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Forord
På oppdrag fra Kystverket har Oxford Research i samarbeid med Vista Analyse gjennomført denne
evalueringen av Tilskudd til havnesamarbeid. Formålet med tilskuddet er å stimulere til samarbeid
mellom havner og mellom havner og andre aktører for å bidra til økt konkurranseevne og derigjennom
mer gods på sjø. Evalueringen har forhold seg til dette formålet og undersøkt i hvilken grad tilskuddet
når sine mål og hvorvidt det er forhold som eventuelt bør justeres.
Prosjektteamet har bestått av Rune Stiberg-Jamt (prosjektleder), Andre Flatnes (ass. prosjektleder),
Janne Thygesen og Magnus Stangenes. I tillegg har Haakon Vennemo i Vista Analyse hatt rollen som
ekspert og sparringspartner i gjennomføringen. Prosjektteamet vil takke Kystverket for oppdraget og
bidrag til gjennomføring, gjennom fremskaffelse av bakgrunnsdata. Vi vil også takke alle som har delt
sine synspunkter om ordningen gjennom survey og intervjuer.

Kristiansand, 10. desember 2018

Rune Stiberg-Jamt
Prosjektleder
Oxford Research AS
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1.

Overordnet kontekst for tilskuddsordningen

Kystverket har gitt Oxford Research i oppdrag å gjennomføre en evaluering av ordningen med tilskudd til havnesamarbeid. Med fortsatt forventet vekst i godstrafikken og utfordringer knyttet til effektivisering og bærekraftig omstilling er det et stort fokus på å overføre gods fra vei til sjø (og bane)
i offentlig styringsdokumenter.1 Ifølge Nasjonal transportplan 2018–2029, kapittel 9.3 og 9.4, har
regjeringen som ambisjon å overføre 30 prosent av gods som transporteres lenger enn 300 km fra vei
til sjø og bane innen planperiodens utløp (2029).
For å styrke sjøtransporten av gods er effektive og konkurransedyktige havner avgjørende; havnene
må utvikle seg til effektive omlastningsterminaler og styrke sin posisjon som knutepunkt i logistikkjeden (jf. NOU 2018: 4). Tilskuddsordingen for havnesamarbeid er et av virkemidlene i regjeringens
strategi for å styrke sjøtransporten. Før vi går nærmere inn på sammenhengen i disse, skisseres bildet
av hovedutfordingene for å nå målsetningene på sjøtransportfeltet.

