
 

 

Utvalgets mandat – "Styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip 
og sikre norske rederiers konkurransekraft" 

 
Stortinget har i vedtak 21. april 2020 bedt regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for 
å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske 
skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Det vises til Stortingets behandling av 
representantforslag 18 (2019-2020) om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske 
farvann og på norsk sokkel. 
 
I lys av ovennevnte nedsetter Nærings- og fiskeridepartementet et utvalg som skal vurdere 
tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre 
norske rederiers konkurransekraft. Utvalget skal herunder særlig vurdere; 
 
1) Om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk bør endres, og eventuelt hvordan.  

a) Utvalget bør vurdere nytten og kostnadene ved dagens ordning før eventuelle 
endringer drøftes.   

b) Utvalget må vurdere de økonomiske konsekvensene av eventuelle forslag. Minst ett 
forslag skal legge uendret ressursbruk til grunn. 

c) Utvalget må anslå virkningene ulike forslag har for sysselsetting av norske sjøfolk og 
antall skip i norske register. 
 

2) Om det bør innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norsk farvann og 
på norsk sokkel, og eventuelt hvordan. 

a) Utvalget må kartlegge i hvilken utstrekning skip i norsk farvann og på norsk sokkel i 
dag ikke har norske lønns- og arbeidsvilkår. 

b) Utvalget må drøfte betydningen av at et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i 
norsk territorialfarvann kan være en restriksjon av friheten til å yte tjenester etter 
EØS-avtalen. Utvalget bør se hen til om andre EØS-stater har innført 
sammenlignbare krav, og hvordan en eventuell restriksjon av friheten til å yte 
tjenester har blitt begrunnet. 

c) Utvalget må drøfte betydningen av at Norges jurisdiksjon på norsk kontinentalsokkel 
kan være begrenset. Utvalget bør se hen til hvilken aktivitet som i dag er underlagt 
norsk sokkelstatsjurisdiksjon, og som er omfattet av norsk sokkelvirksomhet/- og 
regulering. Utvalget bør se hen til om andre sokkelstater har innført sammenlignbare 
krav. 

d) Utvalget må drøfte betydningen et eventuelt krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i 
norsk farvann og/eller på norsk sokkel kan ha for tilskuddsordningen. Utvalget bør se 
hen til at tilskuddsordningen i dag delvis kompenserer for kostnadsulempen ved å 
ansette arbeidstakere fra EØS-området, og vurdere om tilskuddsordningen kan 
reduseres eller avvikles for arbeidstakere på norske skip i norske farvann og på norsk 
sokkel. 

e) Utvalget må vurdere de økonomiske konsekvensene av eventuelle forslag. 



 

 

f) Utvalget må anslå virkningene ulike forslag har for sysselsetting av norske sjøfolk og 
antall skip i norske register. 

 
Utvalget må følge Utredningsinstruksen – Instruks om utredning av statlige tiltak (2016) i 
vurderingen av nye eller endrede tiltak. Administrative, økonomiske og andre vesentlige 
konsekvenser ved forslagene skal utredes og fremgå av utredningen i samsvar med 
Utredningsinstruksen kapittel 2.  
 
Dersom det er behov for avklaringer eller å gjøre mindre endringer i mandatet så skal 
utvalget ta dette opp med Nærings- og fiskeridepartementet som kan beslutte disse. 

 
Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 31. desember 2020. 


