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Endringer tilskuddsordning 2017
• Ny rammelov fra 1.1.2017
– Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs - Lovdata

• Praksisendring fra 1.1.2017 for konstruksjonsskip i varmt opplag
– Endringen medfører at skip i varmt opplag vil være tilskuddsberettiget med bare sikkerhetsbemanning pr.
skift

• Praksisendring fra 3.termin 2017 (mai/juni) for konstruksjonsskip i varmt opplag
– Inntil 2 junioroffiserer pr. skip i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip har ikke krav til kontrakt om
opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1).

• Ny tilskuddsordning for Tilskudd for NIS lasteskip i utenriksfart (4.termin)
– Ordningen gjelder for skip over 10 000 bruttotonn som transporterer olje, gass, eller ro/ro last i
utenriksfart, samt for skip mellom 3 000 og 10 000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført
transportoppdrag (samme transport) mellom europeiske havner, deriblant norske havner.
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Tilskudd sysselsetning av sjøfolk
Betegnelse – post 73
Tilskudd sysselsetning sjøfolk

Budsjett 2016
1 850 000 000

Budsjett 2017
2 127 000 000

Formål:
• sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk
• sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår
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Endring
277 000 000

Tilskuddsmodeller NOR
Modeller

Hvem får tilskudd

Krav til opplæringsstillinger

Tilskudd for skip i NOR

Tilskuddsberettigede sjøfolk og I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
tilskudd for i denne modell
opplæringsstillinger

Tilskudd for petroleumsskip i Tilskuddsberettigede sjøfolk og I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
NOR
opplæringsstillinger
tilskudd for i denne modell

Tilskudd for passasjerskip i
utenriksfart i NOR

Tilskuddsberettigede sjøfolk og I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
opplæringsstillinger
tilskudd for i denne modell

Tilskudd for passasjerskip i
NOR som betjener strekning
Bergen-Kirkenes

Tilskuddsberettigede sjøfolk i
sikkerhetsbemanning og
opplæringsstillinger

Tilskudd for seilskip i NOR

Tilskuddsberettigede sjøfolk og I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
tilskudd for i denne modell
opplæringsstillinger
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I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
tilskudd for i denne modell

Maksimal utbetaling
Innbetaling av skatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede
arbeidstaker
Kr. 35.333 per termin av innbetalt norsk skatt,
trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per
tilskuddsberettiget arbeidstaker.
Innbetaling av skatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede
arbeidstaker
Innbetaling av skatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede
arbeidstaker
Innbetaling av skatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede
arbeidstaker

Tilskuddsmodeller NIS
Modeller

Hvem får tilskudd

Tilskudd for skip i NIS

Tilskuddsberettigede sjøfolk og
opplæringsstillinger

Tilskudd for NIS lasteskip i
utenriksfart

Tilskuddsberettigede sjøfolk og
opplæringsstillinger

Tilskudd for NISkonstruksjonsskip

Tilskuddsberettigede sjøfolk og
opplæringsstillinger
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Krav til opplæringsstillinger
Maksimal utbetaling
I snitt på de skip det søkes tilskudd for i denne modell
skal rederi ha opplæringsstillinger etter stegvise krav
26% av innbetaling av skatt, trygdeavgift og
fastsatt etter måltall (1:4) mellom opplæringsstillinger og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede sysselsatt
andre tilskuddsberettigede sjøfolk, der krav til
med unntak av opplæringsstillinger som får tillskudd i
tillegg (150% lærling, 100% junioroffiser, 50% kadett)
opplæringsstilling nummer 2 inntrer ved 5 andre
tilskuddsberettigede sjøfolk. Må ikke være tilknyttet
og tak på 26% av innbetaling av skatt, trygdeavgift og
skipet, men være del av NIS skip som ikke er søkt om i
arbeidsgiveravgift ikke gjelder
andre modeller.
I snitt på de skip det søkes tilskudd for i denne modell og i
modellen "Tilskudd for skip i NIS", skal rederi ha
opplæringsstillinger etter stegvise krav fastsatt etter
måltall (1:4) mellom opplæringsstillinger og andre
Innbetaling av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
tilskuddsberettigede sjøfolk, der krav til opplæringsstilling
per tilskuddsberettigede arbeidstaker
nummer 2 inntrer ved 5 andre tilskuddsberettigede
sjøfolk. Opplæringsstilling må ikke være tilknyttet skipet,
men må være på NIS skip som det ikke er søkt om i andre
modeller.
Kr. 35.333 per termin av innbetalt norsk skatt,
4 norske (EØS) opplæringsstillinger av
trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per
minimumsbemanning på 12 norske (EØS) sjøfolk pr. skift.
tilskuddsberettiget arbeidstaker.

Opplæringsstillinger
• Junioroffiser: Ansatt i ordinær stilling eller i tillegg til ordinær bemanning og med kontrakt om
opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1). Inntil 2 junioroffiserer pr.
skip i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip har ikke krav til kontrakt om opplæring til
kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1).
• Kadett: Ansatt med kontrakt om systematisk opplæring til kompetansesertifikat dekksoffiser
klasse 3 (D3) eller kompetansesertifikat dekk/maskin klasse 4 (D4/M4).
• Lærling: Ansatt med opplæringskontrakt iht. Kunnskapsløftet.
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Tilskuddsmodeller NIS
Modeller

Hvem får tilskudd

Krav til opplæringsstillinger

Tilskudd for NIS passasjerskip i Tilskuddsberettigede sjøfolk og I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes
utenriksfart
opplæringsstillinger
tilskudd for i denne modellen

For mer info om tilskuddsordningen se www.sdir.no/tilskudd
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Maksimal utbetaling
Kr. 35.333 per termin av innbetalt norsk skatt,
trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per
tilskuddsberettiget arbeidstaker.

Takk for oppmerksomheten!
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