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Maritim næring bidrar med betydelige inntekter til 
fellesskapet 

Den maritime næringen spiller en svært viktig rolle for norsk næringsliv og sysselsetting i store deler av landet. I 

2019 bidro næringen med 156 milliarder kroner i verdiskaping, og stod dermed for syv prosent av verdiskapingen 

i privat næringsliv når oljeoperatørene holdes utenfor. De maritime selskapene sysselsatte i underkant av 90 000 

personer ved utgangen av samme år. Den maritime næringen er både en av Norges viktigste næringer for 

sysselsetting og en høyproduktiv næring. Verdiskaping per sysselsatt er rundt 70 prosent høyere i den maritime 

næringen enn i det øvrige næringslivet (ekskludert oljeoperatørene).  

Tabell 1 – Nøkkeltall for norsk maritim næring i 2019. Kilde: Menon Economics 

Omsetning Verdiskaping Sysselsetting 

467 mrd. NOK 156 mrd. NOK 88 000 

 

I tillegg til å være en viktig arbeidsplass og bidragsyter til norsk bruttonasjonalprodukt, genererer den maritime 

næringen betydelige skatte- og avgiftsinntekter. Dette gjelder både bedrifts- og personskatter. Maritime 

bedrifter og deres arbeidstakere bidro i 2019 med en samlet skatte- og avgiftsinngang på 43,7 mrd. NOK.1 Av 

dette gikk drøyt 8 milliarder direkte til kommuner og fylkeskommuner, mens over 35 milliarder kroner gikk til 

statskassen. De kommunale inntektene tilfaller ikke bare de kommunene hvor bedriftene er lokalisert ettersom 

kommune- og fylkeskommuneskatten bestemmes av arbeidstakernes bosted. I 2019, tilfalt rett under 40 prosent 

av de kommunale skattene andre kommuner enn de sysselsattes arbeidsstedskommune. Netto skatteinngang 

fra den maritime næringen ble på cirka 42 milliarder kroner ettersom det ble utbetalt 1,8 milliarder gjennom 

refusjonsordningen for sjøfolk.  

 

De maritime bedriftene er viktige for opprettholdelsen av flere lokalsamfunn langs den norske kysten, både som 

direkte arbeidsgiver og indirekte gjennom at de ansatte i maritim næring etterspør andre varer og tjenester som 

 

1 Tallet er ekskludert merverdiavgift.  
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legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting. Som sagt, i første omgang kjøper de maritimt ansatte varer og 

tjenester som legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting. Vi estimerer at dette forbruket la grunnlag for 

nesten 22 milliarder i verdiskaping og 22 500 arbeidsplasser. Videre legger forbruket indirekte grunnlag for 

verdiskaping gjennom to kanaler. Den første er at bedriftene hvor maritime arbeidstakere kjøper varer og 

tjenester igjen kjøper varer og tjenester fra andre bedrifter, og slik fortsetter dette nedover i verdikjeden. Den 

andre er at bedriftene må ha ansatte som det utbetales lønn til for å tilby disse varene og tjenestene. De ansatte 

legger igjen grunnlag for verdiskaping og sysselsetting gjennom sitt forbruk, akkurat slik de maritimt ansatte gjør. 

Vi beregner at de indirekte effektene av maritimt ansattes forbruk la grunnlag for ytterligere 34 milliarder kroner 

i verdiskaping og nesten 40 000 arbeidsplasser.  

Alle lønnstakere i Norge legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting på denne måten, og når man følger 

effektene gjennom mange ledd, blir også de totale effektene store. Det er samtidig viktig å bemerke at 

beregningene ikke sier at arbeidsplassene nødvendigvis ville forsvunnet dersom du fjerner de maritime 

arbeidsplassene. Beregningene er således ikke en nettoberegning, men en bruttoberegning av effektene. 

Samtidig er det sentralt poeng som gjør disse tallene relevante. Maritim næring er overrepresentert i mindre 

sentrale områder av Norge, og er dermed en viktig bidragsyter for å kunne opprettholde et nødvendig 

servicetilbud for de bosatte i mindre sentrale områder av Norge.   

