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"VI ENDRER PREMISSENE FOR
NORSK NÆRINGSPOLITIKK!"
Noen av våre seire
så langt....

Fjernet arveavgiften
Momsrapportering en gang i
året for bedrifter med under en
million i omsetning.
Bedre avskrivningsregler
Svangerskaps-og
foreldrepenger for selvstendige
næringsdrivende
Fjerning av revisorplikten for
mindre aksjeselskaper
Redusert krav om aksjekapital

Olaf Thommessen
Administrerende direktør
i SMB Norge

2 av 3 arbeidsplasser skapes
i SMB-sektoren...

De viktigste verdiskaperne!
SMB Norge jobber for et samfunn der små og mellomstore bedrifter
blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener.
Samfunnet har en plikt til å heie frem Norges viktigste verdiskapere
og SMB Norge sin oppgave er å være en ambassadør for dette.
Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en
debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store
statlige selskaper. SMB Norge vil snu debatten til å handle mer om
det store mangfoldet i norsk næringsliv.
Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine
behov og utfordringer blir løftet frem. Bak bedriftene står det flere
tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser
for seg selv og andre.

De små og mellomstore er verdifulle!
Små og mellomstore bedrifter skaper liv i lokalsamfunnet og de
bidrar til fellesskapet. At de tjener penger er en viktig forutsetning,
men det er ikke hovedmotivasjonen for mange bedriftseiere. Det er
den indre motivasjon av å lykkes, og gleden ved å jobbe med noe
de brenner for, som er avgjørende.
SMB Norge sørger for at de som skaper arbeidsplasser får en
stemme i den offentlige debatten. Det som forener oss er de
utfordringene og mulighetene det innebærer å drive en bedrift i
Norge.
Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av norsk
næringsliv. De er ryggraden i norsk økonomi og de
representerer folkesjela i Norge.
SMB Norge skal synliggjøre at det er i alles interesse å legge til
rette for bedriftene. Vi skal sette søkelyset på de utfordringene
som mange møter i hverdagen, men vi skal også trekke frem den
ekte bedriftsgleden mange får ved å drive sin egen bedrift. Norske
bedriftseiere er hverdagshelter!

Uten deres utrettelige arbeid
stopper Norge opp!

SMB'ene bidrar med halvparten
av verdiskapingen i Norge!

Skatt og rammevilkår...
Å skape flere nye jobber er viktig. Skaper vi flere nye jobber, øker
vi skatteinntektene. De er en forutsetning for å finansiere vår felles
velferd. Flere nye jobber gir arbeidssøkere mulighet til å bli
inkludert i samfunnet, samt få jobb der man bor.
SMB Norge mener at veksten i norsk næringsliv må komme fra de
små og mellomstore bedriftene. I dag sysselsetter disse bedriftene
over halvparten av alle arbeidstakere og produserer 4 av 10 kroner
i total verdiskaping. Hvis alle norske foretak med 1-20 ansatte fikk
en ansatt til, ville vi fått 165 000 nye arbeidsplasser. Det er flere
arbeidsplasser enn vi har arbeidsledige i Norge.
Små og mellomstore bedrifter i Norge er avhengig av kapital for å
vokse. Skal flere bedrifter lykkes og arbeidsplasser sikres, må det
bli lettere for bedriftene å få tilgang på kapital for å investere.

SKATT

SMB Norge mener:
Privat norsk eierskap må styrkes ved at formueskatten fjernes.
Det må innføres flere og bedre skatteincentiver for å investere i
småbedrifter og gründerselskaper.
Arbeidsgiveravgiften må reduseres.
Gründerlån og tilskudd i tidlig fase må styrkes.
Delingsøkonomi er positivt, men nye aktører må skattlegges på lik
linje med etablerte næringer.
Skatterapportering må forenkles for alle bedrifter og tilpasses for
aktører i delingsøkonomien.
Skattefradrag på hjemmetjenester, lik den svenske ROT og RUT
ordningen, bør benyttes som et virkemiddel mot svart arbeid.
Småbedrifter skal ha større fleksibilitet ved oppsigelser.
Små og mellomstore bedrifter skal for mindre skatteposisjoner ha
en objektiv rett til å beholde disse uavhengig av bytte av eierskap
eller motiver.
Kredittkortavgift skal fjernes fra salgsleddet og pålegges
kredittkortbrukeren.
Hver bedrift skal ha et bunnfradrag tilsvarende minstefradrag for
personlig skatteytere.
Fullt MVA-fradrag for alle virksomhetsrelaterte kostnader.
Vil utvide ordningen om årstermin for små bedrifter fra 1 mill. kr
til 3 mill. kr. i omsetning.

