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Innspill til regjeringens budsjettkonferanse i august 
 
Maritimt Forum fremsender herved sine oppdaterte innspill til regjeringens arbeid med 
statsbudsjettet for 2022. Maritimt Forum representerer fellesinteressene til den samlede, 
norske maritime klyngen. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er representert inn i 
Maritimt Forum.  
 
Den norske maritime klyngen har vært hardt rammet av den pågående pandemien. Før 
landet gikk i lockdown i mars 2020 hadde vi tilnærmet 90 000 ansatte i næringen. Per 
januar d.å. var dette tallet redusert til 82 500 sysselsatte. Spesielt offshoresegmentet og de 
store nybyggingsverftene har vært hardt rammet. Pandemien preger fortsatt utsiktene til 
klyngen.  
 
For at næringen skal komme seg ut koronakrisen, fortsette å ha sin verdensledende 
posisjon og samtidig være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, er det avgjørende 
med statlige satsinger og gode rammevilkår.  
 
Maritimt Forum har følgende innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2022:  
 
1. Styrke grunnleggende rammebetingelser for den maritime klyngen 

 
Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er ett av de viktigste 
rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en høy andel av 
norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter. En konkurransedyktig ordning er 
også avgjørende for å sikre rekruttering av norske sjøfolk, og bidrar til å sikre norsk 
operativ maritim kompetanse som igjen er avgjørende for innovasjonskraften i hele 
klyngen. Maritimt Forum viser til budsjettavtalen mellom Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, som opphever makstakene i 
nettolønnsordningen ut budsjettåret 2021. 
 

• For å sikre stabile og forutsigbare maritime rammevilkår bør regjeringen omgjøre den 
nåværende, midlertidige fjerningen av beløpsbegrensningene (makstaket) i 
tilskuddsordningen for norske sjøfolk til en permanent ordning. Dette vil sikre 
konkurransekraft på linje med våre konkurrenter i Europa. 
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Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner. Den 
norskkontrollerte flåten er verdens fjerde største målt i flåteverdi. Med vår kunnskap og 
innovasjonskraft kan vi skape løsninger som verden trenger, og samtidig skape verdier og 
arbeidsplasser langs hele norskekysten. Norske rederier opererer en norskkontrollert 
flåte på over 1 800 skip og rigger over hele verden. 
 
Selskap i rederiskatteordningen har skattefritak for inntekter fra skipsfart og kan bare 
drive virksomhet som kvalifiserer for skattefritak. En endring i anmodningsvedtak 784 
(2019-2020) vil innebære at også virksomhet som ikke kvalifiserer for skattefritak, kan 
drives av selskap innenfor ordningen. Dette vil medføre større fleksibilitet for rederiene, 
blant annet med hensyn til utnyttelsen av fartøyer. 
 

• Maritimt Forum mener det er viktig at det åpnes opp for delt virksomhet i 
rederiskatteordningen. Et lovforslag er per 13. august 2021 fortsatt ikke sendt på høring. 
Det må prioriteres å sende et lovforslag på høring så raskt.  

 
2. Sikre verftsnæringens konkurranseevne 

 

Nybyggingsverftene gjennomgår betydelig omstilling og erfarer store utfordringer som 
følge av den pågående pandemien. Verftssegmentet er en avgjørende del av en integrert 
næringsklynge, som preges av et gjensidig avhengighetsforhold – dersom vi mister 
nybyggingsverft, vil det gå hardt utover andre segmenter i den maritime klyngen. Det er 
viktig at regjeringen kommer verftsnæringen i møte gjennom offensive tiltak gjennom 
statsbudsjettet med følgende tiltak:  
 

• Forsere planleggingen av ny fartøysstruktur til Sjøforsvaret. Byggingen av 
standardiserte fartøy, som f.eks. nye mineryddere, vil bidra til å understøtte opp til 
20 000 arbeidsplasser i den norske maritime klyngen, og gi sterke ringvirkninger til 
utstyrs- og tjenestesegmentene.  

 

• Sørge for å styrke den grønne maritime innovasjonsutviklingen, og samtidig styre 
offentlige anbudskontrakter mot norsk verdiskaping ved å følge opp Stortingets ønske 
om å etablere en ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige anbud.  

 

• Etablere et resirkuleringsfond for offshorefartøy som er bygd mellom 2000 og 2010, som 
kan supplere den allerede etablerte kondemneringsordningen. Fondet kan også gi 
investeringsstøtte til klima- og miljøinvesteringer på offshorefartøy. 

 

• Konkurransedyktig finansering er avgjørende for å få i gang nybygg og ombygginger, og 
for å få til nødvendig grønn omstilling og flåtefornyelse. Det midlertidige 
skipsfinansieringstilbudet bør gjøres til en permanent ordning. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

3. Grønn maritim omstilling 

 
Norge ligger helt i front i utviklingen av grønne maritime løsninger for utslippskutt og 
miljøforbedringer. Det er et stort behov for å iverksette tiltak som understøtter den 
positive utviklingen vi har sett de siste årene. Vi vil fremheve at: 
 

• Regjeringen må styrke ordningene gjennom virkemiddelapparatet som muliggjør klima- 
og miljøutbedring i eksisterende flåte, og øke støtten til alle klimavennlige teknologier, 
som ammoniakk og biodrivstoff. 
 