1.1

Utfordringen – havn taper markedsandeler til veitrafikken

Som det påpekes i Riksrevisjonens (2018) nylige undersøkelse av overføring av godstransport fra vei
til sjø og bane, har veitransporten økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne på bekostning
av sjø- og jernbanetransport2. Mens sjøtransport fortsatt koster mindre enn veitransport, tar den lengre
tid og er ikke like fleksibel. Følgelig har lavere pris ikke klart å veie opp for disse forholdene. Dette
var også et sentralt funn i NTP Godsanalyse (2015). Her påpekes det at sjøtransportens muligheter til
å vinne nye markedsandeler fra veitransporten bestemmes i betydelig grad av hvordan den presterer
økonomisk og kvalitetsmessig. Som det fremgår av en rapport fra Oslo Economics (2015) er det særlig
innenfor håndtering av stykkgods, herunder containere, at det ligger et potensiale for vekst i
sjøtransporten. Her er konkurransepresset fra veitransport langt sterkere enn innen bulktransport.
På bakgrunn av disse utfordringene blir et sentralt spørsmål hva som er forbedringspotensialet til
havnene for å gi brukerne bedre transportkvalitet. Dette får igjen implikasjoner for hva havnene bør
samarbeide om for at tilskuddsordningen skal gi størst mulig måloppnåelse. Nedenfor gjennomgår vi
sentrale funn fra nylige, relevant studier når det gjelder de fem sentrale faktorene havnestruktur, tids- og
kostnadseffektivitet i havn, punktlighet, framføringstid og tilrettelegging for arealer til lagring.
Havnestruktur
De norske havnene er i hovedsak eid av kommuner og består av rundt 100 stykker; derav 32 havner
med stamnetterminal (som utgjør de største havnene) og 71 øvrige havner. Når det gjelder havnestrukturen var det, i tiden før NTP Godsanalyse (2015), en bred enighet om at om at godskonsentrasjon og
spesialisering i færre og større havneterminaler gav stordriftsfordeler, lavere enhetskostnader og en
mer konkurransedyktig sjøtransport. Med NTP Godsanalyse ble imidlertid dette synet nyansert; ifølge
Jf. Regjeringen (2018) «NOU 2018:4 Sjøveien videre. Forslag til ny havne- og farvannslov», Regjeringen (2017), «Meld.
St. 33 2016-2017 Nasjonal transportplan 2018-2029» og Samferdselsdepartementet (2015) «Nasjonal havnestrategi».
2 Riksrevisjonen (2018) «Dokument 3:7 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei
til sjø og bane (2018)».
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analysen gir en desentralisert havnestruktur bedre tilbud til næringslivet og bidrar til redusert
veitransport. Også utredningen «Sjøveien videre» (NOU 2018:4) legger til grunn at en desentralisert
havnestruktur med effektive havner gir bedre markedsdekning og dermed en mer konkurransedyktig
sjøtransport.
Riksrevisjonen (2018) viser imidlertid til at det også er synspunkter fra sentrale aktører på feltet som
peker i retning av at færre og mer spesialiserte havner er positivt. Eksempelvis uttrykker Norges
Rederiforbund at regionalisering og spesialisering av havnestrukturen vil gi mer effektive havner som
samarbeider bedre. Ifølge Rederiforbundet vil en mer spesialisert havnestruktur også gi økt
godskonsentrasjon og dermed bidra til at det blir bedre tjenester og lavere priser for havnebrukerne.
Tids- og kostnadseffektivitet i havn
I utredningen «Sjøveien videre» (NOU 2018: 4) påpekes det at for stykkgods-vareeierne er samlet
prisnivå for sjøtransport sammenlignet med veitransport, en viktig faktor ved avgjørelse av om
sjøtransport skal prioriteres foran andre transportformer. I tråd med dette peker Kystverket på at
terminalkostnader i havn, i form av vederlag, laste- og lossekostnader og tidskostnader, utgjør over
halvparten av den samlede transportkostnaden for en sjøtransport.
Tid brukt i havn utgjør om lag halvparten av samlet tidsbruk til skip. I en analyse gjennomført av
Kystverket, DNV GL og Menon (2016, i Riksrevisjonen 2018) ble det sett nærmere på tiltak for å
redusere skips liggetid i havn. Analysen tydet på at havnene med flest containere er mest effektive på
dette området. Videre ble flere tiltak for å oppnå mer effektive havner identifisert, blant annet økt
containerkrankapasitet, automatiske havneporter og tiltak for å redusere antall håndteringer av godset
i havnen.
Punktlighet
Punktlighet kan være en utfordring for sjøtransporten, av flere årsaker. Det framgår i Kystverkets rapport «Status 2016» at høy usikkerhet om tiden det tar å frakte gods sjøveien, innebærer at rederienes
kunder må legge inn tidsbuffere, noe som er kostnadsdrivende og dessuten kan gjøre sjøtransport
mindre attraktivt. Avvik i anløpstidspunkt kan også være kostnadsdrivende fordi det innebærer varierende tidspunkt for havne- og terminalarbeid og dermed økt bruk av overtid i havnen (Kystverket
2016). Videre blir manglende pålitelighet for oversjøisk transport med linjer videre fra Europa til
Norge trukket fram som en årsak til at mange velger lastebil framfor sjø fra Europa til Norge (jf.
Riksrevisjonen 2018).
Framføringstid
Som påpekt i NTP Godsanalyse (2015) og av Shortsea Promotion Center (SPC) (20173, i Riksrevisjonen 2018) har også landtransportene kortere framføringstid – dette gjelder både for innenlands- og utenlandskorridorene. Ifølge SPC har framføringstid blitt særlig viktig innenriks på grunn av sentralisering
av varelagre. Informasjon fra SPC viser at lastebil i stor grad leverer varer over natten i Sør-Norge,
Shortsea Promotion Center (2017) «Sjøkorridorer med konkurranseflate sjø-vei», referert til i Riksrevisjonens (2018)
undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane.
3
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mens sjøtransport kun har ukentlig frekvens og bruker to–tre døgn på samme strekning. Framføringstiden innenriks er lengst i korridoren fra Oslofjorden til Nord-Norge, hvor sjøtransporten bruker
opptil én uke lenger enn veitransporten på samme distanse.
Ifølge SPC vil ikke sjøtransporten kunne konkurrere på framføringstid mot veitransporten, som alltid
vil være raskere. Riksrevisjonen (2018) finner at mange vareeiere og speditører oppgir at for lang transporttid sammenlignet med lastebil er en viktig årsak til at de ikke frakter mer gods til sjøs.
Tilrettelegging for arealer til lagring
I Riksrevisjonens nylige godstransportanalyse oppgav mange vareeiere og speditører at bedre tilrettelegging for lagre nær havn vil føre til at deres selskap vil benytte mer sjøtransport. NTP Godsanalyse
fra 2015 påpekte at dagens arealstrategier synes å tilrettelegge for transport på veg, med god tilgang til
attraktive tomter nær hovedvegnettet. Ifølge denne analysen møter etablering ved jernbane‐ og
havneterminaler større arealkonflikter og begrensninger – særlig gjelder dette bynære terminaler.
Godsanalysen påpekte en trend hvor noen store globale logistikkaktører knytter til seg spesialiserte
underleverandører. Resultatet er gjerne en sentralisering av lagre og konsolideringssentre som fører til
økt bruk av veitransport på lengre avstander.
Godsanalysen fremhever også at en effektiv måte for å tilrettelegge for transport på sjø og bane er å
sikre at vareeiere og samlastere tilbys de mest gunstige etableringsbetingelsene for arealer til lagre,
samlastingsterminaler og produksjonssteder på havne- og/eller baneterminaler, og da med forpliktelse
til å benytte sjø eller jernbane.

