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Statsbudsjettet 2023 -- innspill fra Maritimt Forum til KLDs 

budsjettområder 
 
Maritimt Forum er en allianseorganisasjon for den norske maritime klyngen. Vi 
representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden inn i maritim næring.  
 
Norge har en komplett maritim klynge med globale ledere innen virksomhetsområder som 
rederier, riggselskap, klasseselskap, finansinstitusjoner, skipsmeglere, verft og 
utstyrsleverandører. Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er helt avgjørende for 
bærekraften i klyngen. Klyngen gir arbeid til nærmere 86 000 kvinner og menn, og den 
skaper verdier for nesten 154 mrd. kroner hvert år. Maritim næring er også Norges nest 
største eksportnæring, etter petroleumsnæringen. 
 
Maritim næring har vært hardt rammet av koronakrisen. Krisen er dessverre ikke over, og 
nasjonale myndighetsrestriksjoner samt utviklingen hos våre viktigste handelspartnere 
kan få konsekvenser for aktiviteten. Derfor kan det bli nødvendig med nye 
aktivitetsskapende tiltak. 
 
Maritimt Forum hilser velkommen den nye regjeringserklæringen. Hurdalsplattformen 
viser store maritime ambisjoner; ikke minst når det gjelder satsing på norske sjøfolk og 
rederier, tydelig mål om å dekarbonisering og digitalisering, samt også ambisjoner for høy 
maritim verdiskaping langs hele kysten og eksport til utlandet.  
 
Til arbeidet med statsbudsjettet for 2023, ønsker vi å komme med følgende innspill: 
 

1. Grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip 
 
I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil lansere en Grønn omstillingspakke for 
klimavennlig omstilling av skip. Dette hilser Maritimt Forum velkommen, og vi vil gjerne 
bidra med forslag som er godt forankret i hele den norske maritime klyngen.  
 
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 
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positive utviklingen vi har sett de siste årene, slik vi ikke bare lykkes med piloter, men 
igjen ser økt eksport og skalering.  
 
I dag prøves det ut en rekke nye teknologier i skipsfarten; som nye drivstoff, 
hybridløsninger, ruteplanlegging, landstrøm og moderne seil. Ingen av disse prosjektene 
hadde vært mulig å få til uten tilrettelegging fra myndighetene. Fremover trengs et enda 
mer treffsikkert virkemiddelapparat for å fremskynde det grønne skiftet.  
 
I dette bør alt fra støtteordninger, regelverkstilpasning, utjevning av prisforskjell mellom 
fossilt og fornybart drivstoff gjennom differansekontrakter, toppfinansieringsordninger og 
tiltak for å skalere og kommersialisere løsninger inngå. 
 
Maritim Forum mener at: 
 

• 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 med NOx-fondet.  
 

• Det bør opprettes et forpliktende klimapartnerskap mellom maritim næring og 
staten, gjerne organisert gjennom Maritimt Forum som representerer bredden i den 
norske maritime klyngen.  
 

• Differansekontrakter for utslippsreduksjoner (CfD) er en mekanisme som reduserer 
prisforskjellen mellom tradisjonelt drivstoff og nye energibærere. Opprettelsen av et 
slikt virkemiddel vil være et viktig bidrag til grønn maritim omstilling.  
 

• Utvide løpetiden på risiko- og toppfinansieringslån gitt til finansiering av skip, og ta 
risiko- og toppfinansieringslåneordningene ut av virkemiddelapparatet og inn i 
banksystemet gjennom statlige garantiordninger 
 

• Stille krav til operatørene om å ta i bruk alternative drivstoff i offshoreflåten 
 

• Det er nå i overkant av 20 bybåtinitiativ i tillegg til flere ferge- og hurtigbåtsamband 
som skal ut på anbud ila. de neste årene. Regjeringen bør styrke tildelingen til fylkene 
til lav- og nullutslippsløsninger for bybåter, ferger og hurtigbåter, eller opprette et 
fond som er øremerket satsningen på hurtigbåter på nullutslipp 

 
 

2. Virkemidler for oppskalering av grønne teknologier  
 
For å nå målene om utslippskutt i skipsfarten må det bl.a. satses både på flåtefornyelse, 
men også å bygge om den eksisterende flåten til lav- og nullutslipp.  
 
Statsforetaket Enova har med sitt batteristøtteprogram vært en viktig kilde til finansiering 
av hybridisering av den norske offshoreflåten. Batteristøtten har bidratt til betydelig 
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reduksjon av klimagasser i offshoreflåten, samt også understøttet teknologiutvikling, 
sysselsetting og aktivitet ved norske verft.  
 
I mars 2021 vedtok Enova å avslutte batteristøtte til offshore servicefartøy med bakgrunn 
i en vurdering at batteriteknologi var moden teknologi. Dette til tross for at 
batteriteknologi for bilparken, gjennom støtte til ladestasjoner videreføres.  
 
Nå som batteristøtteprogrammet er avsluttet, finnes det ikke andre Enova-programmer 
som er aktuelle for norske offshorerederier å benytte for å skalere opp batteriteknologien 
i flåten. Uten Enova-støtten vil hybridiseringen av den eksisterende flåten stoppe opp, 
fordi norske offshorerederier ikke har mulighet til å bære kostnadene alene.  
 
Det finnes ikke alternative virkemidler i den offentlige verktøykassen som bidra til 
oppskalering av batteriteknologi, nå som Enova har avsluttet programstøtten. Derfor 
mangler det et viktig verktøy i den offentlige verktøykassen.  
 
Maritimt Forum mener at dersom Enovas mandat ikke kan endres til å kunne støtte opp om 
nødvendig oppskalering av batteriteknologi, så må det etableres nye ordninger som innrettes 
slik at det blir mulig å gjennomføre viktige klimaforbedrende tiltak i den eksisterende norske 
flåten.  
 

 
*** 

Vennligst ta kontakt om det er ønsker om utdypning av ovennevnte innspill.  

Med vennlig hilsen 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  
 
 


