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Maritimt Forum ønsker en aktiv maritim politikk  
 

Norge har en komplett maritim klynge med globale ledere innen alle 

virksomhetsområder. Klyngen bidrar til høy sysselsetting, verdiskaping, grønn 

teknologiutvikling og gir sterke ringvirkninger til lokalsamfunn langs kysten.  

 
I helhet utgjør den maritime klyngen en av Norges aller viktigste næringer. Den norske maritime 

klyngen sysselsetter nesten 83 000 kvinner og menn over hele Norge, og skaper verdier for ca. 144 

mrd. kroner. Norsk maritim er landets nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og 

gass. 

 

Få andre næringer bidrar så mye som den maritime til livskraftige lokalsamfunn langs norskekysten. 

Maritime bedrifter og ansatte bidrar med nesten 44 mrd. i skatteinntekter, og understøtter 62 000 

arbeidsplasser i andre næringer.  

 

Hardt rammet av koronapandemien 

Den norske maritime klyngen har vært hardt rammet av den pågående pandemien. Før landet gikk i 

lockdown i mars 2020 hadde vi tilnærmet 90 000 ansatte i næringen. Spesielt offshoresegmentet og 

de store nybyggingsverftene har vært hardt rammet. Pandemien preger fortsatt utsiktene til klyngen.  

 

En rask retur til normalen er ikke nødvendigvis en rask retur for maritim næring. I vårt oppdaterte 

hovedscenario, en situasjon uten drastisk forverring eller forbedring av koronasituasjonen i nær 

framtid, forventer vi rundt 4 100 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2023 enn ved 

inngangen til 2020. I et pessimistisk scenario, med gjentatte smittebølger globalt og nasjonalt, viser 

våre prognoser i overkant av 11 000 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2023. 

 

 
De motkonjunkturelle tiltakene som er gjennomført eller planlagt så langt vil ha liten effekt på 

sysselsetting i den maritime industrien. Tiltakene for å avlaste den krevende situasjonen 

verftsindustrien står i, er for små til å ha særlig effekt.  
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Om Maritimt Forum 

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Våre 

700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Vi 

samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og representerer fellesinteressene til næringen.  

 

Maritimt Forums ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk. Gjennom tett samarbeid 

mellom myndigheter, partene i arbeidslivet og forskning legges grunnlaget for størst mulig maritim 

verdiskaping, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge.  
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1. Videreutvikle grunnleggende rammebetingelser 
 

Den norske maritime klyngen bidrar til betydelige eksportinntekter, høy 

sysselsetting og gir sterke ringvirkninger til andre næringer. For å 

videreutvikle denne posisjonen er vi avhengige av en aktiv maritim politikk 

med grunnleggende og konkurransedyktige rammebetingelser.  
 

Det er helt avgjørende for bærekraften i næringen at grunnleggende rammevilkår forblir forutsigbare 

og stabile. Tilskuddsordningen for norske sjøfolk, rederiskatteordningen og eksportfinansieringen er 

med på å opprettholde og videreutvikle norsk maritim sysselsetting og kompetanse. Dette sikrer 

grunnlaget for fremtidens havnæringer. Det sikrer grunnlaget for utviklingen av bærekraftige 

skipsfartsløsninger. 

 

Norge er et velferdssamfunn med et høyt kostnadsnivå, men vi har også sjøfolk med verdensledende 

kompetanse og erfaring som etterspørres av rederiene. For å sikre tilgangen til norske sjøfolk om 

bord på norske skip i internasjonal konkurranse er vi avhengige av en konkurransedyktig 

tilskuddsordning. Dette er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på 

norskregistrerte skip, og dermed sikre fremtidens behov for operativ, maritim kompetanse. I tillegg 

gjør ordningen det attraktivt å registrere skip i norske skipsregistre. Dette er avgjørende for vår 

innflytelse over internasjonalt regelverk for skipsfart.  

