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Maritime Bergen og Maritimt Forum  
 
Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Fra 
nord til sør, fra land til sjø: Våre 700 medlemmer har over tid utviklet en verdensledende og helhetlig 
maritim klynge. En maritim klynge som utgjør et lønnsomt knutepunkt mellom Norge og resten av 
verden.  
 
Siden 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskapen om landets mest 
kunnskapsintensive og innovative næring. Vi er også en møteplass for dialog mellom næringen, 
beslutningstakere og utdannings- og forskningsmiljøer.  
 
Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Denne bredden gir oss tyngde 
og legitimitet i arbeidet opp mot myndighetene. Gjennom mangfold og samspill synliggjør vi den 
norske maritime næringens fremste fortrinn: Et samarbeid tuftet på fellesinteressene. 
 
Maritime Bergen er en medlemsorganisasjon som representerer den 
maritime næringen i Bergensregionen, og ble etablert i 1995. 
Organisasjonen er en del av Maritimt Forum-familien og har over 170 
medlemsbedrifter fra bredden i den maritime klyngen i regionen. 
Organisasjonen fremmer medlemmenes interesser gjennom 
myndighetskontakt og samarbeid med- og på tvers av 
medlemsorganisasjonene.  
 
Maritim næring er Norges fortid, nåtid og fremtid hvor næringen 
bidrar til nærmere 8 prosent av norsk BNP. I en tid preget av ny 
teknologi, digitalisering og det grønne skiftet, endres behov for 
kunnskap og ferdigheter hos ansatte i næringen. Maritimt Forum og 
Maritime Bergen samarbeider derfor for å opprettholde dagens 
rammevilkår og maritim politikk. En politikk som legger grunnen for størst mulig maritim 
verdiskapning, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge.  
 
Som en del av dette er derfor årets ‘Maritimt Barometer’ utvidet til å bli en nasjonal undersøkelse.  
Hensikten er å ta en temperaturmåler blant våre medlemmer. I løpet av dette rapporten har vi 
sammenlignet våre politiske innspill og kjernesaker mot næringens svar i samme saker. Vi har også 
gjort sammenligner mellom regionene for å se om det er regionale ulikheter.  
 
På vegne av Maritimt Forum og Maritime Bergen takker vi for deltagelse og ønsker god lesing.  
 
 
 
 
------------------------------------ 
 
Siv Remøy-Vangen       Ivar Engan   
Daglig leder        Daglig leder 
Maritime Bergen       Maritimt Forum 
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Utvalg og metode 
 
Maritimt barometer ble først introdusert i 2016. Siden den gang har undersøkelsen utviklet seg til å 
bli nasjonal.  
 
2016 
Maritime Bergen utførte det første maritime barometeret. Da var det en lokal undersøkelse som ble 
utsendt til Maritime Bergens medlemsbedrifter. 
 
2017  
Konseptet ble utvidet og dekket større deles av Bergensområdet. I tillegg til Maritime Bergens 
medlemsbedrifter, ble undersøkelsen sendt ut til medlemsbedrifter i Kystrederiene og Bergens 
Rederiforening.  
 
2018  
Maritimt Barometer dekket Vestlandsregionen. Undersøkelsen ble utsendt til medlemmer av 
Kystrederiene, Lokalforeningen av Norges rederiforbund på Vestlandet, Maritimt Forum Nordvest, 
Maritimt Forum Stavangerregionen og Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordaland i tillegg til 
Maritime Bergen. 
 
2019 
Årets maritime barometer er landsomspennende, og har blitt utsendt til medlemsbedrifter i hele 
Maritimt Forum. I tillegg sendte vi ut undersøkelsen til de lokale rederiforeningene fra Bergen, 
Sørlandet, Stavanger, Haugesund og Midt-Norge, samt Kystrederiene og Maritime Bergen. 
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Respondenter 
 

Regioner 
 
Maritimt Barometer ble utsendt til CEO og Daglige leder i 802 bedrifter. Vi fikk inn 238 fullstendige 
svar (etter ekstrahering av 42 besvarelser. Se begrunnelse lenger ned). I utgangspunktet ble 
besvarelsene fremvist som en nasjonal statistikk, hvor hverken regioner eller segmenter ble 
differensiert. 
 
Etter ytterligere analyse har undersøkelsen blitt brutt ned i regioner for å gi et bedre inntrykk av 
kjernesakene til hver enkelt region.  
 
Regionene og besvarelse er sortert som følger:  
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Nasjonalt viser alle besvarelsene. Regionene er fordelt basert på følgende besvarelse og oversikt: 
 

 
 
 
Medlemsmassene i de forskjellige 
organisasjonene er svært 
forskjellige når det kommer til 
størrelse. Regionene med de store 
organisasjonene, og mange 
medlemmene, har dermed større 
påvirkningskraft på den nasjonale 
statistikken, og gjennomslagskraft 
i politikken. Derfor er det viktig å 
dele regionene, slik at en lettere 
kan tale for hver enkelt region, og 
få frem deres saker.  
 
 
En uheldig konsekvens av å 
sortere regionene slik det er blitt 
gjort, er at enkelte respondenter 
er medlem i flere organisasjoner på tvers av regioner. Dermed blir deres besvarelser talt flere ganger. 
Vi har derfor ekstrahert 280 besvarelser fra 238 respondenter, altså er det et avvik på +42 
besvarelser. 
 