 

Ved å se nærmere på den maritime næringens geografiske fotavtrykk, danner det seg et tydelig bilde: Maritim 

næring er en viktig arbeidsgiver langs hele den norske kysten. Den spesielt høye viktigheten av den maritime 

næringen som arbeidsgiver i mindre sentrale kystkommuner er også tydelig. I Figur 1 viser vi maritim nærings 

andel av sysselsatte i næringslivet2 for de norske kommunene med kystlinje målt etter et sentralitetsnivå. Skalaen 

går fra 1-6 hvor 1 er mest sentralt og 6 er minst sentralt. For de tre minst sentrale områdene står maritim næring 

for 10% av sysselsettingen i næringslivet. Den maritime andelen av sysselsatte er spesielt høy i de nest minst 

sentrale kommunene hvor næringen står for 14 prosent av sysselsettingen i næringslivet. Maritim næring gir 

arbeid til mange mennesker i mer sentrale områder òg, men den relative viktigheten er lavere. I det sentrale 

Oslo-området står maritim næring for 3 prosent av sysselsettingen, mens den i andre storbyområder som Bergen, 

Trondheim og Stavanger står for 5 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. I litt mindre sentrale byområder 

 

2 Dette omfatter alle arbeidsgivere foruten offentlig sektor, undervisning og helsetjenester. 
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som Ålesund, sørlandsbyene og enkelte mindre byer og tettsteder rundt Oslofjorden utgjør de sysselsatte i 

maritim næring 8 prosent av sysselsettingen i næringslivet.  

Figur 1 – Maritim sysselsatte som andel av sysselsetting i næringslivet i kommuner med kystlinje etter sentralitetsindeks. 
Kilde: Menon Economics og SSB 

 

Arbeidsplassene i maritim næring ligger spredt langs hele kysten, men det er enkelte områder og kommuner 

hvor næringen utgjør en spesielt stor andel av næringslivet. I det følgende har vi sett nærmere på hvilken 

kommune som kan kalles den mest maritime i ulike deler av Norge. Det finnes selvsagt ingen helt objektiv 

måleindikator for hva som ligger i «mest maritim», men vi har her valgt å bruke indikatoren sysselsatte i maritim 

næring som andel av sysselsatte i næringslivet i kommunen. 3 Det mest maritime området i Norge etter denne 

målevariabelen er uten tvil Sunnmøre, hvor maritim næring utgjør en svært høy andel av næringslivet i mange 

kommuner. Det er da også i dette området vi finner Norges mest maritime kommune. På en tilnærmet delt 

førsteplass finner vi Sande kommune og Ulstein kommune, hvor maritim næring står bak henholdsvis 64- og 62 

prosent av sysselsettingen i næringslivet. Begge områdene har en sterk maritim industri med verftene Myklebust 

og Larsnes i Sande, og Ulstein og Kleven i Ulstein kommune. I tillegg har offshorerederiet Sanco sitt hovedsete i 

Gjerdsvika (i Sande) og Island Offshore i Ulsteinvik. Det finnes også flere utstyrs- og tjenesteleverandører i begge 

kommunene, med giganten Kongsberg Maritime Commercial Marine (tidligere Rolls-Royce) som lokomotiv i 

Ulsteinvik og leverandører som John Gjerde og Stadt i Sande kommune.  

Lenger sør langs kysten er Fitjar den mest maritime kommunen i sørvest. Her utgjør maritimt sysselsatte 40 

prosent av sysselsettingen i næringslivet. Det er Fitjar Mekaniske Verksted som er den store driveren for 

sysselsetting, med mange direkte ansatte på verftet og grunnen for lokasjon av bemanningsselskaper for 

verftsindustrien i kommunen.  

 

 

3 Som tidligere i rapporten har vi fjernet helsetjenester og undervisning fra det vi kaller næringslivet 
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Figur 2 – Landsdelenes mest maritime kommuner. Målt etter maritimt sysselsatte som andel av sysselsatte i næringslivet. 
Kilde: Menon Economics 

 

I nord er Tjeldsund den mest maritime kommunen med 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet innen maritim 

næring. Her finner vi Grovfjord Mekaniske Verksted som største maritime arbeidsgiver, med solid bidrag fra 

Grovfjord Båtbyggeri og bemanningsselskapet Maritim Innredning Nord.  

