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Brev fra en samlet maritim næring: Regjeringens forslag til 

statsbudsjett vil svekke rammevilkårene for norske sjøfolk 
 
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å svekke rammevilkårene for norske 
sjøfolk vesentlig. Det er foreslått å sette et tak på tilskuddsordningen for sysselsetting av 
sjøfolk (nettolønnsordningen) på NOR-registrerte skip, samtidig som man fjerner 
tilskuddet for lasteskip i NIS i utenriksfart.  
 
Dette er en stor skuffelse og vil ha store negative konsekvenser for den norske nærskips- 
og handelsflåten og norske sjøfolk.  
 
Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og 
mer miljøvennlige skip. Konsekvensen vil eventuelt også være økende utflagging og 
svekkelse av det norske flagget.  
 
Koronakrisen har forsterket krisen i deler av den norske maritime næringen, og flere skip 
har gått i opplag det siste halvåret i tillegg til de som har ligget i opplag tidligere. Sjøfolk er 
blitt permittert. Hele den maritime klyngen er avhengig av at vi videreutvikler den 
sjøbaserte, maritime kompetansen. Forslaget til regjeringen er svært alvorlig for norske 
sjøfolk og for den hele norske maritime klyngen. 
 
På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics i 2020 gjennomført 
en evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetning av sjøfolk. I evalueringen peker Oslo 
Economics på at ordningen har god måloppnåelse, at ordningen bidrar til å opprettholde 
sysselsetting og rekruttering og til å sikre gode rammevilkår for norske sjøfolk.  
 
En samlet maritim næring, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, stiller 
seg uforståelig til regjerings forslag om å svekke ordningen som beviselig har bidratt til 
sysselsetting av flere norske sjøfolk med god kompetanse. Tilskuddsordningen styrker 
norsk maritim næring spesielt, men også norsk transport- og handelsnæring generelt. Det 
er derfor svært uheldig at regjeringen nå velger å skape usikkerhet om disse 
rammevilkårene. 
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Nettolønnsordningen har i de senere år både blitt utvidet og lovfestet for å sikre 
sysselsettingen av norske sjøfolk. Regjeringen bygger nå dette ned og norske rederi og 
sjøfolk er de store taperne. Det er svært beklagelig at regjeringen nå foreslår en politikk 
som svekker den norske maritime klyngen midt i en alvorlig krise.  
 
Den foreslåtte endringen kommer overaskende i lys av at tidligere næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen senest i fjor utalte at det viktigste for næringen er at det ikke skjer 
store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller 
nettolønnsordningen.  
 
Et stort antall skip under norsk flagg er dessuten viktig for Norges gjennomslagskraft i 
internasjonale fora.  
 
Styret i Maritimt Forum oppfordrer derfor samtlige stortingspartier til å jobbe for å 
reversere forslaget til regjeringen, slik at næringen de kommende årene kan bygge videre 
på en fremtidsrettet og bærekraftig maritim sektor, med norsk kompetanse som stødig 
grunnmur. 
 
 
Med vennlig hilsen styret i Maritimt Forum,  
 
Styreleder Even Aas   Kongsberg Gruppen 
Styremedlem Erlend Prytz   Norske Maritime Eksportører  
Styremedlem Hans Sande   Norsk Sjøoffisersforbund 
Styremedlem Hege-Merethe Bengtsson Det norske maskinistforbund 
Styremedlem Jon Rysst   DNV GL 
Styremedlem Kine Asper Vistnes  Fellesforbundet 
Styremedlem Knut S. Wendelbo Aanensen Hagland Shipping 
Styremedlem Lars Gørvell-Dahll  Norsk Industri 
Styremedlem Tor Arne Borge  Kystrederiene 
Styremedlem Harald Solberg   Norges Rederiforbund 
Styremedlem Helle Hammer   Cefor 
Styremedlem Frode Sund   NHO Sjøfart 
Styremedlem Johnny Hansen  Norsk Sjømannsforbund 
Styremedlem Knut Erling Sunde  Norsk Industri 
Styremedlem Hans Nicolai Edbo  Norsk Skipsmeglerforbund 
Styremedlem Kristin H. Holth   
 
Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med daglig leder i Maritimt 
Forum, Ivar Engan, på telefon 479 04 642 eller epost: ivar.engan@maritimt-forum.no.  
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