      
 
 

  

Oslo Sørlandet Stavanger Haugesund Bergen Nordvest-
Norge 

Midt- og 
Nord Norge 

Maritimt 
Forum 
Oslofjorden  
 

Maritimt 
Forum Sør  
 

Maritimt Forum 
Stavangerregionen  
 

Maritimt 
Forum 
Haugalandet 
og 
Sunnhordland  
 

Maritime 
Bergen  
 

Maritimt 
Forum 
Nordvest  
 

Maritimt 
Forum Midt-
Norge  
 

 Sørlandet 
Rederiforening  
 

Stavanger 
Rederiforening  
 

Haugesund 
Rederiforening   
 

Bergens 
Rederiforening  
 

 Maritimt 
Forum Nord  
 

    Kystrederiene  
 

 Midt-Norsk 
Rederiforbund  
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Segmenter 
 
Maritimt barometer ble utsendt til alle 
segmenter av den maritime klyngen. 
Rederier er segmentet med størst 
representasjon, etterfulgt av 
utstyrsleverandører og 
tjenesteleverandører med henholdsvis 
30 %, 20 % og 14 % av 
respondentmassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foretaksstørrelse  
 
Maritim næring er sammensatt. Variasjonen blant 
respondentene er stor, og svarene må derfor sees i lys av at 
deltagerne i denne undersøkelsen ikke er en homogen 
masse.  
 
Størrelsen på foretakene representert i maritimt barometer 
er variert, både med tanke på antall ansatte og omsetning.  
 
Antall ansatte spriker fra enkeltmannsforetak til selskaper 
med over 250 ansatte. Intervallet med størst svarprosent er 
«20-49 ansatte» etterfulgt av «over 250 ansatte» med 
henholdsvis 20 % og 17 % av respondentmassen.  
 
 
 

 
Omsetning varierer fra intervallet «0-500 000 nok» til 
«over 1mrd nok».  
 
Størst andel av besvarelsene (25%) kom fra foretak med 
omsetning innen intervallet «100 000 000 nok – 500 000 
000 nok».  
 
Ellers er det en relativt jevn spredning av størrelse på 
respondentene.  
 
 
 

 

 

 



 8 

Forventinger 2020 
 
 

 
Respondentenes framtidsutsikter er i hovedsak optimistiske. Når vi sammenligner resultatene med 
fjorårets maritime barometer, ser vi imidlertid en reduksjon i optimismen. Dette gjelder særlig for 
forventinger om: 
 
Nyansettelse   → 3 % reduksjon  
  53 % i 2019 mot 56 % i 2018  
 
Økt omsetning   → 5 % reduksjon  
  64 % i 2019 mot 69 % i 2018 
 
Økt lønnsomhet  → 10 % reduksjon  
  53 % i 2019 mot 63 % i 2018   
 
Trolig kommer denne svake pessimismen av at maritim næring opererer på et globalt marked. Selv 
om vi opplever vekst i norsk økonomi og økt oljepris- og aktivitet, står vi ovenfor en global økonomi 
preget av usikkerhet. En stille handelskrig mellom stormaktene USA og Kina, samt Brexit er 
eksempler på uforutsigbare momenter i geopolitikken som utfordrer etablerte handelsmønster.  
 
I tillegg til usikkerhet i det internasjonale marked, er maritim næring stilt ovenfor nye miljø- og 
teknologikrav nasjonalt. Norge er allerede et land preget av høyt lønns- og kostnadsnivå. Med nye, 
kostnadskrevende krav vil det kunne bli utfordrende for norske rederier å tilby konkurransedyktige 
priser på det globale markedet uten finansiell tilrettelegging fra staten.  
 
 
 
 
 



 9 

Rammevilkår  
 

Våre innspill  
 
Maritim næring er internasjonal av natur, og norske aktører konkurrerer i et globalt marked. Som 
nevnt, er geopolitisk usikkerhet en grunn til mindre optimistiske forventninger for året som kommer. 
Norges fremste konkurransefortrinn i det internasjonale markedet er vårt høye nivå på kompetanse 
og teknologisk innovasjon. Men med vår høye kompetanse og teknologi følger høyt lønns- og 
kostnadsnivå. Det er derfor avgjørende for bærekraften i norsk maritim næring at norske 
myndigheter utvikler gode grunnleggende rammevilkår som sikrer verdiskapning og arbeidsplasser 
langs hele kysten, og at disse forblir forutsigbare og stabile.  
 
Vårt innspill er derfor å opprettholde:  
 

• Et konkurransedyktig norsk flagg   
o Det er rekordmange skip som er NIS-registrert, og flere ønsker å flagge hjem. Dette 

er viktig for Norges innflytelse på internasjonalt regelverk for skipsfart.   

• En indeksregulert nettolønnsordning  
o Norske sjøfolk sitter på verdensledende kompetanse som etterspørres av rederiene. 

Indeksregulert nettolønnsordning er avgjørende for at rekruttering av norske sjøfolk 
skal være et konkurransedyktig alternativ for norsk maritim næring.  

