at vi vil ettersende ytterligere innspill til RNB, men gitt den korte fristen 

sender vi dette innspillet først.   
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