RETTIGHETER

Bedre rettigheter for
næringsdrivende og gründere...
For at flere skal våge å starte for seg selv, må vi bedre
regelverket for selvstendig næringsdrivende. SMB Norge
arbeider derfor for gode, forutsigbare sosiale rettigheter for
næringsdrivende.
Selvstendig næringsdrivende fortjener bedre sosiale
rettigheter. De har dårligere rettigheter blant annet når det
gjelder pensjonssparing og sykelønn. I tillegg går de glipp
av et minstefradrag, som alle fast ansatte har krav på.

SMB Norge mener:
De sosiale rettighetene til
selvstendig næringsdrivende
må styrkes ytterlige
Rettssikkerheten til
næringsdrivende må styrkes
Arbeidsgiver skal ikke fungere
som innkrevingssentral for det
offentlige
Organisasjonsfriheten skal
etterleves som et ukrenkelig
prinsipp

KOMPETANSE

Næringslivet trenger lærlinger
og fagkompetanse!
Fagarbeidere er en ettertraktet ressurs i arbeidslivet.
Samfunnet har et enormt ansvar for å bedre statusen til
yrkesfagene og sørge for at flere fullfører. Det betyr at
skolen, politikere, foreldre og bedrifter må dra i samme
retning for å snu utviklingen.
Vi må tenkte nytt om utformingen av skolehverdagen til
elevene, og sørge for at det finnes nok lærlingplasser ute i
bedriftene.
Respekten for fagarbeidere og statusen til yrkesfaglinjene
må heves. For at norske bedrifter skal være
konkurransedyktige med hensyn til arbeidskraft og
oppdrag, må satsingen på kunnskap og kompetanse
styrkes.

SMB Norge mener:
Den nasjonale fraværsgrensen må videreføres.
Lærlingtilskuddet må økes til det samme nivået som en
elev som går studiespesialiserende.
Vi trenger mer praktiskrettet teori på yrkesfag.
Vi må styrke samarbeidet mellom rådgivningstjenesten
i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene.
Det offentlige må jobbe bevist med å øke antall
lærebedrifter og lærlingeplasser.

ARBEIDSLIV

Et godt arbeidsliv...
SMB Norge ønsker et trygt og anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi
passe på at regelverket ikke blir et hinder for bedriftens muligheter
til vekst og verdiskaping.
Spillereglene i arbeidsmiljøloven må være like for alle bedrifter.
Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift på et prosjekt må
også gjelde for deres underleverandører, uavhengig av om de er
organisert eller ikke.
Uorganiserte bedrifter må også få muligheten til å forhandle med
sine ansatte om unntak i lovens bestemmelser der det gis adgang
for dette, så fremt arbeidstilsynet godkjenner avtalen.

SMB Norge mener:
Fremforhandlede ordninger i en
hovedbedrift må også gjelde for
underleverandører på samme
prosjekt.
Der loven åpner for det, bør
arbeidstaker og arbeidsgiver i en
uorganisert bedrift få anledning til
avtale avvik fra arbeidsmiljølovens
bestemmelser

Arbeidsgivers lønnsplikt må utgå
ved permittering
Strengere straff ved grove brudd
på arbeidsmiljøloven
Vi trenger økt samarbeid og
informasjonsflyt mellom
offentlige etater som Nav, Politi,
Skatteetaten og Arbeidstilsynet

SYKELØNN

Verdens beste sykelønnsordning...
Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre OECDland. Vi har i tillegg verdens mest generøse sykelønnsordning. Det
gir store kostnader for bedriftene og velferdsstaten.
SMB Norge mener det må brukes nye virkemidler for å få ned
sykefraværet. Vi ønsker derfor å innføre en egenandel for
korttidsfravær, slik at det alltid vil lønne seg å jobbe.

SMB Norge mener:
Stortinget må bestemme sykelønnsordningen. Sykelønn må
derfor ut av avtalen om inkluderende arbeidsliv. (IA-avtalen)
Det bør innføres en egenandel på 20 prosent fra første
fraværsdag slik at man får utbetalt 80 prosent av full lønn.
Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom.
Det bør innføres en karensdag. Unntak ved kronisk
sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom.
Bedrifter med lite sykefravær skal premieres med redusert
arbeidsgiveravgift.