• En konkurransedyktig rederibeskatning  
o Avgjørende for å sikre rederiers og annen maritim nærings tilstedeværelse i Norge. 
o Konkurransedyktig rederibeskatning gjør det mer attraktivt å registrere skip i norske 

skipsregistre, og bidrar dermed til rekruttering av norske sjøfolk 
 
 

Undersøkelsen viser  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Norske flagg 
 
Sikring av et konkurransedyktig Norsk 
flagg er en sak respondentene i aller 
høyeste grad er enige om at er viktig. 
Nesten 88 % av respondentene er helt 
eller veldig enig i at dette er en viktig 
sak. De resterende 12 % stiller seg 
hovedsakelig nøytral til 
problemstillingen.  
 
Oslo er den regionen som stiller seg 
mest nøytralt til saken, og har en 
svarprosent på 56 på variantene av 
enig, og 44% på «Nøytral» eller «Vet 
ikke/ikke relevant». Midt- og Nord Norge er de som har høyes svarprosent på viktigheten av å sikre 
et konkurransedyktig norsk flagg, med over 80 %. Bergensregionen ligger også over nasjonalt på 
viktigheten av et konkurransedyktig norsk flagg, hvor nærmere 80% svarer helt eller litt enig.   
 
Dersom vi hensyntar av gruppen «rederier» står for overkant 30 % av besvarelser viser dette at det 
norske flagget betyr mye for hele den norske maritime klyngen, og ikke bare rederier.  
 

Indeksregulert nettolønnsordning 
 

Indeksregulert nettolønnsordning er 
også en sak med større spredning av 
svar.  
 
På nasjonal basis svarte 45 % seg «helt  
eller litt enig» i at det er en viktig sak. 
53 % svarte «Nøytral» eller «Vet 
ikke/ikke relevant».  
 
Særlig respondentene fra Oslo stiller seg 
nøytral til denne saken, hvorav 76 % av 
disse svarte «Nøytral» eller «Vet 
ikke/ikke relevant». Igjen er det Midt- og 
Nord Norge som anser saken som viktig 
med en besvarelse på nærmere 50 %.  
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Rederibeskatning 
 
På nasjonal basis har 63 % svart at 
de er «Helt»- eller «Litt enig» i 
denne saken. 
 
Midt- og Nord Norge, og Nordvest-
Norge ligger langt over 
gjennomsnittet med 
svarprosentene 91 % og 78 % for 
«Helt» eller «Litt enig». 
 
Oslo og Haugesund er mindre enig 
enn det nasjonale gjennomsnittet, 
med henholdsvis svarprosent på 44 
og 54 for alternativene for «Enig». 
Disse regionene stiller seg nøytral 
til saken, hvorav de har svarprosent 
på 56 og 44for «Nøytral» eller «Vet 
ikke/ikke relevant». 
 
Bergen og Sørlandet har også svart over gjennomsnittet hvor de anser viktigheten av en 
konkurransedyktig rederibeskatning på over 60 %.  
 

Formueskatt på arbeidende kapital 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
For en kapitalkrevende næring vil formuesbeskatning naturlig bety svært mye for bedriftslederens 
vurdering av selskapets rammevilkår, og kan dermed forklare utslaget rundt formueskatt som 
viktigste sak for næringen. Spørsmålet her er «Hvor enig eller uenig er du i å fjerne formueskatten på 
arbeidende kapital?».  Hele 85 % svarer at de er «helt/litt enig».  
 
Bergen, Stavanger, Nord Vest og Midt- og Nord Norge svarer alle over snittet, mens Oslo har en 
svarprosent langt under snittet. Det har også høyest svarprosent i kategorien nøytral/vet ikke  

 

Helt enig

74 %

Litt enig

11 %

Nøytral

8 %

Litt uenig

1 %
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EØS-avtalen 
 
EØS-avtalen er en handelsavtale mellom EU og EØS-landene som gir tilgang til EUs indre marked uten 
å være del av EU. EØS-avtalen bygger på de fire friheter som innebærer fri flyt av kapital, varer, 
tjenester og arbeid. 
 
Europa er et viktig marked. Jamfør Rederiforbundet finner 51 % av norske skip havneanløp sted i EU-
landene.I følge Norges Rederiforbund oppgir 90 % av skipene innen nærskipsfarten Storbritannia og 
Tyskland som de viktigste eksportmarkedene. Havnæringen frakter et lastevolum, hvor ett enkelt 
skip kan ta lastevolumer tilsvarende 200-400 trailere. 
  
Avtalen har vært utslag for kritikk nasjonalt i forhold til 
nasjonal suverenitet og utfordring av norske arbeidsforhold. 
Vi ønsket derfor å få stadfestet blant våre medlemmer hvor 
viktig EØS-avtalen er for maritim næring. 
 
Resultatet fra Maritimt barometer viser at hele 74 % av 
respondentene nasjonalt uttrykker at fortsatt tilknytning til 
EØS-avtalen er en kjernesak.  
 
Sammenliknet med fjorårets barometer har det prosentvise 
antallet som ønsker tilknytningen til EØS-avtalen økt.  
 
 
 

 
Regionene med høyest svarprosent er Oslo med en 
besvarelse på hele 94%. til sammenligning har 
Bergen lavest svarprosent, og godt under nasjonalt 
snitt på 68%.  
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Klima og miljø  
 
I 2018 vedtok IMO CO2-strategien, som beskriver en forpliktende utslippsreduksjon på 50 % innen 
2050 målt mot CO2-utslipp i 2008. Norsk maritim næring har bedre forutsetninger enn de fleste for å 
utvikle gode løsninger i møtet med dette - og fremtidige lav- og nullutslippskrav. Men for at Norge 
skal være i fronten av en miljøvennlig teknologirevolusjon, må myndighetene bidra med forutsigbare 
og ambisiøse rammevilkår, samt skape insentiver og gode finansieringsmuligheter for næringen.  
 
