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Statsbudsjettet 2020 – Høringsuttalelse fra Maritimt Forum 
 
Maritimt Forum viser til den kommende budsjetthøringen i Stortingets energi- og 
miljøkomité og har gleden av å fremsende følgende innspill: 
 
I helhet utgjør den maritime klyngen en av Norges aller viktigste næringer. Klyngen 
sysselsetter mer enn 85 000 kvinner og menn, og verdiskapingen i næringen er på om lag 
142 mrd. kroner årlig.  
 
Maritimt Forum mener at regjeringen har vist klare maritime ambisjoner gjennom 
relevante strategier og flere statsbudsjetter. Det er lagt frem viktige tiltak for å sikre 
konkurransekraft og arbeidsplasser i norsk maritim næring. Styrking av refusjons- og 
nettolønnsordningene for norske sjøfolk, en konkurransedyktig rederiskatteordning, tiltak 
for grønn skipsfart, incentivordning for godsoverføring og satsing på maritim utdanning 
og livslang læring vil bidra til ytterligere styrking av den maritime konkurransekraften. 
 
Det er fortsatt store utfordringer i deler av norsk maritim næring. Særlig gjelder dette 
offshoreservice-segmentet, der mange av rederiene fremdeles opplever ettervirkningene 
av oljekrisen. Det ligger fortsatt 86 skip og ti rigger i opplag. I tillegg har flere 
utstyrsprodusenter og de store norske verftene fortsatt utfordrende tider. 
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett er et godt budsjett for grønn skipsfart 

Maritimt Forum hilser velkommen forslagene til bevilgninger på til sammen 100 mill. kr. 
til hurtigbåtsatsingen og til flåtefornyelse av lasteskip. Dette er en god oppfølging av 
handlingsplanen for grønn skipsfart som ble lansert i juni 2019, og en god begynnelse for å 
nå målene om utslippskutt.  
 
Men vi trenger ytterligere konkretisering av politikken for å nå de ambisiøse klimamålene. 
Nærskipsfartsflåten er i snitt nærmere 30 år. Myndigheter og næring må jobbere tettere 
sammen for å finne de beste løsningene. 
 
At regjeringen bevilger 55 millioner kroner til utviklingen av Ocean Space Centre er et 
viktig første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for 
havnæringene. 
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Klimaendringene fordrer en storstilt satsing på fornybar kraft. Norge har gode 
forutsetninger for å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind. Sammen med 
kommende havvindparker utenfor Norge, vil dette fungere som en katalysator for 
teknologiutvikling, som kan kapitaliseres på i et enormt eksportmarked for havvind 
 
1. Det bør etableres en toppfinansieringsordning for flåtefornyelse i nærskipsfarten 

 
For å nå de ambisiøse globale utslippsreduksjonene på 50 pst. innen 2050 må vi blant 
annet utvikle nye design, nye motorer med alternative drivstoff og mer effektive 
operasjonsmønstre. Samtidig skaper dette en enorm mulighet for Norge som har verdens 
ledende miljø for utvikling av grønn skipsfartsteknologi.  
 
Den norske nærskipsfartsflåten er gammel, og trenger fornyelse for å møte klimamålene. 
Lave marginer i nærskipsfarten gjør det vanskelig å skaffe til veie den nødvendige 
finansieringen. En toppfinansieringsordning vil bidra til oppskalering av grønn skipsfart 
og en mer moderne nærskipsflåte. Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en 
midlertidig toppfinansieringsordning på markedsmessige vilkår for nærskipsfarten 
gjennom GIEK og Eksportkreditt. Det er viktig at dette vedtaket følges opp.  
 
• Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å etablere en toppfinansieringsordning for 

nærskipsfarten, som vil bidra til en mer moderne og grønnere flåte. 
 

• Maritim Forum oppfordrer myndighetene til å etablere sterkere virkemidler for utvikling 
og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen 
som energibærer.  

 
2. Industriell satsing på havvind 

 

Klimaendringene fordrer en storstilt satsing på fornybar kraft. Norge har gode 
forutsetninger for å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind. Norges sterke 
posisjon innen maritim industri gir et unikt potensial for utviklingen av flytende havvind.  
 

• Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å etablere en nasjonal sektoravtale mellom 
næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, 
forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, 
kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for flytende havvind. 

 
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Ivar Engan 
Daglig leder  
Maritimt Forum  


