
      

      

 

 

 

 

 

 

 

Finansminister Jan Tore Sanner           Oslo, 08. april 2020 

Næringsminister Iselin Nybø 

De parlamentariske lederne 

 

 

Innspill fra LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund  

– Midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk 
 

Situasjonen med Covid-19 som vi nå opplever rundt oss globalt, nasjonalt, i hele olje- og gass industrien 

og for den enkelte bedrift er svært alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet. I tillegg blir 

situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i markedet er mye sterkere 

enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og 

arbeidsplasser kan bli dramatiske. Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er spesielt alvorlig for 

leverandørindustrien og maritim sektor, med fare for varig tap av kapasitet og kompetanse. 

Dagens situasjon krever målbevisst og rask handling fra myndighetene, i samarbeid med partene i 

arbeidslivet. Målene må være å ivareta aktivitet i hele verdikjeden, unngå at leverandørkjeder 

forvitrer, unngå oppsigelser, og sikre at kompetanse, herunder grunnlaget for omstilling og utvikling 

av lavutslippsløsninger og grønn teknologi 

På bakgrunn av dette foreslår LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund å fjerne 

begrensningene som i dag ligger i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Dette vil føre til at 

rederiene mottar friske midler raskt, og kan holde aktiviteten oppe.  

FORSLAG 

Konkret ønsker LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund å midlertidig endre «forskrift 

om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs»1. Konkret vil man endre likelydende setninger i 

§9 og §15 i forskriften som lyder «Tilskuddsbeløpet begrenses til 36 000 kr per termin av innbetalt norsk 

forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt».  

Disse setningene erstattes videre med ordlyd lik §8, «Tilskuddsbeløpet begrenses til rederiets 

innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget 

sysselsatt.».  

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-02-26-204 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-02-26-204


LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund foreslår at dette tiltaket tidsbegrenses til to 

betalingsterminer, fire måneder.  

BUDSJETTKONSEKVENSER 

Basert på tall fremlagt av Nærings- og Fiskeridepartementet ifm statsbudsjettet 20182 vil 

provenyeffekten være 87 millioner kroner over to terminer, fire måneder.  

Samtidig ser vi nå at andre tilskuddsberettigede segmenter, herunder NOR-registrerte passasjerskip i 

utenriksfart og passasjerskip som betjener strekningen Bergen – Kirkenes, ikke har utløst midlene i 

ordningen for foregående perioder, noe som gir store besparelser i eksisterende ordning. Videre er det 

knyttet stor usikkerhet til når disse segmentene igjen vil være i drift og dermed dra nytte av ordningen.  

På bakgrunn av dette vil proveny for tiltaket være lav, og ikke i særlig grad gå ut over rammene fastsatt 

i statsbudsjettet for 2020. 

 

Med vennlig hilsen 

Hans-Christian Gabrielsen        Hans Sande   Johnny Hansen 

         Leder, LO Norge       Adm. Dir., NSOF            Leder, NSF 

 

 

 

 
2 https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-
2018/Budsjettsporsmal/Bevilgningssporsmal/Arbeiderpartiet747/?query=Sj%c3%b8folk&parti=&sort=date&all
=true#hopp86835 

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Budsjettsporsmal/Bevilgningssporsmal/Arbeiderpartiet747/?query=Sj%c3%b8folk&parti=&sort=date&all=true#hopp86835
https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Budsjettsporsmal/Bevilgningssporsmal/Arbeiderpartiet747/?query=Sj%c3%b8folk&parti=&sort=date&all=true#hopp86835
https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Budsjettsporsmal/Bevilgningssporsmal/Arbeiderpartiet747/?query=Sj%c3%b8folk&parti=&sort=date&all=true#hopp86835