 

Våre innspill  
• Å etablere et CO2-fond etter modellen til NOX-fondet vil kunne bidra til en grønn omstilling, 

ved at midler øremerkes til innovasjon og teknologisk utvikling mot lav- og 
nullutslippsløsninger.  

o CO2-avgiften er en avgift på utslipp av klimagasser som betales til statskassen. 
Denne avgiften skal øke med 5 % i årene fremover, blant annet for å sikre 
lønnsomhet ved å velge miljøvennlige løsninger. 

• Eksportfinansieringsordninger GIEK og Eksportkreditt Norge AS bør forbedres.  

• Vi oppfordrer til å etablere en toppfinansieringsordning for nærskipsfart. Altså; topplån til 
markedsbetingelser som bidrar med 15-25 % av egenkapitalkrav fra bankene.  

 
I tillegg til disse tiltakene, er det et stort behov for å forenkle de allerede eksisterende 
støtteordningene. I dag finnes det 177 ulike støtteordninger for mottak av ulike  økonomiske midler, 
og en tilsvarende mengde kontaktpunkter. Dette er en stor barriere for næringsliv som ønsker å 
benytte seg av disse støtteordningene, ettersom det fort blir behov for å ansette konsulenter som 
kan navigere seg gjennom de forskjellige ordningene. Dermed går vinningen fort opp i spinningen.  
 
 
 

Undersøkelsen viser  
 
Respondentene fikk beskjed om å rangere påstandene fra «Helt enig» til «Helt uenig», eller «Vet 
ikke/ikke relevant» for min bedrift. 
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Co2-fond basert på NOx-modellen 
På nasjonal basis er 53 % helt eller «Litt enig» i at det er 
viktig å etablere et CO2-fond etter NOx-avtalen.  
 
Stavangerregionen har høyest svarprosent på «Helt 
enig», med 42 %, mot nasjonalt 34 %, men lav på «Litt 
enig», med 8 % mot nasjonalt 19 %. Osloregionen er 
langt over det nasjonale gjennomsnittet «Enig», hvorav 
69 % har svart at de er «Helt enig» eller «Litt enig» i at 
dette er viktig.  
 
Midt- og Nord-Norge er langt under gjennomsnittet 
positive til et CO2-fond, hvor kun 27 % har svart «Helt 
eller «Litt enig». Svaralternativet med størst svarprosent fra denne regionen er «Nøytral», som 45 % 
har svart. Regionen stikker seg også ut ved at 18 % har svart «Veldig uenig».      
 
 

Styrking av virkemiddelapparatet 
Det er stor enighet i at styrking av virkemiddelapparatet er 
viktig på nasjonal basis, hvor 71 % har svart «helt» eller «Litt 
enig». Svarene fra regionene samsvarer stort sett med 
gjennomsnittet, med få prosentpoengs variasjon.  
 
Sørlandet er regionen som skiller seg mest ut ved første 
øyekast, med høyest svarprosent på «Nøytral» med 35 %. 
Dette er 10 prosentpoeng mer enn Nordvest Norge som har 
nest høyest svarprosent på «Nøytral». Bergen og Stavanger 
er blant regionene med høyest svarprosent på «Helt enig» 
med over 50 %. 
 
 
 

Finansordninger for miljøvennlige skip 
Besvarelsene fra de forskjellige regionene er veldig 
jevne for denne påstanden: Viktigheten av 
finansordninger fom investerer i miljøvennlige skip.  
 
Nasjonalt har 77 % svart  «Helt- eller litt enig». 
Bergen, Sørlandet og Oslo er de regionene med 
høyest besvarelse på dette spørsmålet, som igjen er 
langt over snittet.  
 
Stavanger, Haugesund og Sørlandet er også de 
regionene med høyest besvarelse innenfor i 
«Litt/veldig uenig» eller «Vet ikke». Dette er trolig 
fordi regionene er store aktører i oljenæringen, og  
oljenæringens inntekter består av blant annet salg av 
tungolje som bunkers til maritim næring. Likevel er det stor overvekt av respondenter, også fra 
Stavanger og Sørlandet, som sier seg enig i at det bør utvikles bedre finansordninger for rederier som 
investerer i miljøvennlige skip.   
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Utvikle konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger 
Nasjonalt sier 77 % av respondentene at de er «Helt» eller «Litt enig» i at det må utvikles attraktive 
og konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger.  
 
Regionene som ligger lengst over det nasjonale gjennomsnittet er Midt- og Nord-Norge, og Nordvest 
Norge, hvor henholdsvis 91 % og 90 % sa seg enig.  
 
Regionene som er lengst under gjennomsnittet, er Stavanger og Haugesund, med henholdsvis 65 % 
og 72 % enighet. 
 