1.2

Virkemidler for økt sjøtransport

I løpet av den siste tiårsperioden har Samferdselsdepartementet og transportetatene i forbindelse med
nasjonale transportplaner utarbeidet flere godsstrategier som omhandler mål for godstransporten4. I
NTP 2018–2029 presenteres også en samlet godstransportstrategi, med et eget kapittel om sjøtransport. Følgende hovedtiltak for å styrke sjøtransporten blir løftet fram her:
•
•
•
•

Tilskuddsordning for godsoverføring
Nasjonal havneplan, herunder forsterking av stamnetthavnregimet
Tilskuddsordning for investering i effektive og miljøvennlige havner
Tilskuddsordning for havnesamarbeid

For den førstnevnte tilskuddsordningen for godsoverføring legges det vekt på at ordningen skal sikre at
godset faktisk overføres fra veg til sjø, og at de positive virkningene av støtten overstiger de negative
virkningene på konkurransen. Målgruppen er redere, som kan motta støtte i inntil tre år. Ordningen
har en årlig ramme på 100 millioner kroner.

I de nasjonale transportplanene har det vært presentert en samlet godstransportstrategi for vei, sjø og bane for perioden
2010–2019 og perioden 2014–2023 hvor det blant annet er lagt vekt på at veksten i de lange transportene skal skje på bane
eller sjø (jf. Riksrevisjonen 2018).
4

7

En begrunnelse for strategien med å legge fram og utrede en nasjonal havneplan, herunder forsterking
av stamnetthavnregimet5, er regjeringens ønske om å bidra til at nasjonalt viktige havner blir mer
effektive, miljøvennlige og intermodale. I NTP 2018-2029 vurderer man det som rimelig å anta at
samfunnsutviklingen og strukturendringer i næringslivet gjør at det over tid er nødvendig å foreta
endringer i stamnettet.
Videre er det etablert en ny tilskuddsordning for investeringer i havner for å støtte opp under utvikling
av effektive og miljøvennlige havner. Regjeringens vurdering er at tilskudd til effektive og miljøvennlige
havner vil kunne bidra til reduserte transportkostnader for næringslivet, bedre utnyttelse av sjøtransportens fortrinn og godsoverføring fra veg til sjø. I tillegg vil tilskuddsordningen kunne bidra til mer
miljøvennlig godstransport samlet sett. I statsbudsjettet for 2019 er 50 millioner kroner foreslått satt
av til denne ordningen, som en ny, treårig prøveordning.
Endelig ble tilskuddsordningen til havnesamarbeid etablert i 2015, og blir nå evaluert. Ordningen har
hatt en årlig ramme på rundt 10 millioner kroner i snitt. En sentral hensikt med tilskuddet er at havnene skal få muligheten til å utforske nye organisatoriske og funksjonelle løsninger. I det videre skal
vi se nærmere på ordningens rasjonale og hvordan den forvaltes.