På Østlandet seiler Horten opp som den mest maritime kommunen, sterkt drevet av Kongsberg Maritimes 

lokalisering i kommunen. Kongsberg er imidlertid ikke den eneste maritime aktøren i kommunen, med utstyrs- 

og tjenesteleverandører som Lilaas, Baggerød og Seagull Maritime, Bastø Fosens hovedkontor og Horten 

Skipsverft lokalisert i kommunen.  
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Kompetanse i den maritime klyngen  

Maritim næring er som vist både en viktig arbeidsgiver og bidragsyter til fellesskapet. Den maritime næringen 

står nå ovenfor endrede markeder, strengere utslippskrav og økt digitalisering. Dette stiller høye 

kompetansekrav til de ansatte i næringen for at Norge fortsatt skal lykkes på det maritime området. Ved 

inngangen til 2020 sysselsatte maritim næring nesten 90 000 personer. Som følge av utfordrende markeder i 

kjølvannet av koronapandemiens inntreden, sank dette tallet til 82 500 ved utgangen av 2020. Samtidig ser det 

ut til at deler av industriens, og spesielt verftenes, inntekter kan falle videre i 2021 og 2022. I det teknologiske 

kappløpet, for å være en ledende internasjonal aktør i den maritime næringen, er det viktig at de utfordrende 

tidene ikke gjør at næringen mister den verdensledende kompetansen den besitter. Den norske maritime 

næringen er hjem til en komplett klynge av maritime bedrifter, fra rederier til verft, utstyrsleverandører og 

tjenesteleverandører. Dette er sentralt i å utvikle næringens konkurransekraft. Kunnskapen og kompetansen i 

næringen utvikles og spres gjennom samspill mellom aktørene i næringen.  

En komplett maritim næringsklynge  

Det maritime næringsmiljøet i Norge har i mange år blitt beskrevet ikke bare som en næring bestående av 

enkeltbedrifter og bransjer, men som en komplett næringsklynge hvor elementene i klyngen forsterker 

hverandre.4 En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter som samhandler og innoverer gjennom 

utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. Selskaper som er med i en næringsklynge, vokser mer, skaper 

mer og er mer innovative enn selskaper som står utenfor en næringsklynge.5  

Dette er også tilfellet for bedriftene i den 

maritime næringsklyngen. 

Klyngeegenskapene er den viktigste kilden til 

innovasjon og langsiktig konkurranseevne i 

den maritime næringen. Tette, uformelle og 

tillitsbaserte relasjoner, norsk 

samhandlingskultur i flate 

organisasjonsstrukturer og en komplett 

klynge med internasjonalt 

konkurransedyktige verdikjeder har ført til 

raske, fleksible og innovative løsninger. 

Klyngeegenskapene handler om at bedrifter 

og kunnskapsmiljøer kobles sammen gjennom vertikale koblinger (det vil si verdikjeder – 

kunde/leverandørkjeder), horisontale koblinger (mellom bedrifter som utfyller hverandre), kunnskaps- og 

kompetansekoblinger, samt eierskapskoblinger. Jo flere og sterkere disse koblingene er, desto mer vil aktørene 

bidra til å styrke hverandres internasjonale konkurranseevne. (Menon Economics, 66/2021).  

Fagarbeideren, ingeniøren og sjømannen er alle sentrale for klyngens suksess 

Maritim næring i Norge består av en unik kombinasjon av sterk innovasjonsevne, dyktige sjøfolk, kompetente 

ingeniører, teknologisk avanserte skip og skipsutstyr og risikovillige rederier. Tilgangen på norsk maritim 

 

4 Se for eksempel: Et kunnskapsbasert Norge. Universitetsforlaget. (Reve & Sasson, 2012) 
5 Reve, T og Hagesæther, O. 2018, Hva er næringsklynger.  
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arbeidskraft med et høyt kompetansenivå spiller en sentral rolle for konkurranseevnen til norsk flåte og den 

bredere maritime næringen. Videre er kompetanseoverføringen mellom ulike deler av verdikjeden en viktig 

forutsetning for konkurranseevnen til norsk maritim næring. Kompetanseoverføringen skjer både mellom 

bedrifter i den landbaserte delen av næringen, men også fra sjø til land. Denne mobiliteten, hvor erfaringen fra 

sjøen flyttes til bedrifter på land bidrar til viktige koblinger mellom bedriftene i klyngen. 