Bergen har en besvarelse som ligger under snittet nasjonalt på dette spørsmålet. Dette er den eneste 
regionen med respondenter som er uenig, hvorav 2 % stiller seg «Litt»- eller «Veldig uenig» til 
påstanden.    
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Fra vei til sjø – infrastruktur  
 

Våre innspill 
Den største kilden til klimagassutslipp i Norge er transportsektoren, og det er et stort potensial for 
utslippsreduksjon ved å overføre godstransport fra vei til sjø. Veitransport er per i dag den mest 
utbredte transportformen i Norge. Det har vært et ønske å overføre veibasert transport til sjø i 
mange år. Dette har enda ikke blitt oppfylt, til tross for at sjøtransport er den mest energieffektive 
transportformen, hvorav ett enkelt skip kan ta lastevolumer tilsvarende 200-400 trailere.  
 
I tillegg til å redusere klimagassutslipp, vil overføring av gods fra vei til sjø redusere køer, ulykker, 
veislitasje og andre hendelser som fører til samfunnsøkonomiske utgifter. I Nasjonal Transportplan er 
det fastsatt et mål om at 30 % av veitransporten som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane 
innen 2030 (konjunkturrapport rederiforbundet). Dette vil kun oppnås gjennom målrettede politiske 
initiativer og tiltak som bidrar til et mer bærekraftig avgifts- og gebyrregime, samt styrking av 
tilskuddsordningen for godsoverføring, i tillegg til flåtefornyelse. 
 
Transport på vei har syv avgifter å forholde seg til. Bane har fem. Sjøtransport må forholde seg til 26 
forskjellige avgifter. Dette er en kombinasjon av kommunale, statlige og private avgifter, hvorav 
havneavgifter- og vederlag varierer stort fra havn til havn. For å gjøre sjøtransport mer lukrativt må 
avgifts- og gebyrregimet for nærskipsfart reduseres, forenkles og standardiseres på nasjonal basis, 
blant annet gjennom å redusere avgifter for lostjenester og havneløp.  
 
Landstrøm er også et moment med standardiseringspotensiale. I dag ser vi manglende samarbeid og 
standarder hos havner som tilbyr landstrøm, noe som gjør dette til et vanskelig tilbud å benytte seg 
av.  Ved å utbygge landstrøm etter en nasjonal standard, vil det trolig bli mer utbredt å benytte seg 
av dette, noe som vil kutte utslipp i havner vesentlig.  
 
Vi mener derfor at vi må: 

• Videreføre og styrke finansieringen til tilskuddsordningen for godsoverføring, ved å gi 
Kystverket den nødvendige tilsagnsfullmakten, slik at flere kan dra nytte av ordningen.  

• Opprette målrettede tiltak for flåtefornyelse, slik at Norge for en mer moderne, effektiv og 
miljøvennlig nærskipsflåte.  

• Øke avskrivningssatser for skip, gjennomføring av en mer fleksibel kondemneringsordning og 
satsing på en konkurransedyktig toppfinansieringsordning vil bidra til måloppnåelse. 

• 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. 
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Undersøkelsen viser  
Respondentene fikk beskjed om å rangere påstandene fra «Helt enig» til «Helt uenig», eller «Vet 
ikke/ikke relevant» for min bedrift.  
 

 
 
Undersøkelen viser at nærmere 90 % av respondentene ønsker å utvide støtteordningen for 
godsoverføring fra vei til sjø. Tilnærmet enighet ser vi blant respondentene i å utvikle en nasjonal 
infrastrutur og strategi for miljøvennlig drifstoff. Det er også bred enighet om å redusere og forenkle 
avgiftssystemet i norske havner.  
 
Midre viktig er utviklingen av knutepunktshavner hvor svarprosenten på «Helt enig/ litt enig» er 
nærmere 60 %. Grunnen til at dette ikke slår høyere ut kan linkes til at det er knappe 30 % av 
respondentene som representerer rederi, hvor utstyrsleverandører representerer i overkant av 20 %. 
Effektive havner ansees å være viktig for disse to gruppene, noe som besvarelsen bekrefter.  
 
 

Godsoverføring – fra vei til sjø 
Det er stort sett stor enighet i at dette er 
en viktig sak. På nasjonal basis har 83 % 
svart seg «Helt» eller «Litt enig”.  
 
Midt- og Nord-Norge, og Sørlandet svarer 
kraftigst for, hvorav begge har en 
svarprosent på 91 % på «Helt» eller «Litt 
enig».  
 
Regionene som sier seg minst enig, er 
Stavanger og Haugesund, med 
henholdsvis 77 % og 74 % som har svart 
en variant av «Eenig».  
 
De resterende respondentene i disse 
regionene er ikke uenig i at dette er viktig, 
men ser problemstillingen som mindre 
relevant for sine bedrifter.  
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Utvikle nasjonal infrastruktur for miljøvennlig drivstoff 
 

Også på dette punktet er  respondentene forent 
om at dette er relevant og viktig. Hele 81 % på 
nasjonal basis har svart «Helt» eller «Litt enig». 
 
100 % fra Oslo har svart en variant av «Enig».  
Haugesund er regionen med lavest svarprosent på 
«Enig», med 75 %. Haugesund er også regionen 
med høyest svarprosent på «Vet ikke/ikke 
relevant», med 16 % 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nasjonal strategi og knutepunktshavner  
 
Nasjonalt har 61 % svart «Helt» eller 
«Litt enig». Oslo ligger over 
gjennomsnittet med en svarprosent 
75 % for «Helt» eller «Litt enig», tett 
etterfulgt av Bergen som har en 
svarprosent på 64, og over snittet 
nasjonalt.  Nordvest og Midt-/Nord 
Norge ligger også over snittet med en 
svarprosent på 63. Alle er regioner med 
store knutepunktshavner.  
 