1.3

Om tilskuddsordningen til havnesamarbeid

Formålet med Kystverkets tilskuddsordning er å komme i møte (noen av) de ovennevnte utfordringene ved å stimulere til økt samarbeid mellom havner. Som det slås fast i retningslinjene for ordningen
skal tilskuddsordningen
«legge til rette for at sjøtransportens konkurranseevne styrkes ved at havnene etablerer samarbeidsløsninger som gir bedret transportkvalitet og reduserte kostnader for brukerne, med hensikt
å føre til samlet sett mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser».
Rasjonalet bak ordningen er altså at havnesamarbeid mellom de mange aktørene har gode potensialer
for å gi mer effektive løsninger. Dette forventes i neste omgang å senke kostnadene for brukerne, og
øke attraktiviteten av havnene og sjøtransport generelt. Det endelige målet er å bidra til mer gods på
sjø, som er den almene oppfatningen av begrepet «mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser”.
Denne intervensjonslogikken kan illustreres av figuren under.
Figur 1: Intervensjonslogikken for tilskuddsordningen

Tilskudd

Samarbeid

Effektivisering

Styrket
konkurranseevne

Økt gods på sjø

Det er 32 samnetthavner i dag, som har særlig betydning for det nasjonale transportsystemet. I disse havnene har staten
virkemidler for vegtilknytning og innseiling.
5
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Ordningen gir tilskudd til ulike aktiviteter, herunder utredninger, identifisering av godsstrømmer og
etablering av samarbeidsformer, eksempelvis IKS eller AS.
Tilskuddet skal primært bidra til kostnadsreduksjon og bedre tjenester6. Tilskuddet skal også bidra til
kompetanseheving, nytenking og uttesting av fremtidige løsninger for effektiv havnedrift. I tillegg vil
vi legge til at tilskuddet kan bidra til å utvikle et gunstigere samarbeidsklima i en kontekst hvor aktørene
veksler mellom å være konkurrenter og samarbeidspartnere. Dette er forhold som ikke direkte og ikke
nødvendigvis påvirker kostnadsnivået.
Tilskuddsordningen er finansiert over statsbudsjettet. Det er totalt innvilget tilsagn på 34,9 millioner
kroner mellom 2015 og 2018. Ordningenes målgruppe er primært havner, men også kommuner og
andre aktører kan delta, dersom de samarbeider med en norsk havn og bidrar til å oppfylle den
overordnede strategien om mer gods til sjø. Kriteriet for at tilskudd bevilges er at 50 prosent av
prosjektkostnadene er egenfinansiering.
Tilsagn i tilskuddsordningen skjer på grunnlag av skriftlig søknad. Søknaden skal beskrive den forventede nytten som følger av havnesamarbeidet. Videre er det krav til at søknaden sannsynliggjør
hvordan prosjektet bidrar til å styrke sjøtransportens konkurranseevne, og hvordan prosjektet bidrar
til mer gods på sjø. Det skal også opplyses om tilskudd som er mottatt eller ventes i en periode på tre
år (både fremover og tilbake i tid). Videre må søkere levere en prosjektbeskrivelse, finansieringsplan,
fremdriftsplan, liste over deltagere, formål for prosjektet, samt forventede virkninger7. Prosjektet må
ha en prosjektleder som står som juridisk ansvarlig.
Ordningens prosjektperiode er begrenset til ett kalenderår. Tilskuddet blir utbetalt på grunnlag av
godkjent sluttrapport, som i år (2018) måtte leveres innen 30. november.
Mottakere av tilskuddet er rapporteringspliktige. Dette innebærer rapportering på måloppnåelse og
tilhørende aktiviteter angitt i søknaden, hvor avvik fra søknaden skal kommenteres. Det er også krav
til at faktorer som vanskelig lar seg måles rapporteres på, med en vurdering av sannsynlig nytteverdi i
forhold til tilskuddet og dets overordnede formål. Rapporteringen skal også inneholde spesifisert
regnskap, som skal settes opp slik at det er enkelt å sammenlikne med poster fra kostnadsoverslaget.8