Norske sjøfolk har historisk vært svært viktig for utviklingen av den maritime næringen. I 2020 var det i overkant 

av 18 800 norske sjøfolk6 på skip registrert i NIS, NOR eller på utenlandsregistrerte skip. Antall sjøfolk har holdt 

seg relativt stabilt de siste årene, til tross for en utfordrende markedssituasjon for næringen. I en kartlegging av 

sjøfolks karriereveier fra sjøs til land, svarte syv av ti bedrifter at praktisk og operasjonell erfaring fra sjø vil ha en 

betydning for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse fram mot 2030. Næringen er med andre ord 

relativt enige i at erfaring fra sjøen fremdeles representerer en kritisk type kompetanse for hele næringen.  

Samtidig, er den verdensledende kompetansen til ingeniøren og fagarbeideren i norsk maritim næring kritisk 

viktig for næringens konkurranseevne. Den maritime industrien har historisk utmerket seg gjennom sin evne til 

drive fram nye og innovative løsninger og teknologi. Det høye kostnadsnivået i Norge gjør imidlertid at næringen 

ikke kan hvile på sine laurbær. Konkurransen fra land med lavere kostnader og mulighet til å imitere over tid, 

tvinger den norske maritime industrien til å drive kontinuerlig innovasjon. Med den rivende utvikling som foregår 

på det digitale området, stilles det stadig større behov for avansert teknologisk kompetanse.  

Avansert teknisk kompetanse er ikke bare sentralt i den landbaserte delen av næringen. I Norges Rederiforbunds 

konjunkturrapport fra 2021, rapporterte nærmere 80 prosent av rederiene i undersøkelsen at IT og digital 

kompetanse vil være viktigst for deres virksomhet de kommende årene. Omkring 40 prosent mener imidlertid at 

denne kompetansen vil være vanskelig å oppdrive. Et godt og tilpasset utdanningssystem som bidrar til å 

opprettholde og å videreutvikle norsk maritim kompetanse vil være viktig dersom den norske maritime næringen 

skal kunne konkurrere internasjonalt. Mangel på riktig kompetanse betyr at bedriftene ikke klarer å utnytte 

potensialet som ligger næringen. Næringen er avhengig av at ny kunnskap, som digital og teknologisk kunnskap, 

inkorporeres i utdanningsløpet så langt det lar seg gjøre. I tillegg er det viktig med fleksible etter- og 

videreutdanningsmuligheter for at arbeidstakere skal kunne opparbeide seg den nødvendige digitale 

kompetansen og kunne henge med i den teknologiske utviklingen.   

Kompetansebehov i det digitale- og grønne skiftet  

Utvikling av null- og lavutslippsløsninger blir avgjørende for å nå målet om grønn og konkurransedyktig skipsfart. 

Skipsfarten blir i økende grad en del av komplekse internasjonale logistikksystemer, noe som krever avanserte 

databaser, overvåkingssystemer og kommunikasjonsformer. Norske aktører som Kongsberg Maritime og DNV 

står sentralt i denne utviklingen. Det stilles stadig høyere krav til sikkerhet og miljø, hvilket fører til kontinuerlige 

innovasjoner og teknologiutvikling, for eksempel knyttet til skipsdesign, fremdriftssystemer og ballastvann. 

Den norske maritime næringen har mulighet til å ta en lederrolle når de gjelder teknologiutvikling i forbindelse 

med den grønne og digitale omstillingen. Bedriftene i den maritime klyngen danner et økosystem for innovasjon 

hvor det er kort vei mellom rederier, tjenesteytere, utstyrsleverandører, verft og forskningsmiljøer. Rederier har 

tilgang på data fra fartøyene og kan ta i bruk og teste den nye teknologien. Tjenesteleverandørene i næringen 

både utvikler ny teknologi og tar i bruk nye digitale løsninger. Utstyrsleverandørene søker å effektivisere 

 

6 Sjøfolk bosatt i Norge per fjerde kvartal som jobber på skip registrert i NIS, NOR eller på utenlandsregistrerte skip. 
Tallene inkluderer ikke ansatte på boreplattform. 
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produksjon ved hjelp av automatisering og tilgang til data fra produksjonsprosess og driftsfasen. Dette gjelder 

også verftene, som kan ta i bruk automatiserte prosesser og ny teknologi i byggingen av skipene.  