Overaskende ser vi Haugesund og 
Stavanger med en svarprosent under 
gjennomsnittet, på henholdsvis 56 % og 
54 % for «Helt» eller «Litt enig», tett 
etterfulgt av Sørlandet på 52 % 
 
Sørlandet er på den andre siden hele 
13 % som har svart «LLitt»- eller «Veldig uenig» i denne saken.  
 
13 % har svart at dette ikke er relevant for sin bedrift, eller har ikke gjort seg opp en mening om 
saken.  
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Forenkling av avgiftssystem i norske havner 
 
67 % nasjonalt har sagt seg «Helt» 
eller «Litt enig» i denne saken. Det 
vi imidlertid ser er en stor 
spredning i svarene.  
 
91 % av respondentene fra Midt- 
og Nord-Norge har svart en variant 
av «Enig», tett etterfulgt av Bergen 
med 73 %. De andre regionene 
ligger under snittet nasjonalt på 
henholdsvis 64 og 54 %.  
 
Oslo og Sørlandet har en 
svarprosent på 13 % for «Litt» eller 
«Helt uenig». 
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IMO & Norge  
 

Våre innspill 
 
For å nå målene om reduserte klimagassutslipp, er en grønn maritim omstilling avgjørende. Norge er 
i fronten når det gjelder utvikling av grønn klimateknologi, men for at dette skal være 
konkurransedyktig, er det viktig å få maritim næring regulert globalt.  
 
Dette kan gjøres - og blir gjort gjennom IMO - FN sitt havorgan. Norge har, som nevnt, vært en driver 
for IMOs CO2-strategi, og ett av spørsmålene i årets maritime barometer var hvorvidt Norge skal: 
Spille en aktiv rolle i International Maritime Organization (IMO) i utvikling av internasjonalt regelverk 
for næringen? 
 
 

Undersøkelsen viser 
 
På nasjonal basis er 81 % «Helt»  eller «Litt enig» i 
at Norge bør spille en aktiv rolle i IMOs utvikling av 
internasjonalt rammeverk for næringen. Kun 1 % er 
uenig i utsagnet, og 19 % har svart «Nnøytral” 
eller ”Vet ikke/ikke relevant» for min bedrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Midt- og Nord-Norge, samt Nordvest Norge og 
Sørlandet er regionene som er mest enig i at 
Norge bør spille en aktiv rolle i IMOs utvikling av 
internasjonale regelverk for næringen. 
Henholdsvis 91 %, 92 % og 91 % av 
respondentene fra disse regionene har svart en 
variasjon av enig. Bergen følger tett etter med en 
svarprosent på 83. Haugesund, Oslo og 
Stavanger er de regionene som har en 
svarprosent under nasjonalt snitt med 
henholdsvis 76 %, 75 % og 62 %. 
 
Stavanger er regionen som stiller seg mest 
nøytral til saken, hvorav 36 % av respondenten 
har svart «Nnøytral» eller «Vvet ikke/ikke 
relevant» for min bedrift. Det samme gjelder Haugesund og Oslo, som er i samme kategori og har 
høyest svarprosent på «Nøytral/Vet ikke/ikke relevant» med 24 % og 25 %.  
 
Den ene prosenten fra det nasjonale gjennomsnittet som har svart «Vveldig uenig» kommer fra 
Bergen, hvor 2 % av respondentene svarte dette.  
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Energipolitikk 
 

Våre innspill  
 
Rikelige naturressurser og god forvaltning av disse, er grunnlaget for at Norge er en velfungerende 
velferdsstat med høy sysselsetting og livskraftige lokalsamfunn spredd over hele landet. Olje- og 
gassressursene er, og vil forbli, en viktig inntektskilde for landet. I tillegg til å skape store verdier til 
fellesskapet, vil næringen bidra til å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd i mange tiår 
fremover. Derfor er det viktig å videreføre leterefusjonsordningen, slik at det fortsettes å legge til 
rette for lønnsom leting i årene fremover.  
 
Men med økt fokus på det grønne skiftet, følger det økt etterspørsel etter bærekraftige energikilder. 
Norge endre seg med endringene som skjer i markedet.  
 
Det er derfor positivt med bevilgning til utbygging av havvindparken Hywind Tampen, støttet av 
ENOVA. Flytende havvind har et betydelig større energipotensiale enn øvrige vindteknologier. Derfor 
bør det vurderes å etablere statlige strategier og støtteordninger for flytende havvind.  
 
Et annet tiltak som vil bidra til å redusere klimagassutslippene, er å gjeninnføre fritaket for CO2-
avgiften på bruk av LNG og LPG i skipsfarten. Ifølge DNV GL fører bruk av LNG og LPG som drivstoff til 
25 % reduserte CO2-utslipp, sammenlignet med tradisjonell bunkers1. Derfor vil en reversering av 
beslutningen fra statsbudsjettet 2018 være en god idé for å lykkes med å begrense 
temperaturstigningen til under to grader. 
 

Undersøkelsen viser 
Respondentene fikk beskjed om å rangere påstandene fra «Helt enig» til «Helt uenig», eller «Vet 
ikke/ikke relevant» for min bedrift.  
 