 

Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er ett av de viktigste rammevilkårene innen 

maritim næring. En konkurransedyktig ordning er også avgjørende for å sikre rekruttering av norske 

sjøfolk, og bidrar til å sikre norsk operativ maritim kompetanse som igjen er avgjørende for 

innovasjonskraften i hele klyngen. 

 

Maritim Forum oppfordrer regjeringen til å:  

 

• Sikre stabile og forutsigbare maritime rammevilkår ved omgjøre den midlertidige fjerningen 

av beløpsbegrensningene (makstaket) i tilskuddsordningen for norske sjøfolk til en permanent 

ordning. Dette vil sikre konkurransekraft på linje med våre konkurrenter i Europa. 

 

• Sikre en konkurransedyktig rederiskatteordning. 

 

• Føre en aktiv europapolitikk som ivaretar et godt samarbeid med EUs institusjoner og 

medlemsland, med utgangspunkt i EØS-avtalen. 

 

•  Videreutvikle attraktive og konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger gjennom 

Eksportfinansiering Norge. 

 

 

***  
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2. Sikre verftsnæringens konkurranseevne 
 

Nybyggingsverftene gjennomgår betydelig omstilling og erfarer store 

utfordringer som følge av den pågående pandemien. Verftssegmentet er en 

avgjørende del av en integrert næringsklynge, som preges av et gjensidig 

avhengighetsforhold. 

 
I den maritime politikken faller skipsverftene ofte imellom gode intensjoner og samlede tiltak for 

maritim næring. Siden 2017 har staten og fylkeskommunene kontrahert 14 skip ved utenlandske 

verft. I tillegg er 34 av 61 nye ferjer bygd ute. 

 

Anbudskriteriene må skjerpes slik at det grønne skiftet, HMS, lærlinger og norsk språk får reell verdi 

og vektlegges høyere. Det bør også opprettes en ekspertenhet for offentlige anskaffelser som kan 

hjelpe etater og fylkeskommuner som skal bestille skip. 

 

Politikken må ta utgangspunkt i at Norge ikke utnytter det handlingsrommet som internasjonalt 

regelverk gir. Bedre finansieringsordninger er viktig. Aktivitetsfremmende tiltak i det grønne 

maritime skiftet vil gi et løft, og anbudskriteriene må utformes slik at så mye som mulig bygges i 

Norge. 

 

En bærekraftig norsk verftsindustri handler også om sikkerhet- og beredskapspolitikk. En nasjonal 

kapasitet for skipsbygging blir bare viktigere og viktigere. Vi må som havnasjon kunne sikre oss langs 

kysten og til havs. 

 

Maritim Forum oppfordrer regjeringen til å:  

 

• Fastlegge ny fartøystruktur i Forsvaret med tilhørende aktivitet så raskt som mulig, med sikte på 

å bygge nye fartøyer til Sjøforsvaret, i en konkurranse mellom norske verft. Byggingen av 

standardiserte fartøy, som f.eks. nye mineryddere, vil bidra til å understøtte opp til 20 000 

arbeidsplasser i den norske maritime klyngen, og gi sterke ringvirkninger til utstyrs- og 

tjenestesegmentene.  

 

• Sørge for å styrke den grønne maritime innovasjonsutviklingen, og samtidig styre offentlige 

anbudskontrakter mot norsk verdiskaping ved bl.a. å følge opp Stortingets ønske om å etablere 

en ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige anbud.  

 

• Konkurransedyktig finansering er avgjørende for å få i gang nybygg og ombygginger, og for å få 

til nødvendig grønn omstilling og flåtefornyelse. Det midlertidige skipsfinansieringstilbudet bør 

gjøres til en permanent ordning. 

 

• Styrke ordninger som stimulerer til kondemnering av eldre fartøy, samt også investeringer i norsk 

lav- og nullutslippsteknologi. 