I en tid hvor både det grønne og det digitale skiftet står sentral, er innovasjons- og endringskompetanse i 

næringen viktig. Teknologisk innovasjon handler om effektivitetsforbedringer og om å finne løsninger på uløste 

problemer. Det kan innebære å snu opp ned på eksisterende løsninger og å åpne dører for helt nye måter å 

foreta maritime operasjoner på. Det vil være et nytt kompetansebehov i hele verdikjeden, fra forskning til 

kommersialisering. For at den norske maritime klyngen skal klare å ta del i markedsmulighetene som finnes, er 

det avgjørende at næringen klarer å tiltrekke seg og å bygge opp kompetanse omkring trendene som preger 

næringen. Digitalisering og nye teknologiske løsninger vil også påvirke hvordan skip driftes og vedlikeholdes, hvor 

det trolig vil stilles krav om at sjøfolk kombinerer sin tradisjonelle maritime kompetanse med å ta i bruk nye 

digitale teknologier og hjelpemidler.  Dersom den norske maritime klyngen skal fortsette å være verdensledende 

i en grønn og digital verden, er gode utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt den riktige kompetansen, 

avgjørende. 

Det er viktig å holde hele klyngen intakt 

Det er viktig å holde alle delene av den maritime klyngen intakt for å både beholde- og styrke konkurranseevnen. 

Verftene er den delen av klyngen som nå er under sterkest press, gjennom en kombinasjon av uheldig 

markedsutvikling, og økt utenlandsk kontrahering fra norske rederier i verftenes kjernesegmenter som ferger, 

brønnbåter og fiskefartøy. I en nylig studie av den norske verftsindustrien7 belyses årsakene til at den norske 

verftsindustriens konkurransefortrinn er svekket. Blant årsakene som trekkes fram er den langsiktige effekten av 

at norske verft har utkontrahert mange oppgaver til leverandører i utlandet (inklusive skrogbygging og 

bemanningstjenester). Dette har vært nødvendig både for å kunne skalere produksjonskapasiteten opp og ned 

etter behov og for å tilpasse kompetansen til hvert enkelt oppdrag. Outsourcing av aktiviteter og 

arbeidsoppgaver har vært en ønsket og nødvendig utvikling, men har samtidig ført med seg tre typer utfordringer 

for verftene: Redusert fleksibilitet, svekket kompetanse internt og eksport av skipsbyggingskompetanse til 

konkurrentland. Flere av intervjuobjektene påpeker at dette over tid er med på å svekke konkurransekraften til 

norske verft, men at verftene har få eller ingen virkemidler for å motvirke denne utviklingen. 

På kort sikt, kan dette virke uproblematisk for eksempelvis utstyrsleverandørene som ved disse kontraktene 

gjerne leverer store deler av innholdet på fartøyene som bygges ved utenlandske verft. På sikt kan dette 

imidlertid bidra til at en viktig aktør i den maritime næringsklyngen svekkes, som i neste ledd vil svekke klyngen 

ytterligere som helhet. Vi spurte i et tidligere prosjekt maritime utstyrsleverandører, som har en samlet 

eksportgrad på rundt 70 prosent, om hvor viktig norske verft er for deres bedrift. Svarene støtter tydelig opp 

under påstanden om at norske verft er viktig for klyngen. 75 prosent av respondentene mente at det var svært 

viktig eller viktig for deres bedrift at vi har norske verft. 

 

7 Norske skipsverft – Aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser, Menon Economics og BCG 
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Figur 3: Resultat fra spørreundersøkelse blant norske utstyrsleverandører hentet fra Maritim Utstyrsrapport 2020, Menon 
Economics og Norsk Industri 2020. Spørsmål: Hvor viktig er det for din bedrift at vi har norske verft?  
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Regionale skatte- og avgiftstall 

I det følgende vil vi presentere skatte- og avgiftsinngang fra maritime bedrifter og -arbeidstakere samt direkte- 

og indirekte effekter fra maritimt ansattes forbruk på et regionalt nivå. Regioninndelingen følger grensene for de 

regionale Maritimt Forum-organisasjonene. Hensikten med dette er blant annet å sikre at den regionale 

inndelingen følger de reelle koblingene som eksisterer i næringen.  