 
 
Nærmere 90 % responderer sier at det er viktig å opprettholde høy aktivitet på norsk sokkel. Dette er 
tett etterfulgt med stor enighet blant respondentene at det ønskes å få utviklet en nasjonal strategi 
for flytende havvind.  
 
Imidlertid ser vi en lavere enighet fra respondentene på mineralutvinning på norsk sokkel, samt 
gjeninnføring av CO2-fritaket på LNG, hvor respondentene svarer 66 % og 43 % på «Helt/litt enig». 
Sistnevnte kan sees i sammenheng med besvarelse fra rederi-segmentet som utgjør 31 % av totalt 
respondentgrunnlag. Ut ifra dette kan vi si at 100 % av rederiene har svart «Helt enig» i at dette bør 
gjeninnføres.  

 
1 (DNV-GL, 2018) 
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Høy aktivitet – norsk sokkel 
 
Ikke overaskende svarer 100 % av respondentene fra 
Stavanger at dette er en viktig sak for dem. Tett 
etterfulgt av Haugesund, Sørlandet, Midt- Og Nord- 
Norge og Nordvest Norge. Alle er regioner som har 
medlemmer som er svært avhengige av 
aktivitetsnivået på norsk sokkel. Bergen har lavest 
score med 80 %, og under nasjonalt snitt, noe som 
igjen reflekterer aktiviteten i Bergen som er mer 
rettet mot short- og deep-sea shipping.  
  
 

 

Norsk havvindstrategi 
 
Hele 82 % av respondentene anser dette som 
et viktig agendapunkt fremover. Midt- og 
Nord-Norges, Nordvest Norges, Sørlandets 
og Haugesunds respondenter anser dette 
som viktigere sammenlignet med snittet med 

respektiv 91 %, 88 % og 87 %.  
 
Ikke overaskende dersom man vurdere hvilke 
industrielle aktører  som primært er 
repredenter fra disse regionene;  offshore 
rederier, verft og utstyrsleverandører  Til 
sammenligning har Bergen og Stavanger har 
lavest engasjement innenfor dette 
segmentet med svar på 74 % og 73 %. 
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Mineralutvinning på norsk sokkel 
 

Oljedirektoratet har fått i oppdrag å 
kartlegge potensialet for 
havbunnsmineraler på sokkelen, men først 
må det gjennom konsekvensutredning og 
miljøutredning, før det vil være en politisk 
beslutning.  

 
Nasjonalt responderer hele 66 % at de er 
«Helt» eller «Litt enig» i at dette er viktig å 
legge til rette for. Ikke overaskende er det 
Stavanger, Sørlandet og Nordvest Norge 
som har en svarprosent over snittet med 
respektive 77, 70 og 69 prosent.  Igjen 
reflekterer dette de aktørene i regionene.  
 

På motsatt side er Midt- og Nord-Norge og Bergen hvor hele 45 og 50 % har svart at de er «Enig/litt 
enig» i at dette er et viktig punkt og hele 45 og 55 % har svart «Nøytral» eller «Vet ikke». Igjen 
reflekterer dette de aktørene som operer ut ifra regionene.  

 

Fritak for CO2-avgift på LNG 
 
Dette er det spørsmålet med høyest 
besvarelse på «Nøytral» og «Usikker/vet 
ikke», med hele 50 %. I tillegg ser vi en 
god spredning fra «Helt enig» til noen 
svar på «Litt/veldig uenig».  
 
Dette er nok et spørsmål som er mest 
rettet mot rederier som har investert 
eller vurderer å investere i LNG-
fremdriftssystemer. 29 % har svart «Helt 
enig», noe som kan reflekterer antall 
rederier som representerer 31 % av 
respondentene.  
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Digitalisering og kompetanse 
Som følge av rask teknologisk utvikling vil kompetansekravene endres raskt. Dette fører til et stadig 
økende behov for en omfattende satsing på etter- og videreutdanning.  
 
Myndighetene må sørge for gode ordninger og incentiver 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 
 
Norsk maritim næring er verdensledende på kompetanse. Norske sjøfolks kompetanse er viktig også 
på land, der erfaringer fra havet brukes til å utvikle nye teknologier og løsninger. Hjørnesteinen i 
denne utviklingen er den norske maritime kompetansen. Elektriske skip, økt datainnsamling, 
hybridisering, automatisering og autonomisering har store konsekvenser for hvordan skip skal drives, 
vedlikeholdes og hvordan klyngen kommer til å se ut i fremtiden Med  dette endres næringens 
kompetansebehov. 
 

Våre innspill 
• Positiv med bevilgning på 15 millioner til maritim digital kompetanse, med behov for sterkere 

kyst for å nå klimamålene - Nærskipsflåten må fornyes 

• Positivt med 55 millioner til Ocean Space Center -  Et viktig steg i realiseringen av et 
verdensledende kompetansesenter. 

