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Norsk skipsfart – avansert og diversifisert



Verdens energimiks i endring

4Kilde; DNVGL, Energy Transition Outlook 2020
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To sentrale drivere for 
internasjonal skipsfart i 

årene fremover

Dekarbonisering

Norsk skipsfart og maritim 
klynge skal lede an i 

utvikling av klimavennlig 
lav- og 

nullutslippsteknologi

Digitalisering

Norsk skipsfart skal være 
ledende i å utvikle og ta i 

bruk ny teknologi og 
autonome løsninger



Tre sentrale trusler

1. Mangel på lønnsomhet i 
leverandørkjeden utarmer 
innovasjonskraften og viktige 
utviklingsmiljøer 

2. Energitransisjon, uten omstillingsevne 
kan gi næringen «kodak-moment»

3. Digitalisering øker sårbarheten

Tre sentrale muligheter
1. Klimakrav gir muligheter for nye løsninger 

og ny teknologi (CCS, alternativt drivstoff, 
hydrogen/ammoniakk mv)

2. Olje og gass-kompetanse særlig relevant 
for satsing på havvind og også 
mineralutvinning til havs

3. Digitalisering legger til rette for å utvikle 
ny teknologi og operasjonelle forbedringer
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Fremtidens olje- og gassnæring

Sikker og forsvarlig drift er avgjørende for å realisere potensialet, og en viktig 
drivkraft i utviklingsarbeid



Teknologi fremmer sikkerhet
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krever sunn og lønnsom verdikjede over tid 



Høye ambisjoner forplikter

8



«Ingen» maritime nasjoner er bedre posisjonert enn Norge



Koronakrisen og statsbudsjettet 
gjør krevende tider enda tøffere
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• Kutt i tilskuddsordningen for sjøfolk
– Tak innføres for alle refusjonsordninger
– Taket senkes fra 216 000 til 200 000 kr
– NIS-lasteskipsordningen (deepsea) som kom på plass 1. juli

2017 fjernes. Erstattes med 26% refusjonssats

• Foreslår å innføre kildeskatt på 15 % på renter, 
royalties og leiebetalinger for skip og rigger
mv. med ikrafttredelse fra 1/7-21

• Effekten av oljeskattepakken for maritim næring 
er dessverre liten på kort sikt.



Opplagstall - utvikling
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Enorme muligheter – la oss sammen gripe dem



SHAPING A SUSTAINABLE MARITIME FUTURE
- an ocean of opportunities
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