SAMARBEID

Sterkere sammen!
Norsk næringsliv er tjent med åpenhet mellom de europeiske
landene og våre viktigste handelspartnere. Norsk næringsliv nyter
godt av tilgangen til EU og det indre markedet gjennom EØSavtalen.
Det er helt klart utfordringer med EØS-avtalen, men SMB Norge
mener at norsk næringsliv er tjent med å gjøre den bedre innenfra
enn utenfor.
I tillegg til å styrke våre relasjoner med Europa, skal SMB Norge
være en ambassadør for å styrke vårt nordiske fellesskap. Norden
er vårt viktigste handelsområde og norsk næringsliv er tjent med å
løse opp i felles grensehindringer og knytte oss tettere sammen
gjennom felles samferdselsprosjekter.
Åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser er en forutsetning
for økonomisk vekst og velferd. Norsk næringsliv står sterkere
sammen med våre nordiske og europeiske handelspartnere enn vi
gjør alene.

SAMARBEID

Europeisk partnerskap!
Fra februar 2019 har SMB Norge
vært medlem av SMEUnited. Med
12 millioner europeiske små og
mellomstore bedrifter i ryggen
har organisasjonen stor
påvirkningskraft på
beslutningstakerne i EU.
Som norges representant i den
Brüssel-baserte organisasjonen
får SMB Norge muligheten til å
påvirke de lange linjene i
europeisk næringslivspolitikk.

SMB Norge mener:
Norsk næringsliv er tjent med at Norge opprettholder sitt
EØS-medlemskap.
Det må innføres en felles nordisk transportplan.
Det må satses på fellesnordisk bedrifts- og arbeidsmarked
og arbeides aktivt mot grensehindringer mellom de nordiske
landene.

OFFENTLIGE ANBUD

Offentlig kapital gir grønne lokale arbeidsplasser
Små og mellomstore bedrifter må i større grad få ta del i
omsetningen som skjer via offentlige innkjøp. Muligheten til å
legge til rette for små og lokale bedrifter finnes i regelverket og må
benyttes. Offentlige innkjøpere må forstå verdien i tilgjengelighet
og lokale arbeidsplasser.
Norge har som målsetting å redusere våre klimagassutslipp
med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslipssamfunn innen
2050. Det klarer vi ikke uten at industrien og norsk næringsliv
bidrar. Grønne støtteordninger og tilgang på kapital er viktig i den
prosessen.

SMB Norge mener:
Det offentlige må i større grad bruke frivillig kunngjøring og
utforme konkurransegrunnlaget i anbudene på en måte som
gir små og mellomstore bedrifter anledning til å delta.
Dele opp kontrakten ved større anbud og ikke stille
strengere krav enn nødvendig.
I større grad vektlegge miljøgevinsten ved å bruke lokale
aktører
Ordningen med SkatteFUNN må styrkes
Forskningsrådet og Innovasjon Norge må satse tydeligere
på grønn innovasjon

HELE LANDET

En organisasjon for hele landet!
SMB Norge er en landsdekkende organisasjon for små og
mellomstore bedrifter. Vi jobber for at alle politikere, enten de sitter
på Stortinget, fylkesting eller kommunestyre, legger til rette for
Norges viktigste verdiskapere – de små og mellomstore bedriftene.
I et langstrakt land som Norge er det ikke mulig å komme unna
transport av varer og materiell på vei. En stadig større andel av
transportselskapenes kostnader går til bompenger. SMB Norge
mener at økte avskrivningssatser på nyttekjøretøy vil kunne
kompensere for noe av dette og samtidig gi ett incitament for å
skifte til mer miljøvennlige og trafikksikre nyttekjøretøy

SMB Norge mener:
Politikerne må prioritere samferdsel og infrastrukturløsninger som
gjør det mulig å opprettholde spredt bosetting og arbeidsplasser
over hele landet.
Næringslivet bør få økt avskrivningssats på nyttekjøretøy for å
kompensere for økte bompenger og drivstoffavgift
Det må legges til rette for parkering for næringslivet i byer og
tettsteder
En større andel av selskapsskatten bør tilfalle kommunene som en
direkte stimulans for å legge til rette for næringsutvikling