De maritime regionene varierer betydelig både i profil og i størrelse. Oslofjord-regionen er den største, målt i 

verdiskaping, med over 46 milliarder kroner i samlet verdiskaping. Bergensregionen er nest størst, og mye av 

verdiskapingen kommer fra rederier, både innen tradisjonell shipping og offshorerettet virksomhet. 

Stavangerregionen huser en rekke maritime bedrifter med et tydelig offshorefokus og er tredje størst målt i 

verdiskaping.  

De absolutte tallene for verdiskaping og sysselsetting for de ulike regionene bestemmes dels av regionenes 

fysiske og innbyggermessige størrelse. I form av relativ viktighet ser bildet noe annerledes ut. I Møre og Romsdal 

og Haugalandet/Sunnhordaland jobber rundt 15 prosent av de sysselsatte i privat næringsliv i den maritime 

næringen. Selv om regionene er store utgjør den maritime næringen en betydelig del av næringslivet i 

Bergensregionen og Stavangerregionen, hvor sysselsettingen i maritim næring utgjør åtte prosent av 

sysselsettingen i privat næringsliv i begge regionene. Figur 4 er alle de maritime regionene tegnet inn på et 

Norgeskart med tilhørende verdiskaping, sysselsetting og hvor stor andel maritimt sysselsatte utgjør av alle 

sysselsatte i privat næringsliv. 

Figur 4 – De maritime regionene og nøkkeltall for 2019. Kilde: Menon Economics 

 

 

Vi vil presentere en faktaside for hver av de maritime regionene. Fokuset i rapporten er på den maritime 

næringens bidrag til fellesskapet og det er dermed dette det presenteres tall for. Faktasidene består av en kort 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 2  R A P P O R T  

 

innledning, enkel beskrivende tekst og to figurer med informasjon. Under følger en kort leserveiledning til disse 

figurene med Møre og Romsdal som eksempelregion.  

Den første figuren viser den samlede skatte- og avgiftsinngangen fra de maritime bedriftene og deres ansatte i 

Møre og Romsdal. Figuren er vist i  Figur 5 under. Fra bedriftene betales det inn selskapsskatt og 

arbeidsgiveravgift. Det betales også inn merverdiavgift, men ettersom vi ikke har tilstrekkelig informasjon om 

hver enkelt bedrift til å estimere dette, er merverdiavgift utelatt. Fra de maritime arbeidstakerne betales det 

skatt og trygdeavgift på deres lønn. Til venstre i figuren er regionen skissert i et kartutklipp med informasjon om 

hvor mye skatt maritime arbeidstakere i regionen betaler i inntektsskatt til kommuner og fylkeskommuner. 

Øverst på høyresiden vises den samlede skatte- og avgiftsinngangen fra de maritime bedriftene og deres 

arbeidstakere. Store deler av skatter og avgifter går direkte til statskassen. Midt på høyre side vises inntektene 

til statskassen fra den maritime næringen i Møre og Romsdal fordelt på inntektsskatt, trygde- og 

arbeidsgiveravgift og selskapsskatt. Helt nederst er det oppgitt hvor stor andel av de kommunale inntektene som 

tilfaller andre kommuner enn arbeidsstedskommunen som følge av at de ansatte pendler fra andre kommuner.   

Figur 5 – Regionillustrasjon 1 

 

Den andre figuren viser direkte verdiskaping og sysselsetting fra de maritimt ansattes forbruk, de indirekte 

virkningene av dette forbruket og pendlingen mellom kommuner i maritim næring. Figuren er vist i Figur 6 under. 

Øverst til høyre presenteres verdiskaping og sysselsetting som de maritimt ansatte legger direkte grunnlag for 

gjennom sitt forbruk av varer og tjenester. Under på samme side vises verdiskapingen og sysselsettingen dette 

forbruket indirekte legger grunnlag for. Som beskrevet i forrige kapittel, inkluderer det verdiskaping og 

sysselsetting fra alle innkjøpsledd og forbruk fra lønn for leverandørene til de bedriftene hvor de maritimt ansatte 

kjøper sine varer og tjenester. Til venstre er det vist et regionalt kart med varierende fargestyrke og streker. De 

fargede delene av kartet utgjør til sammen det samme regionale området som i Figur 5. Styrken på fargene 

indikerer hvor mange arbeidsplasser det er i maritim næring i hver av kommunene i regionen. Sterkere farge 

betyr flere sysselsatt i maritim næring. Mange av de ansatte bor i andre kommuner enn arbeidsstedskommunen. 