• Sikre sjøtransporten konkurransedyktige rammevilkår, slik at vi oppnår målet om mer 
godsoverføring fra land til sjø. Vi mener at avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten 
må gjennomgås og forenkles.  

 

• CO2-avgiftsøkningen som varslet i Klimameldingen kan styrkes som et incentiv for 
utvikling av grønn teknologi, dersom avgiften knyttes opp til et eget CO2-fond, på lik linje 
som NOx-fondet.  
 

• Regjeringen bør styrke tildelingen til fylkene, eller opprette et fond som er øremerket 
satsningen på hurtigbåter på nullutslipp (hydrogen).  

 
ENOVA kunngjorde i en pressemelding av 22. mars 2021 statsforetaket nedjusterte 
støttesatsene tilknyttet sjøtransporten den 9. april, og at programstøtte til offshore 
forsyningsfartøy (PSV) avvikles som helhet ved utgangen av april. 
 
Enova begrunner endringene med at tiltakene ikke er like utløsende for opptaket av nye 
teknologier som tidligere, og at det har vært en mangedobling av antall søkere. Vi forstår 
det slik at endringene også gjennomføres fordi tidlig markedsintroduksjon nå vurderes 
som gjennomført, og at batterihybrid anses som moden teknologi. Enova har vært en 
viktig kilde til finansiering for hybridisering av sjøtransporten og offshoreflåten. For 
rederiene har støtten vært utslagsgivende for avgjørelsen om å hybridisere til batteri, og 
for nybyggingsverftene har støtten vært en viktig kilde til oppdrag. For klyngen som 
helhet har støtten bidratt til å sette kurs mot 2030-målene om en halvering av 
klimagassutslippene fra nasjonal skipsfart. 
 
ENOVA har meddelt at det er mulig å søke om programstøtte til offshore forsyningsfartøy 
frem til 30. april 2021, så lenge oppstart skjer innen seks måneder og at prosjektet 
ferdigstillelses innen ni måneder. Det er imidlertid betydelig usikkerhet om 
offshorerederiene kan få på plass oppstart innen seks måneder, og ferdigstillelse innen ni 
måneder. 
 

• Maritimt Forum ber regjeringen om å utsette avviklingen av programstøtten under 
Enova til offshore forsyningsfartøy (PSV), slik at hybridiseringsprosjekter også kan 
gjennomføres ut 2022. Dette vil være avgjørende for å skape mer forutsigbarhet for 
både offshorerederiene og verftene i en tid som er krevende for hele den norske 
maritime klyngen. 
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4. Maritim kompetanse for en digital fremtid 

 
Kvaliteten i høyere maritim profesjonsutdanning har stor betydning for fremtidig 
verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling i maritim næring. Autonomi og 
digitalisering blir stadig viktigere, og profesjonsutdanningene oppdateres.  
 

• MARKOM-samarbeidet må videreføres og særlig vektlegge økt digitalisering og grønn 
skipsfart. Det må sikres at midlene går til styrking av maritim profesjonsutdanning. 

 
Norge trenger kunnskapssenter for havteknologi, Ocean Space Centre, om vi skal 
sikre og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig havnæring for den grønne 
omstillingen.  
 
Etter mange års utvikling er prosjektet nå modent og klart for finansiering over 
statsbudsjettet 2022. Kvalitetssikrer anbefaler en styringsramme på 7 920 mill. kr og en 
kostnadsramme på 9 370 mill. kr., i god overenstemmelse med Statsbyggs grundige 
forprosjekt. Oppgradering og utvikling av nye anlegg og fasiliteter er avgjørende for at den 
maritime og marine forskningen, utdanningen og næringsutviklingen forblir relevant og 
verdensledende. Et samlet næringsliv støtter investeringen, og har bidratt til at prosjektet 
vil dekke sentrale behov og utviklingstrekk for forskning og utdanning i lang tid fremover.  
 
Statsbygg har som del av sitt oppdrag utredet konsekvensene av en redusert investering, 
og påpeker i sin vurdering at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å kutte prosjektet 
fra Statsbyggs anbefalte løsning. Konsekvensene av kutt i investering vil være dramatisk 
for sentrale områder slik som utvikling av grønn skipsfart, undervannsrobotikk og delvis 
havvind/elektrifisering av sokkelen. 
 

• Det er avgjørende at Ocean Space Centre realiseres nå, i tråd med anbefalingene fra 
Statsbygg og kvalitetssikrer. 

 
5. Vindkraft til havs 
 
Norskbasert havvindindustri kan potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 
2050. Det er positivt at regjeringen åpnet områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for 
fornybar energiproduksjon til havs den 1. januar i år. Dette gjør at næringen kan ta i bruk 
norsk sokkel som testarena for å utvikle ny teknologi og grønne løsninger. 
 

• Det bør etableres et rammeverk som sikrer et bredt aktørmangfold, blant annet gjennom 
kvalitative tildelingskriterier og ikke rene auksjoner, og at det må gis økonomiske 
rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge. 

 
*** 
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Med vennlig hilsen 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  
 
 


