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Statsbudsjettet 2020 – Høringsuttalelse fra Maritimt Forum 
 
Maritimt Forum viser til den kommende budsjetthøringen i Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité 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. 
 
Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen 

Nærskipsfarten gir sikker og miljøvennlig vareflyt langs kysten. Styrking av sjøveiens 
konkurransekraft vil gi mindre veitrafikk og -slitasje, færre ulykker og reduserte utslipp. 
Sjøveien er ferdig brøytet og saltet, og et skip i nærskipsfart vil kunne frakte like mye gods 
som over 300 vogntog.  
 
Godsoverføringspotensialet fra vei til sjø er stort. Maritimt Forum oppfordrer 
myndighetene til å følge opp målsettingene om mer godsoverføring ved å legge til rette for 
flere avgiftsreduksjoner, styrke tilskuddsordninger for godsoverføring og sikre gode 
ordninger som bidrar til fornyelse av nærskipsfartsflåten.  
 
Riksrevisjonen har ved flere anledninger kritisert skiftende regjeringer for ikke å 
prioritere sjøtransporten i arbeidet for å oppnå de politisk vedtatte målene. 
 
1. Behov for å styrke oppfølgingen sjøtransporten i lys av målene i NTP 

 

I Nasjonal transportplan (NTP) er det fastsatt et mål om at 30 prosent av veitransporten 
som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030. I regjeringens forslag til 
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statsbudsjett for 2020 foreslås det bevilgninger som ikke er i samsvar med målene i NTP. 
Sjøveien taper terreng sammenlignet med de andre transportformene, og er den eneste 
som får redusert bevilgning for 2020.  
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det positivt at incentivordningen for 
godsoverføring fra land til sjø omgjøres til en ordinær ordning, og at det bevilges 50 mill. 
kroner til formålet. Bevilgning er dog lavere enn det som er forespeilet i NTP 2018-29, der 
det ble lagt opp til en bevilgning på 100 mill. kr. årlig frem til 2023, hvorpå denne skulle 
økes til 183,3 mill. kr. i året.  
 
Det er også positivt at tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner er 
foreslått økt med 1,3 mill. kr. til 51.3 mill. kroner for 2020. Også denne bevilgningen ligger 
mye lavere enn det det er lagt opp til i NTP.  
 

• Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å styrke tilskuddsordningene ytterligere i 
tråd med målsettingene i NTP.  Vi oppfordrer også myndighetene til å forenkle 
ordningene.  

 

 

2. Det er behov for å redusere og forenkle avgifts- og gebyrregimet for nærskipsfarten, 

 
Sjøtransporten dekker selv hoveddelen av kostnadene knyttet til sikkerhet og beredskap. 
Dette er ikke tilfellet for de andre transportformene, og dette svekker sjøtransportens 
konkurranseevne. Dette er også et hinder for godsoverføringspotensialet.  
 

• Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å redusere og forenkle avgifts- og 
gebyrregimet for nærskipsfarten, bl.a. gjennom å redusere/fjerne avgiftene for 
lostjenester og bidra til markedstilpasning av vederlagene for havneanløp.  
 

• Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å effektivisere og modernisere lostjenesten 
gjennom mer bruk av digitale løsninger og økt bruk av farledsbevis for økt sikkerhet, 
samt løfte sjøtransportens infrastruktur, med å legge til rette for effektive 
havneoperasjoner og havneinfrastruktur. 

 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Ivar Engan 
Daglig leder  
Maritimt Forum  


