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Innspill til maritim stortingsmelding 

 

Vi viser til departementets varslede oppstart av arbeidet med en ny maritim stortingsmelding, og 

takker for invitasjonen til å delta med innspill til denne 

Norsk sjøforsikring internasjonalt 
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) er den nordiske organisasjonen for selskaper som 

driver sjø- og transportforsikring. Flere av våre norske medlemmer er verdensledende innen sine 

områder og driver i hovedsak med salg av forsikringstjenester i et globalt marked. Samlet ikke norsk-

relatert premie utgjør mer enn 80% for Gard, Norwegian Hull Club og Skuld som er de tre største 

selskapene. Innen ansvarsforsikring (P&I), har de to norske P&I-klubbene Gard og Skuld i underkant av  

30% av markedet internasjonalt1.  

 

P&I Clubs International 

Group 
Gross Calls 2017 (Premiums) – 

Operational locations2 

 

 

 

 

 

 
1 Andel innen International Group of P&I Clubs med 13 gjensidige klubber som til sammen står bak nærmere 90% av all 

ansvarsforsikring av skip på verdensmarkedet. 
2 Kilde: IUMI Global Marine Insurance Report 2019, IGP&I. 
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For kaskoforsikring tegner våre medlemmer andeler i 30% av verdensflåten (50% for de største 

skipene):  

 

 

Forutsigbare rammevilkår 
For at de norske selskapene skal kunne hevde seg internasjonalt kreves det forutsigbare 

rammevilkår. Sjøforsikringsselskapene konkurrerer i et globalt shipping- og offshoremarked, og det 

er helt avgjørende for våre medlemmer å ha rammebetingelser på like vilkår med de utenlandske 

aktørene. Dessverre har vi sett eksempler på det motsatte gjennom særskilte norske krav til 

beskatning av kapital, finansskatten som ble pålagt også den eksportrettede andelen av premien, 

mulige endringer i hvitvaskingsregelverket samt i en nylig avsluttet høringsrunde om endringer i 

årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsselskapene3. Denne type særnorske krav vil kunne 

påvirke selskapenes videre konkurranseevne og vekst med utgangspunkt i Norge. 

Det er derfor avgjørende at stortingsmeldingen sender et tydelig budskap om at sjøforsikrings-

næringen, i likhet med øvrig maritim sektor, skal sikres konkurransedyktige betingelser gjennom 

stabile og likeverdige rammevilkår i tiden fremover. 

Sjøforsikringsmarkedet i Norge er nært knyttet til de øvrige maritime aktører. Det unike og tette 

samarbeidet har vært en forutsetning for at norske sjøforsikringsselskaper har kunnet utvikle 

produkter tilpasset veksten og kompleksiteten innen offshore. Dette er også årsaken til at våre 

medlemmer i dag ligger langt fremme i forståelsen og vurderingen av nye risikoer knyttet til bl.a. vind, 

polare områder og autonomi.  

 
3 Ref. vår høringsuttalelse til FIN ifm forslag om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper ifm Solvens II, datert 2. 

juli 2015, innspill til Stortingets Finanskomité ifm innføring av finansskatt i Norge, datert 13. oktober 2016, høringsbrev til FIN av 

16. august 2018 om forskrifter til ny hvitvaskingslov samt høringsuttalelse til FIN av 6. desember 2019 om forslag til endringer i 

årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak. 

Gross tonnage
Year of build 1000-3999 4000-6999 7000-10000 >10000 Grand Total
Cefor share

2013-2018 12.2% 24.9% 17.3% 50.6% 38.5%
2008-2012 16.5% 32.5% 37.1% 52.5% 41.1%
2003-2007 20.3% 25.8% 42.4% 59.6% 44.1%
1998-2002 24.3% 22.5% 26.3% 49.8% 37.6%
1993-1997 15.0% 11.5% 14.5% 32.6% 20.7%
1988-1992 8.4% 13.5% 12.7% 26.3% 12.7%
<1988 or unknown 4.2% 4.6% 7.7% 20.2% 6.3%

World Fleet
2013-2018 2,343 889 533 7,061 10,826
2008-2012 3,313 1,511 1,054 8,661 14,539
2003-2007 2,309 845 806 4,652 8,612
1998-2002 1,503 703 350 2,866 5,422
1993-1997 1,679 677 289 1,486 4,131
1988-1992 1,838 542 212 551 3,143
<1988 or unknown 7,959 1,666 546 1,348 11,519

Total Cefor share 11.5% 19.2% 27.1% 49.6% 30.9%
Total World Fleet 20,944 6,833 3,790 26,625 58,192

Cefor share = No. of vessels partly or wholly covered by Cefor members in 2017/2018, divided by the no. of vessels in the 

world fleet with IMO-number (World fleet as of January 2019, LLI “World Fleet Update”) 
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En sterk hjemmebase med internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for hele den norske 

maritime klyngen er følgelig viktig for å beholde og styrke posisjonen til norsk sjøforsikring i årene 

fremover og vice versa. En svekkelse av de norske sjøforsikringsselskapene og dermed tilgangen på 

kritisk kompetanse innen forsikringsrett, risikovurderinger, skadebehandlingsevne og 

skadeforebygging, vil også kunne svekke den totale norske havbaserte konkurransekraften på sikt. 

Juridisk kompetanse og utvikling 
Forsikring er en forutsetning for transport av varer til sjøs, og vil også bli avgjørende for 

utviklingen av grønn skipsfart, økt digitalisering og automatisering til sjøs. Uten forsikring vil større 

innovasjoner og utviklingen innen havnæringene neppe la seg gjennomføre. Det vil også være i 

norske myndigheters interesse å klargjøre både sikkerhetskrav og ansvar i forbindelse med denne 

utviklingen. 

