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Statsbudsjettet 2020 – Høringsnotat fra Maritimt Forum til 

utdannings- og forskningskomiteen  
 
Vi viser til vår søknad om å delta på høring i Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020, 
og har gleden av å fremsende følgende innspill til Utdannings- og forskningskomiteen:  
 
Ocean Space Laboratories 

At regjeringen bevilger 55 mill. kroner til utviklingen av Ocean Space Centre er et viktig 
første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for 
havnæringene. Dette er et viktig bidrag for å sikre at Norge kan opprettholde en ledende 
rolle innen havbaserte næringer og lykkes i overgangen til nullutslipp-samfunnet. 

 
Økt behov for digital kompetanse i maritim næring 

Digitalisering er nå i ferd med å forandre skipsfarten, og gir store muligheter for 
teknologiutvikling og verdiskaping i maritim næring. For å lykkes fordrer det at 
myndigheter, næringsliv og utdanningssektoren satser på digital kompetanse som 
næringslivet i økende grad vil etterspørre.  
 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det avsatt en engangsbevilgning på 
15 mill. kroner til å styrke digitaliseringsinnholdet i havrelaterte utdanningsløp. Denne er 
dessverre ikke foreslått videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.  
 

• Vi oppfordrer myndighetene til å lansere et digitalt kompetanseprogram som oppfølging 
av MARKOM2020, for å ruste de maritime utdanningsinstitusjonene for en digital 
fremtid. 

 

• Vi oppfordrer Stortinget til å be regjeringen om å avsette 20 mill. kroner til 
digitaliseringsinnhold i havrelaterte utdanningsløp for 2020. Dette vil være viktig for at 
utdanningsinstitusjonene kan komme raskt i gang med satsingen.  

 
Endring i finansieringskategori for maritim utdanning 

I dag er maritim utdanning innplassert i kostnadskategori E i finansieringssystemet for 
universiteter og høyskoler. Dette reflekterer ikke den reelle kostnaden for maritime 
studier. I lang tid har disse studiene vært prisgitt en maritim næring som har støttet 
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institusjonene med nødvendig utstyr og andre midler. Som følge av nedgangstider i deler 
av bransjen har den private støtten avtatt.  
 

• I forslaget til statsbudsjettet for 2020, samt i regjeringens havstrategi, skisseres det en 
økt satsing på digital kompetanse. For at dette skal kunne være mulig anbefaler Maritim 
Forum myndighetene til å innplassere maritime utdanninger i kostnadskategori C. 

 
Økt driftstilskudd til skoleskipene 

Skoleskipene tilbyr yrkesrettet videregående utdanning som har stor verdi for den 
maritime klyngen. Det er viktig for den norske maritime klyngen at Sørlandets maritime 
videregående skole og Skoleskipet Gann i Stavanger får utvikle seg i takt med det grønne 
skiftet, for å forberede elevene for fremtidens løsninger og teknologi. Skoleskipet Gann 
ønsker å hybridisere fartøyet, og en økning av det statlige driftstilskuddet vil gjøre dette 
mulig. Sørlandet maritime videregående skole er i ferd med å finne et nytt skip til 
erstatning for Skoleskipet Sjøkurs som er blitt for gammelt til å seile.  
 

• Maritim Forum oppfordrer myndighetene til å øke det statlige driftstilskuddet til 
skoleskipene, slik at de maritime videregående skolene fortsatt kan tilby 
grunnutdannelse i maritime fag om bord i operative skip.  
 

Satsing på etter- og videreutdanning   

I en tid der kompetansekrav endres raskt er det også behov for en omfattende satsning på 
etter- og videreutdanning. Myndighetene må sørge for gode ordninger og insentiver for at 
bedrifter skal kunne satse på strategisk etter- og videreutdanning av sine ansatte. Det må 
også være et godt nok etter- og videreutdanningstilbud tilgjengelig. 
 

• Det er positivt at regjeringen i Statsbudsjettet foreslår endringer som gjør tilbud fra 
Lånekassen mer tilgjengelig for voksne, og at muligheten for lån for å ta 
deltidsutdanning bedres.  
 

• Vi oppfordrer myndighetene til å utføres en egen utredning av hvordan man kan tilpasse 
dagens regelverk og finansieringssystem i Universitet- og Høgskole sektoren for å 
stimulere til livslang læring. 

 
Med vennlig hilsen,  
 
Maritimt Forum 
 
Ivar Engan 
Daglig leder  


