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Meld. St. 2 (2020 – 2021) Revider nasjonalbudsjett 2021 – 

høringsinnspill fra Maritimt Forum 
 
Maritimt Forum viser til invitasjonen til å gi høringsinnspill, og vi har gleden av å 
fremsende følgende kommentarer til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 
2021.  
 

Krevende tider i den maritime klyngen 

Ved inngangen til 2020 hadde den norske maritime klyngen vind i seilene for første gang 
siden oljekrisen i 2014. Så kom pandemien og et oljeprisfall som snudde opp-ned på 
situasjonen. Effekten av pandemien i 2020 var et sysselsettingsfall på 6 pst. Dersom man 
legger til de som var permittert, var nedgangen i sysselsatte på over 10 pst. Utsiktene for 
2021 viser også at næringen har mer urolig farvann i vente.  
 
Men over koronakneika venter store muligheter for en grønn fremtidsnæring. Den norske 
maritime klyngen sysselsetter nå 82 500 kvinner og menn langs hele kysten, er landets 
nest største bidragsyter til eksportinntekter og står for en årlig verdiskaping på 144 mrd. 
kroner. 
 
Maritimt Forum vil fremsende følgende fem punkter til komiteens vurderinger rundt 
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett: 
 

1. Tilskuddsordningen for norske sjøfolk – makstaket bør fjernes for resten av 2021 
2. Standardiserte fartøy - forsere utredning av ny fartøysstruktur for sjøforsvaret 
3. Resirkuleringsordninger for offshorefartøy - behov for justert innretning 
4. Finansieringsordninger for verftene 
5. Permitteringsreglene 

 
1. Tilskuddsordningen for norske sjøfolk – makstaket bør fjernes for resten av 2021  
 
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen 
sikrer norsk maritim kompetanse og rekruttering av arbeidstakere til sjøs. Ordningen 
bidrar også til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i 
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andre land. Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for å opprettholde 
konkurransekraften i den norske maritime klyngen.  
 
I budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble makstakene i 
ordningen opphevet frem til sommeren 2021. Dette har vært et viktig tiltak for å holde 
hjulene i gang i den norske maritime klyngen. Krisen er ikke over, og vi ber om at tiltaket 
videreføres for resten av inneværende år.  
 
Maritimt Forum mener det er nødvendig å oppheve makstaket i tilskuddsmodellen for 
petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt for resten av 2021 (dvs. 4. 5. 
og 6. termin). 
 
2. Standardiserte fartøyer – forsere utredning av ny fartøysstruktur for sjøforsvaret 

 

Flere norske verft står nå i krevende situasjon som følge av den pågående krisen. Det er 
fare for at arbeidsplasser og kompetanse går tapt dersom de aktuelle verftene ikke får nye 
bestillinger og oppdrag.  
 
En beslutning om å forsere av utredningen av ny fartøystruktur for sjøforsvaret, basert på 
en klasse av standardiserte fartøyer, og en påfølgende beslutning om å bygge nye fartøyer 
til Sjøforsvaret i en konkurranse mellom norske verft, vil bidra til å: 
 
• bevare kompetanse, sysselsetting og verdiskaping langs kysten; 
• fylle viktige sikkerhets- og beredskapsbehov på en kostnadseffektiv måte; 
• tilføre Sjøforsvaret tiltrengt kapasitet i tråd med ny Langtidsplanen for forsvaret; 
• føre til betydelige eksportmuligheter samt tilhørende hjemlig industriutvikling. 
  
Standardiserte fartøyskonsepter kan bygges ved kvalifiserte sivile verft. Det gir direkte 
oppdrag til kompetente norske verft. Bygging i Norge vil gi over 95 pst. norsk innhold, og 
involvere norske underleverandører fordelt over hele landet. Dette vil også kunne gi 
betydelige eksportmuligheter til andre land. 
 
3. Resirkuleringsordninger for offshorefartøy – behov for justert innretning 
 
Som en oppfølging av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, 
samt tiltakene i maritim stortingsmelding (Meld. St. 10 (2020-2021) lanserte 
næringsministeren 5. ds. en ny ordning som skal gi tilskudd til investeringer til 
hybridisering av offshoreskip, samt også tilskudd til resirkulering av eldre, forurensende 
skip.  
 
Maritimt Forum mener det er viktig at innretningen i denne ordningen justeres slik at vi i 
større grad sikrer at resirkuleringen skjer ved norske verft, og at vi får resirkulert så 
mange fartøy som mulig.  
 
Det er et handlingsrom i EØS-avtalens statsstøtteregelverk som kan sikre at flest mulig 
utrangerte offshoreskip kondemneres, samtidig som tiltaket sikrer aktivitet i Norge. Dette 
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handlingsrommet er ikke utnyttet i ordningen slik den er innrettet i forslaget fra 
regjeringen.  
 
Det er satt av 150 mill. kroner til kondemneringsordningen. Vi mener disse midlene bør 
forbeholdes et kondemneringstilskudd (og ikke investeringsstøtte) – noe som etter vår 
oppfatning også er i tråd med intensjonen til regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i 
forbindelse med budsjettforliket av desember 2020.  
 
Videre har maritim næring gjennom Maritimt Forum foreslått at det etableres et 
resirkuleringsfond for offshorefartøy som er bygd mellom 2000 og 2010. Vi mener den 
foreslåtte investeringsstøtten kan inntas som en del av resirkuleringsfondet, for eksempel 
ved at 30 pst. av fondets kapital forbeholdes støtte til klima- og miljøinvesteringer i 
offshorefartøy inkludert havvindinvesteringer.  
 
Investeringsstøtten vil gi et sterkt insentiv til å hybridisere mange av de godt og vel 100 
norske offshorefartøyene som har et potensial for ombygging til lav- og nullutslipp. 
Forsering av ombygging av den eksisterende offshoreflåten til grønn hybrid vil være et 
viktig tiltak for å sikre aktivitet ved de norske nybyggingsverftene.  
 
4. Finansieringsordninger for verftene 
 
Flere store nybyggingsverft har begrenset likviditet, og er i liten grad i stand til å 
finansiere nybygg. Om dette vedvarer står vi fare for å miste flere av de tradisjonsrike 
norske nybyggingsverftene.  
 
Maritimt Forum mener at GIEK må få anledning til å øke sin garanti til bank på garanti og 
byggelånsrammer til verft, fra 50 % til 75 %. Vi mener også at GIEK må få mulighet til å 
utvide garantirammene til rederi fra 70% til nærmere 90%. 
 
Vi viser ellers til vårt brev til Næringsministeren av 2. mars hvor vi utdyper disse 
forslagene.  
 
5. Permitteringsregelverket – foreslåtte endringer skaper usikkerhet 

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under 
permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen 
gjelder for nye tilfeller fra 1. juli.   
 
Maritimt Forum mener dette skaper usikkerhet både for maritime arbeidstakere og 
arbeidsgivere. Vi står fortsatt i en alvorlig krise, for vår næring vil den etter alt å dømme 
vare lenger enn for de fleste andre næringer.  
 

*** 
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Med vennlig hilsen 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  