 

*** 
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3. Grønn maritim omstilling  
 

Norge ligger helt i front i utviklingen av grønne maritime løsninger for 

utslippskutt og miljøforbedringer. Det er et stort behov for å iverksette tiltak 

som understøtter den positive utviklingen vi har sett de siste årene. 

I dag prøves det ut en rekke nye teknologier i skipsfarten; som nye drivstoff, hybridløsninger, 

ruteplanlegging, landstrøm og moderne seil. Ingen av disse prosjektene hadde vært mulig å få til 

uten tilrettelegging fra myndighetene. Fremover trengs et enda mer treffsikkert virkemiddelapparat 

for å fremskynde det grønne skiftet. I dette bør alt fra støtteordninger, regelverkstilpasning, 

utjevning av prisforskjell mellom fossilt og fornybart drivstoff gjennom differansekontrakter, 

toppfinansieringsordninger og tiltak for å skalere og kommersialisere løsninger inngå. 

 

En økt CO2-avgift skal vri folk og bedrifters handlingsmønster over i en grønnere retning. 

Midlene fra avgiften bør brukes til å forsterke den klimaeffekten, for eksempel gjennom å 

opprette et CO2-fond etter modell fra NOx-fondet. Fondet kan finansiere utvikling av nye 

klimaløsninger for skipsfarten.  

 

Norske myndigheter må også sikre norske aktører tilgang til det som kommer av 

forskningsprogrammer og forskningsmidler, særlig fra EU. Vi opplever at det er et uutnyttet 

potensial i de store prosjektbevilgningene som kan hentes internasjonalt. Næringen, i tett 

samarbeid med forskningsmiljøene, vil søke støtte til en rekke banebrytende 

teknologiprosjekter, men det må legges til rette for norsk deltakelse fra myndighetenes side. 

 

Maritim Forum oppfordrer regjeringen til å:  

 

• Styrke ordningene gjennom virkemiddelapparatet som muliggjør klima- og miljøutbedring i 

eksisterende flåte, og øke støtten til alle klimavennlige teknologier, som ammoniakk og 

biodrivstoff. 

 

• Sikre sjøtransporten konkurransedyktige rammevilkår, slik at vi oppnår målet om mer 

godsoverføring fra land til sjø. Avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten må gjennomgås 

og forenkles. 

 

• CO2-avgiftsøkningen som varslet i Klimameldingen kan styrkes som et incentiv for utvikling av 

grønn teknologi, dersom avgiften knyttes opp til et eget CO2-fond, på lik linje som med NOx-

fondet. 

 

• Regjeringen bør styrke tildelingen til fylkene lav- og nullutslippsløsninger for ferger og 

hurtigbåter, eller opprette et fond som er øremerket satsningen på hurtigbåter på nullutslipp. 
 

• Gjennom ENOVA sørge for at den gode utviklingen med batterihybridisering av offshore 

servicefartøy fortsetter, samt legge til rette for landstrøm i havner og ved verft.  
 

 
***  
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4. Sørge for en konkurransedyktig norsk offshorenæring 
 

Norsk olje- og gassvirksomhet vil være en viktig del av den maritime 

næringsstrukturen i overskuelig framtid. Det er en tett kobling mellom 

maritim næring og norsk olje- og gassvirksomhet. Sammen bidrar disse 

næringene til nye teknologiske løsninger, som vil muliggjøre overgangen til 

lav- og nullutslippssamfunnet. 

 
Den maritime kompetansen var selve grunnlaget da olje- og gassutvinningen på norsk sokkel begynte 

tidlig på 1970-tallet. I dag kontrollerer Norge verdens mest moderne offshoreserviceflåte, med 

oppdrag i alle verdensdeler. 

 

Vi mener at norsk olje- og gassnæring må videreutvikles innenfor rammene av en 

strammere klimapolitikk. Kompetansen og utviklingskraften i petroleumsnæringen trengs 

også for å utvikle nye energinæringer på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og 

karbonfangst og -lagring. For å sikre omstillingsevne er det avgjørende med tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet i den maritime leverandørindustrien på norsk sokkel. 