• Maritim industris fremtid er digital, og kompetansebehovet endres (Har vi noen konkrete 
innspille på hvordan dette skal endres/tas imot? Kan punktene under være underpunkt her?) 

o Man bør heve basisfinansieringen av maritime fag fra finansieringskategori E til C, for 
å ta høyde for krav til oppdatert teknologi 

o Finansieringen av teknologiske og maritime fag må styrkes - Lansere et digitalt 
kompetanseprogram som oppfølging av «Markom 2020» for å ruste de maritime 
utdanningsinstitusjonene for en digital fremtid 

 

Undersøkelsen viser 

 
 
 
Langt over halvparten og nærmere 90 % av respondentene svarer at det det er viktig å styrke 
næringsrettet forsking og utvikling, øke attraktivitet for bedrifter og satse på fagarbeidere, samt å 
utvide adgang til å ta maritim etter- og videreutdanning på deltid. I tillegg er det bred enighet blant 
respondentene om å innføre generelle støtteordninger til maritim etter- og videreutdanning.   
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Svar fordelt på regioner 
 

Oslo 
16 besvarelser Viktigste saker  
50% annet, tjenesteleverandører 1.Fortsatt tilknytning til EØS - 94% 

 2. Spille en aktiv rolle i IMO- 75% 

 3. Finansordninger for rederier som investerer i 
miljøvennlige skip - 69% 

 4. Utvikle attraktive eksportfinasieringsordninger - 69% 

 5. Redusere formueskatt på arbeidende kapital - 56% 

 6. Redusere forenkle avgifter i norske havner- 50% 

 
 

Sørlandet 
23 besvarelser Viktigste saker  
Annet/ tjenesteleverandør- 50% 1. Fjerne formueskatt på arbeidende kapital - 83 % 
Omsetning – 30 til 50 mnok- 23% 2.Spille en aktiv rolle i IMO - 78% 
Over gjennomsnittet på økt omsetning 
og økt lønnsomhet 

3. Utvidet støtteordning for overføring av gods fra vei 
og sjø - 74% 

23 besvarelser 4. Sikre konkurransedyktig norsk flagg – 74% 
Annet/ tjenesteleverandør- 50% 5. Fortsatt tilknytning gjennom EØS- 70% 
 6. Finansordninger for miljøvennlig skip – 65 % 

 
 

Stavanger 
26 besvarelser   Viktigste saker  
Offshore/rigg – 30% 1.Aktivitet på norsk sokkel - 88% 
Annet/tjeneste -40% 2.Tilknytning gjennom EØS - 81 % 
Omsetning- 100- 500 – 27% 3. Fjerne formueskatt på arbeidende kapital - 81 % 
Under gjennomsnittet på økt 
omsetning, økt lønnsomhet og 
nyansettelse 

4. Overføring fra vei til sjø - 69% 

 5. Sikre konkurransedyktig norsk flagg - 65% 

 6.  Legge til rette for mineralutvikling på norsk sokkel 
58% 

 
 

Haugesund  
68 besvarelser Viktigste saker  
Utstyrsprodusenter 31% 1. Fortsatt tilknytning til EØS avtalen 72% 
Omsetning spredt→ 25% 100 - 500 
mnok 

2. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital 69% 

19% omsetning over 1000 mnok 3. Aktivitetsnivå på norsk sokkel- 65 % 
Gjennomsnittlig på forventninger  4. Spille aktiv rolle i IMO 63% 
Høyest på økt omsetning 66% og 
nyansettelser 56% 

5. Utvikle attraktive eksportfinansieringsordninger 63% 

68 besvarelser 6. Sikre konkurransedyktig norsk flagg 57% 
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Bergen 
88 av 171 besvarelser → 52% Viktigste saker  
55% fra regionale rederier  1. Fjerne formueskatt arbeidende kapital – 78% 
Spredt i størrelse og omsetning 2. Konkurransedyktig norsk flagg – 73%  
36% → 100 – 500’ MNOK 3. Overføring fra gods til vei og sjø – 73%  
17% → over 1 milliard 4. Finansordninger for miljøvennlige skip – 64%  
Over gjennomsnittet på forventninger 
på å bygge nye skip 

5. Redusere avgifter på norske havner – 60%  

Under gjennomsnittet på økt 
lønnsomhet / omsetning  

6. Styrke virkemiddelapparatet – 56%  

 
 

NordVest landet 
48 besvarelser   Viktigste saker  
Utstyrsleverandør 23% 1. Fortsatt tilknytning til EØS, 83% 
Verft 19% 2. Aktiv rolle i IMO, 77% 
Rederi 13% 3. fjerne formueskatt på arbeidende kapital, 75% 
Over gjennomsnittet på nyansettelse og 
økt lønnsomhet 

4. utvide konkuransedyktige 
eksportfinansieringsordninger, 71% 

 5. Sikre konkuransedyktig norsk flagg, 71% 

 6. konkuransedyktig Rederiskatt, 65% 

 
 

Midt- og Nord Norge 
11 besvarelser   Viktigste saker  
Tjenesteleverandør 27% 1. Overføring fra gods fra vei til sjø 91% 
Utstyrsleverandører 18% 2. Fortsatt tilknytning til EØS 82% 
Verft og offentlig innsats hadde begge 
9% 

2. Sikre konkurransedyktig norsk flagg, 82% 

Over gjennomsnittet på nyansettelse – 
88% mot 55% (nasjonalt) 

3. Fjerne formueskatten på arbeidende kapital, 82% 

Over gjennomsnittet på lavere 
omsetning og lønnsomhet – 10% 
mot 5% nasjonalt 

4. Konkuransedyktig rederibeskatning, 73% 

 5. Aktiv rolle IMO, 64 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


