Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/2875-1

20. april 2021

Rapport fra partssammensatt maritim utvalg - høring
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring rapporten fra det
partssammensatte maritime utvalget av 19. mars 2021. Utvalgets mandat har vært å vurdere
tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre
norske rederiers konkurransekraft.
Utvalgets anbefaling er todelt, og går på den ene siden ut på å anbefale at det innføres et
krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer langs
kysten, herunder cruise, og på den annen side å styrke og i større grad lovfeste
tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I tillegg anbefaler de tre
sjømannsorganisasjonene, LO og Norges Rederiforbund at det stilles krav om norske lønnsog arbeidsvilkår på offshore-driftsfartøy (forsyning, ankerhåndtering og beredskap).
Et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår forventes å øke prisene for sjøtransporttjenester
som i dag utføres av utenlandske eller NIS-registrerte skip i norske farvann og på norsk
sokkel. For olje- og gassnæringen som er avhengige av maritime støttetjenester, for
vareeiere og norsk industri, og for andre transportbrukere kan dette bety økte kostnader.
Utvalget anbefaling som gjelder cruise kan videre ha betydning for reiselivsnæringen.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de
ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Departementet er særlig interessert i å høre
fra aktører som benytter seg av maritime tjenester, om hvordan de vil kunne bli berørt.

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Maritim avdeling

Saksbehandler
Henrik Schmidt-Horix
22 24 66 60

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på
regjeringen.no/id2845182. Alternativt kan høringsuttalelse sendes per epost til
postmottak@nfd.dep.no. Høringssvarene er offentlige og vil bli publisert på nettsiden.
Vi ber om høringssvar innen 25. juni 2021.
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