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Nærings- og Fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep  
0032 Oslo           
                        Bergen 23.06.2022 
     

Høringsinnspill til endring i forskrift om tilskudd til sysselsetting av 
arbeidstakere til sjøs  
Viser til høringsbrev fra 02.06.2022 om forslag om endring av forskrift om tilskudd til 
sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Nevnte ordning benyttes av hoveddelen av 
Kystrederienes medlemmer og vi takker for anledningen til å komme med innspill.  
 
Ny adgang for innhenting av informasjon 
Sjøfartsdirektoratet arbeider nå med å utvikle et nytt elektronisk søknads- og 
saksbehandlingssystem for tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. I 
den forbindelse foreslår Nærings- og fiskeridepartementet enkelte endringer i Forskrift 26. 
februar 2016 nr. 204. Blant annet foreslår departementet at det fastsettes en bestemmelse 
som gir direktoratet mulighet til å innhente relevante opplysninger direkte fra andre 
virksomheter, i forbindelse med forvaltning av tilskuddsordningen.  
 
I høringsbrevet påpekes det at Sjøfartsdirektoratet håper at kontrollen med 
tilskuddsordningen kan gjennomføres mer effektivt og til forenkling for rederiene og 
Sjøfartsdirektoratet, eksempelvis ved at rett til sjømannsfradrag ikke trenger å kontrolleres 
mot Skatteetaten i etterkant.  
 
Kystrederiene støtter generelt en utvikling som bidrar til forenkling hos rederiene. Vi ber 
samtidig om at Sjøfartsdirektoratet og departementet i ettertid av innføringen, kontrollerer 
at endringene faktisk innebærer en forenkling i praksis og ikke bare i teorien. Dersom ikke 
endringene oppfyller formålet, må det i ettertid gjøres justeringer slik at forenkling oppnås. 
 
Øvrige forhold 
1: Departementet foreslår at det fastsettes et tydelig rettslig grunnlag for behandling av 
personopplysninger. Foreslåtte endringer i § 3 vil kunne gi Sjøfartsdirektoratets adgang til å 
behandle personopplysninger når det er nødvendig for å forvalte rettigheter eller plikter 
etter tilskudds forskriften. Formålet er å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt.  
 
Kystrederiene understreker at vern av personopplysningene er viktig og støtter en slik 
innføring.  
 
2: Under § 16 er det presisert et utvidet dokumentasjonsgrunnlag for tilskuddsordningen.  
 
Kystrederiene forventer at det utvidede dokumentasjonsgrunnlaget hentes inn elektronisk 
etter oppdatert § 3, og ikke gir merarbeid for rederiene.  

 
3: Under § 17 oppdateres ordlyden rundt søknadsfrister og innlevering av søknader.  
 
Kystrederiene ønsker å presisere at ordlyden ikke må påvirke rederienes adgang til 
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ordningen, ettersom ordningen er kritisk for å opprettholde norsk konkurransekraft for 
norske rederier og sjøfolk.  

 
Virkningstidspunkt 
Sjøfartsdirektoratet tar sikte på å ta i bruk deler av det nye systemet i løpet av 2022, og 
ønsker at endringene skal tre i kraft i løpet av sommeren 2022.  
 
Kystrederiene støtter virkningstidspunktet så lenge ikrafttredelsen ikke innebærer merarbeid 
for rederiene.  
 
  
 
Tor Arne Borge      Linn Therese Skår Hosteland 
Adm. dir       Næringspolitisk rådgiver 
 
(elektronisk signert). 
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