 

Forutsigbarhet og stabilitet rangeres av rederiene som den klart viktigste faktoren for å 

sikre en attraktiv norsk sokkel. Det er avgjørende med gode rammebetingelser. Derfor må det holdes 

et jevnt og stabilt tempo når det gjelder å tildele nye leteområder for petroleumsaktivitet, både ved 

konsesjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder. Et bredt aktørmangfold vil sikre en sunn 

konkurranse. 

 

Maritimt Forum oppfordrer regjeringen til å: 

 

• Opprettholde forutsigbarheten i tildelingen av nye områder for petroleumsaktivitet, både 

når det gjelder nummererte konsesjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). 

 

• Legge til rette for større aktørmangfold på operatørsiden og sunn konkurranse på norsk 

sokkel.  

 

 

 

*** 
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5. Styrke sjøtransportens konkurranseevne 
 

Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er 

også den mest miljøvennlige. Dersom vi i større grad overfører gods fra vei til 

sjø vil det bidra til å redusere utslipp, køer, ulykker og veislitasje.  
 

Stortinget har fastsatt et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil, skal 

overføres til sjø og bane innen 2030. For å nå målsettingen må det iverksettes tiltak som styrker 

sjøtransportens relative konkurransekraft. Det gjenstår imidlertid mye arbeid for å nå dette målet. 

 

Sjøtransporten har fire ganger så mange avgifter og gebyrer som veitransporten, og er eneste 

transportform der brukerne finansierer brorparten av beredskaps- og sikkerhetsinfrastrukturen. 

Avgifter og gebyrer knyttet til lostjenesten, omlasting og anløp i havn representerer størst byrde for 

næringen, noe som i svært stor grad svekker sjøtransportens konkurranseevne og fører til at lasten 

fortsatt går på vei. 

 

Det er også en utfordring at nærskipsfartsflåten er relativt gammel og ineffektiv. Snittalderen for den 

norskkontrollerte flåten er på over 20 år. I tillegg er markedet preget av lave marginer, som igjen 

hindrer flåtefornyelse og bruk av ny miljøteknologi. Det er derfor nødvendig med en tiltakspakke, 

som kan bidra til at gammel tonnasje tas ut av markedet og til og at det investeres i nye skip og ny 

teknologi.  

 

Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø, vil også stimulere til utvikling av mer 

grønn skipsfartsteknologi. Derfor er satsingen på sjøveien et miljømessig kinderegg: Vi oppnår lavere 

nasjonale utslipp samtidig som vi kan legge til rette for både norsk teknologiutvikling og verdiskaping. 

 

Maritimt Forum oppfordrer regjeringen til å: 

 

• Utarbeide en nærskipsfartsstrategi som skal styrke nærskipsfartens konkurranseevne. 

 

• Legge til rette for en grønn omstilling og fornyelse i nærskipsfarten, gjennom etablering av 

en toppfinansieringsordning, forbedringer i avskrivningssystemet for skip og 

støtteordninger for investeringer i klima- og miljøvennlige løsninger på skip. 

 

• Videreføre og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Incentivordninger 

for vareeiere til å velge sjøtransport bør etableres. 

 

• Redusere og forenkle avgifts- og gebyrregimet ved å redusere losavgiftene. 

 

• Effektivisere og modernisere lostjenesten, blant annet gjennom å utvikle sterkere og 

høyteknologiske miljøer, samt fortsatt legge til rette for økt bruk av farledsbevis. 

 

• Prioritere et kraftig løft i sjøtransportens infrastruktur, hvor det legges til rette for effektive 

og mer automatiserte havneoperasjoner. 