Det betyr at effektene fra forbruk sprer seg geografisk utover hvor bedriftene er lokalisert. Strekene indikerer 

hvor mange i maritim næring som pendler mellom kommunene streken starter og slutter i. Tykkere strek betyr 

at det er flere som pendler mellom kommunene. Vi har kun inkludert streker for estimerte pendlerstrømmer på 

mer enn fem personer.  
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Figur 6 – Regionillustrasjon 2 
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Oslofjordregionen 

Oslofjorden er den største maritime regionen i Norge målt i verdiskaping, omsetning og sysselsetting. Region 

Oslofjord er også den største regionen geografisk sett bestående av fire fylker på Østlandet. I 2019 omsatte de 

maritime selskapene for over 140 milliarder kroner, sysselsatte nesten 98 000 og stod bak en verdiskaping på 46 

milliarder kroner. Regionen er hjem til en nærmest komplett klynge hvor kun sterke aktører på verftssiden 

mangler. Oslofjorden er hjem til verdensledende selskaper innen klassifisering, verdens nest største 

markedsplass for shipping (Oslo Børs), verdens to største shipping banker og viktige rederier innenfor deepsea, 

nærskipsfart og offshore. 

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på over 12 milliarder kroner i 

2019. Av disse, gikk drøyt 2 milliarder kroner direkte til kommune og fylkeskommune og over 10 milliarder kroner 

til statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i 

Oslofjordregionen er vist under. 

 

De maritimt sysselsatte i Oslofjordregionens forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for over 5 milliarder 

i verdiskaping og 5 400 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la 

dette forbruket grunnlag for ytterligere 8 milliarder kroner i verdiskaping og 9 400 arbeidsplasser.   
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Region Sørlandet 

Sør består av Agder fylke. Regionen har gått fra å være en tradisjonell skipsfartsregion til en spesialisert klynge 

for leveranser til olje- og gassvirksomhet. Det er Kristiansand med sine to store boreutstyrsleverandører som er 

tyngdepunktet i regionen. Maritim næring i Region Sørlandet omsatte for 33 milliarder kroner, sysselsatte 7 600 

og stod bak en verdiskaping på 7,6 milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 3,4 milliarder kroner i 2019. 

Av disse, gikk drøyt 700 millioner kroner direkte til kommune og fylkeskommune og 2,7 milliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring på Sørlandet er vist 

under. 

 

De maritimt sysselsatte på Sørlandets forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for 1,8 milliarder kroner i 

verdiskaping og 1 900 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la dette 

forbruket grunnlag for ytterligere 2,8 milliarder kroner i verdiskaping og 3 300 arbeidsplasser.   
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Stavangerregionen 

Stavanger er Norges oljehovedstad, og den maritime næringen i byen er sterkt påvirket av dette. Maritim næring 

i Stavangerregionen omsatte for 67 milliarder kroner, sysselsatte 13 300 og stod bak en verdiskaping på 23 

milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 7,2 milliarder kroner i 2019. 

Av disse, gikk 1,5 milliarder kroner direkte til kommune og fylkeskommune og nesten 6 milliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Stavangerregionen 

er vist under. 

 

De maritimt sysselsatte i Stavangerregionens forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for nesten 4 

milliarder i verdiskaping og 3 800 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra 

lønnstakere la dette forbruket grunnlag for ytterligere 5,8 milliarder kroner i verdiskaping og 6 600 

arbeidsplasser.   
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Haugalandet/Sunnhordland 

Haugalandet er dominert av rederier og utstyrsleverandører. Her finner en innovative og verdensledende 

offshore- og deepsea-rederier, verft, utstyrsleverandører og viktige maritime institusjoner som 

Sjøfartsdirektoratet.  Maritim næring i Haugalandet/Sunnhordaland omsatte for 30 milliarder kroner, sysselsatte 

7 600 og stod bak en verdiskaping på 15 milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på over 3 milliarder kroner i 

2019. Av disse, gikk drøyt ca. 700 millioner kroner direkte til kommune og fylkeskommune og over 2,4 milliarder 

kroner til statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Region 

Haugalandet/Sunnhordland er vist under. 