Et klart og forutsigbart regelverk muliggjør vurdering og prissetting av et forsikringsobjekt. Ved 

eksempelvis nye autonome løsninger og flytende havvind vil det eksisterende regelverket 

utfordres. For at Norge skal beholde sin posisjon som en ledende maritim aktør er det viktig at 

også de juridiske kompetansemiljøene utvikles i takt med de tekniske, og vi etterlyser en klarere 

satsing også på juridisk forskning som del av en overordnet maritim politikk. 

Tilgang på kompetanse er helt avgjørende for at norske sjøforsikringsselskaper kan hevde seg i en 

internasjonal konkurranse. Posisjonen som ett av verdens største sjøforsikringsmarkeder har 

selskapene tatt blant annet ved å bygge opp interne ressurser som aktivt bistår sine 

forsikringskunder med skadeforebyggende tiltak, ved håndtering av skader og i diskusjoner hvor 

det legges til rette for en kontinuerlig utvikling av produkter og vilkår for å kunne tilby dekninger 

også for fremtidens teknologiløsninger.  

En forutsetning for denne utviklingen har gjennom en årrekke vært tilgangen på kompetanse med 

utdanning og erfaring fra ulike posisjoner til sjøs og offshore, leverandørindustri, klasse og juridiske 

miljøer. 

Nordisk Institutt for Sjørett (NiFS) ved Universitetet i Oslo har i mer enn 50 år vært en viktig 

bidragsyter for rekruttering, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen skipsfart og offshore. Dette 

gir instituttet en internasjonal anerkjennelse som både norske myndigheter og de tilknyttede 

næringer nyter godt av gjennom utdanning av kompetente jurister, regelforståelse og -utvikling.  

NiFS er i dag formelt engasjert av Cefor og rederisiden i samarbeidet om utvikling av den 

Nordiske Sjøforsikringsplanen4. Dette gir produktet en juridisk holdbarhet og legitimitet som gjør 

det til ett av verdens mest anerkjente og anvendte standard sjøforsikringsvilkår.  

For å sikre norsk juridisk kompetanse innen sjørett og sjøforsikring, må instituttets rolle ivaretas 

gjennom satsing på rettsvitenskapelig forskning innen disse fagene og en grunnfinansiering som 

muliggjør videre drift. Et flertall av Cefors medlemmer har derfor valgt å bidra til finansieringen av 

en fast vitenskapelig stilling og flere andre forskerstillinger i forsikringsrett med til sammen 15 

 
4 www.nordicplan.org  

http://www.nordicplan.org/
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millioner kroner over 10 år. Det er viktig at også det offentlige støtter opp om instituttet gjennom 

tilføring av nødvendige midler. 

Markedsadgang 
Sjøforsikring, inkludert offshore, er preget av få men store, profesjonelle aktører. Dette sikrer 

tilstrekkelig kapital til å forsikre stadig dyrere og mer kompliserte forsikringsobjekter samt innfri 

krav i forbindelse med nye og strengere ansvarsregimer.  

Det er ikke mulig for selskapene å være registrert med lisens i alle landene man tilbyr forsikring 

(Gard selger eksempelvis forsikringer i 90 land). Da motparten også er en profesjonell partner, er 

det i Norge og de fleste vestlige land fri markedsadgang og et norsk rederi står fritt til å velge 

forsikring fra norske eller utenlandske aktører.    

Befolkningsvekst, handelsvekst og økonomisk vekst i ulike land og regioner påvirker i stor grad 

etterspørselen etter sjøforsikring.  Mens norske selskaper tradisjonelt har hatt en sterk posisjon i 

Norden og Europa, er andelen langt lavere i nye vekstøkonomier og -regioner. Dette skyldes dels 

manglende markedsadgang. 

Etter enkelte lands lov kan eksempelvis selskaper kun tegne forsikring utenfor landets grenser 

dersom tilsvarende forsikring ikke er tilgjengelig i hjemlandet. Dette er tilfelle for P&I-forsikring5, 

som gjerne tillates da det finnes få alternativer og ingen med tilsvarende kapasitet som det 

klubbene kan tilby gjennom International Group6. For all annen marin forsikring stilles krav om at 

forsikringen må plasseres lokalt.  

Eneste mulighet for norske selskaper kan da være å tilby reassuranse eller såkalt «fronting» 

gjennom lokale selskaper fremfor direkte salg og oppfølging av kunder slik det norske produktet er 

utviklet for. Dette er fordyrende, og vanskeliggjør bygging av tillit gjennom nærhet til kunden. I 

sum er dette en konkurranseulempe for norske aktører.  

Vi er tilfredse med at sjøforsikring allerede i dag er en prioritert tjenestesektor i regjeringens 

arbeid med frihandelsavtaler, og understreker betydningen av at denne politikken videreføres  

 

Vi imøteser regjeringens maritime stortingsmelding, og står selvsagt til disposisjon for ev. 

utfyllende kommentarer. 

 

Med hilsen 

  
Helle Hammer 

Administrerende direktør 

 
5 Protection & Indemnitiy (tredjeparts ansvarsforsikring) 
6 Består av 13 internasjonale P&I-klubber som til sammen forsikrer om lag 90% av verdens handelsflåte. Inkluderer 

bl.a. felles reassuranseprogrammer og gjenforsikrer hverandre for skader over et visst nivå. 