 

*** 
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6. Styrke maritim forskning og utdanning 
 

Norske myndigheter kan bidra til en teknologirevolusjon gjennom 

forutsigbare og ambisiøse rammevilkår, slik at Norge fortsatt ligger i 

førersetet i utviklingen av ny kompetanse og teknologi. 
 

Det haster å realisere Ocean Space Laboratories 

Næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er avgjørende for 

konkurranseevnen i Norge. Det trengs investeringer i fremtidsrettet FoU og infrastruktur for å 

opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon. Forskningsinfrastruktur ved Marinteknisk 

senter i Trondheim har bidratt til å skape store verdier gjennom flere tiår. 

 viktigste verktøy for innovasjon og nyutvikling er i ferd med å forsvinne, og det er dramatisk. Det er 

derfor helt avgjørende med en rask realisering av Ocean Space Laboratories. 

 

Styrket finansiering sikrer høyere kvalitet 

For å opprettholde kvalitet i høyere utdanning må basisfinansieringen ligge på et riktig nivå. For 

maritim operativ utdanning har finansieringen vært for lav over lang tid. Maritim utdanning må 

løftes til kategori C, hvor vi finner realfag, teknologi og fiskerifag. 

 

Samarbeidsprosjektet MARKOM2020 har de siste ti årene spilt en svært viktig rolle for å heve 

kvaliteten i maritim utdanning. Prosjektet har bidratt til å utvikle et helhetlig utdanningsløp fra 

fagskole via bachelor og masterutdanninger til maritim forskning med doktorgradsprogram innen 

nautiske operasjoner. En langsiktig videreføring av denne satsingen er helt avgjørende for videre 

styrking av de maritime profesjons- og fagskoleutdanningene. 

 

 

Maritimt Forum oppfordrer regjeringen til å: 

 

• Realisere Ocean Space Laboratories med tilstrekkelige rammer.  

 

• Ta et lederskap for internasjonalt samarbeid om havets helse og at kartleggingen av 

mineraler på havbunnen styrkes. 

 

• Legge til rette for forskning og utvikling av autonome skip i Norge. 

 

• Innplassere maritim utdanning i kostnadskategori C i finansieringsmodellen. 

 

• Fortsette kvalitetshevingen i maritim utdanning gjennom en langsiktig videreføring av 

MARKOM2020. 

 

• Opprette en ny satsing på maritim utdanning og kompetanse med søkelys på digitalisering og 

ny teknologi. 

 

 

***  
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7. Sikre gode rammevilkår for havvind 
 

Vi har et solid potensial for å ta del i et globalt og raskt voksende 

havvindmarked. Det er viktig at myndighetene legger gode rammevilkår for 

utvikling av et hjemmemarked, slik at norske aktører kan hevde seg i hard 

konkurranse med utenlandske selskaper.  
 

Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta 

en betydelig rolle i utviklingen av flytende havvind. Dette er en energikilde med stort potensial for 

alle land i verden med bratte sokler og store havdyp. Det er store leveranser fra norsk industri og 

rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag.  

 

Bedre tilgang på prosjekter er den viktigste faktoren for videre vekst i havvindmarkedet, i tillegg til 

bedre lønnsomhet og tilgang på kapital. Det må etableres et rammeverk som sikrer et bredt 

aktørmangfold på sokkelen, blant annet gjennom kvalitative tildelingskriterier og krav til 

ringvirkninger, og at det må gis økonomiske rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i 

havvind i Norge. 

 

Maritimt Forum oppfordrer regjeringen til å: 

 

• Føre en energipolitikk som bidrar til å gi tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige 

betingelser. 

 

• Etablere infrastruktur for transport og lagring av CO2. 

 

• Etablere en nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon, med mål om minst 5 

gigawatt installert havvindkapasitet på sokkelen innen 2030. 

 

• Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som legger til rette for en rask og effektiv 

utvikling av et ledende hjemmemarked for havvind. 

 

• Etablere en nasjonal sektoravtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med 

myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen. 

 

*** 


