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Høring forslag til statsbudsjett 2021  

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er Norges største fagorganisasjon for 

ingeniører og teknologer med over 92 000 medlemmer.  

  

Norges maritime industri står fortsatt overfor sin mest alvorlige utfordring i moderne tid. Den 

økonomiske situasjonen har siden oljekrisen i 2014 vært utfordrende, og sektoren har ikke rukket en 

«tradisjonell» oppgang etter dette. Nå er maritim næring igjen rammet. Denne gangen av både 

Corona og fall i oljeprisen. Vi får dermed et fall etter et fall, og næring og kompetansemiljøer risikerer 

å reduseres betraktelig fra 2014-nivå.  

  

Tiltakene som har kommet i statsbudsjett, revidert nasjonalbudsjett og ulike tiltakspakker har 

dessverre liten effekt i forhold til det fallet i sysselsetting vi nå ser ut til å stå overfor. Tiltakene i seg 

selv er bra, men er i stor grad langsiktige. Beregninger gjennomført av Menon viser at gjennomførte 

og planlagte tiltak har liten effekt på sysselsettingen i den maritime industrien. Et hovedscenario 

estimerer de et fall i sysselsetting tilsvarende 13 000 arbeidsplasser fra 2019 til 2022.  

  

Dette baserer seg på at vi hverken får drastisk forverring eller forbedring av koronasituasjonen. I et 

scenario med gjentatte smittebølger estimerer Menon nesten 20 000 færre arbeidsplasser i 2022. I 

tillegg vil vi kunne få ytterligere ringvirkninger som påvirker arbeidsplasser i lokalsamfunn. NITO 

etterlyser tiltak som kan sikre sysselsetting, verdiskaping og kompetansemiljøer umiddelbart. Vi viser 

til felles brev fra fagorganisasjonene tilknyttet maritim industri om dette. 

  

NITO frykter at verdifull kompetanse vil gå tapt når så mange ansatte står i fare for å bli permittert 

eller miste jobbene sine. Det er denne kompetansen vi er avhengig av dersom vi i Norge skal klare å 

utvikle en eksportrettet bærekraftig og grønn skipsfartsnæring for fremtiden. Regjeringen ønsker å 

satse på grønn skipsfart som en vei ut av krisen. NITO støtter helhjertet en satsing på dette, men det 

forutsetter at vi har kompetanse til å gjennomføre omstillingen. Det er også svært nødvendig 

kompetanse for å sikre positiv utvikling i lokalsamfunn.  

  

Vi gjør oppmerksom på at selv om det er mange krysningspunkter mellom olje- og gass og den 

maritime næringen, er det fortsatt mange i maritim industri som ikke har nytte av tiltakene som er 

rettet mot oljeindustrien, ikke minst gjelder det de større skipsverftene som nå er svært utsatt.  

 

NITO merker seg at mange av de politiske partiene har uttalt seg positivt til å forsere byggingen av 

minerydderfatøyer Vanguard. Her kan bygging av skip til Forsvaret kombineres med å sikre og 

videreutvikle kompetansemiljøer i den maritime næringen. Vanguard er også fleksibelt designet og 

kan tilpasses andre behov hos Kystvakten mv. NITO ber om forsering av minerydderfartøyet 

Vanguard ved å avsette 500 mill. kroner til kap. 1732 driftsutgifter Sjøforsvaret for videre utredning av 

konseptet.  

 

NITO ber også om midler til nytt forskningsfartøy under kap. 926l Havforskningsinstituttet, 



 

forskningsfartøy, i tillegg til det ene som kom i krisepakke tre. 

 

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om maritim politikk allerede høsten 2020. 

NITO har store forventninger til denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