 

De maritimt sysselsatte i Region Haugalandet/Sunnhordlands forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag 

for nesten 2 milliarder i verdiskaping og 1 800 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk 

fra lønnstakere la dette forbruket grunnlag for ytterligere 2,8 milliarder kroner i verdiskaping og 3 200 

arbeidsplasser.   
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Bergensregionen 

Maritim næring har en lang og stolt tradisjon i Bergensregionen. Bergen er det naturlige sentrum og har gjennom 

hele sin historie vært en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby. Maritim næring i Bergensregionen omsatte 

for 102 milliarder kroner, sysselsatte 15 800 og stod bak en verdiskaping på 31 milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 7,7 milliarder kroner i 2019. 

Av disse, gikk snaut 1,5 milliarder kroner direkte til kommune og fylkeskommune og over 6 milliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Bergensregionen 

er vist under. 

 

De maritimt sysselsatte i Bergensregionens forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for 4 milliarder i 

verdiskaping og 4 100 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la dette 

forbruket grunnlag for ytterligere 6,2 milliarder kroner i verdiskaping og 7 100 arbeidsplasser.   
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Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal utgjør det industrielle tyngdepunktet i maritim næring og huser en rekke store verft, 

utstyrsleverandører. Maritim næring i Møre og Romsdal omsatte for 57 milliarder kroner, sysselsatte 14 000 og 

stod bak en verdiskaping på 16,2 milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på nesten 6 milliarder kroner i 

2019. Av disse, gikk ca. 1,2 milliarder kroner direkte til kommune og fylkeskommune og 4,5 milliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Møre og Romsdal 

er vist under. 

 

De maritimt sysselsatte i Møre og Romsdals forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for over 3 milliarder 

i verdiskaping og 3 300 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la 

dette forbruket grunnlag for ytterligere 5 milliarder kroner i verdiskaping og 5 800 arbeidsplasser.   
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Trøndelag 

Trøndelag har en rolle som kunnskapsbase for den norske maritime næringen, blant annet gjennom NTNU og 

forskningsinstituttet MARINTEK. Den maritime næringen i regionen er allsidig, men relativt liten. Maritim næring 

i Trøndelag omsatte for 14,2 milliarder kroner, sysselsatte 4 300 og stod bak en verdiskaping på 5,3 milliarder 

kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på over 1,5 milliarder kroner i 

2019. Av disse, gikk ca. 300 millioner kroner direkte til kommune og fylkeskommune og 1,2 milliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Trøndelag er vist 

under. 
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De maritimt sysselsatte i Trøndelags forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for nesten 1 milliard i 

verdiskaping og 900 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la dette 

forbruket grunnlag for ytterligere 1,4 milliarder kroner i verdiskaping og 1 600 arbeidsplasser.   

 

Nord-Norge 

Den maritime næringen i Nord-Norge preges av ferge- og hurtigbåtrederiene og Hurtigrutens tilstedeværelse. 

Maritim næring i Nord-Norge omsatte for 21,7 milliarder kroner, sysselsatte 6 700 og stod bak en verdiskaping 

på 7,9 milliarder kroner i 2019.  

Maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 2,5 milliarder kroner i 2019. 

Av disse, gikk drøyt 300 millioner kroner direkte til kommune og fylkeskommune og over 2bmilliarder kroner til 

statskassen. En mer detaljert framstilling av skatte- og avgiftsinntektene fra maritim næring i Nord-Norge er vist 

under. 
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De maritimt sysselsatte i Nord-Norges forbruk av varer og tjenester la direkte grunnlag for over 1 milliard i 

verdiskaping og 1 100 arbeidsplasser. Indirekte, gjennom vare og tjenestekjøp og forbruk fra lønnstakere la dette 

forbruket grunnlag for ytterligere 1,7 milliarder kroner i verdiskaping og 2 000 arbeidsplasser.   
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