For eksempel kan samarbeid slå ut på to motstridende måter med tanke på priser for brukerne, og det er dermed vanskelig
å si om kostnader for brukerne vil går opp eller ned; på den ene side kan samarbeid gi grunnlag for en mer effektiv driften
og økte volumer, som igjen gir grunnlag for lavere priser for brukerne. På den annen side kan samarbeid i form av
sammenslåinger gi mindre konkurranse mellom havnene, noe som igjen gjerne gir økte priser.
7 Kystverket. (2018). Søknadsmal 2018 (bokmål).
8
Kystverket. (2018). Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid – Revidert. Hentet fra Kystverket:
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havner/Tilskuddsordning-for-havnesamarbeid/
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1.4

Beskrivelse av prosjektporteføljen

Prosjektoversikten viser at det for perioden 2015-18 er innvilget totalt 57 søknader, hvilket gir et gjennomsnitt på i underkant av 15 per år. Blant de 57 tilsagnene er det et betydelig innslag av flerårige
prosjekter, det vil si at for eksempel tre tilsagn reelt sett kan være ett prosjekt som har mottatt støtte
tre påfølgende år. Tallene fremgår av tabell 1. Tendensen er en økning i antall innvilgede søknader
utover i perioden, fra 11 i 2015 til 16 i 2018. Det er mottatt totalt 63 søknader innen tilskuddsordningen, hvilket innebærer at 6 søknader er gitt avslag. Avslagsbegrunnelsen synes i hovedsak å være at
søknaden ikke møter formelle kriterier, i den forstand at det som det er søkt om, ikke dekkes av
ordningen (for eksempel midler til etablering av infrastruktur). Søknadstilfanget viser at Kystverket
ikke har hatt et reelt handlingsrom for å velge de beste av en stor mengde søknader, men i praksis har
innvilget alle søknader som har møtt formelle kriterier.
Tabell 1: Antall tilsagn fra tilskuddsordningen, totalt og per år.
År
2015
2016
2017
2018
Totalt

Antall søknader

Innvilgede søknader
12
18
15
18
63

Avslåtte søknader
11
16
14
16
57

1
2
1
2
6

Kilde: Kystverket

Tabell 2 viser samlet omsøkt beløp og samlet tilsagnsbeløp per år og for perioden som helhet. Det er
søkt om totalt om lag 38,6 millioner kroner og innvilget tilsagn på om lag 33,1 millioner kroner. Samlet
innvilget beløp utgjør 86 prosent av omsøkt beløp. Gjennomsnittlig tilsagnsbeløp er om lag 580 000,kroner. Av tabellen fremgår det at samlet årlig tilsagnsbeløp var lavest i 2015, hvilket forklares ved at
ordningen var ny og omsøkt beløp langt under disponibelt beløp innen ordningen. For 2018 er det
innvilget tilsagn på totalt 10,5 millioner kroner.
Tabell 2: Tilsagnsbeløp fra tilskuddsordningen, totalt og per år.
År
2015
2016
2017
2018
Totalt

Omsøkt beløp

Innvilget beløp
5 319 100
11 050 000
10 524 800
11 713 875
38 607 775

4 792 625
9 986 500
7 832 600
10 457 650
33 069 375

Kilde: Kystverket

Totalt 147 ulike aktører har deltatt i prosjekter som er støttet av tilskuddsordningen, hvorav 91 har
deltatt i kun ett prosjekt. Av aktørtyper er det havner og kommuner som har deltatt hyppigst. Tabell
3 viser de ni aktørene som har deltatt i flest prosjekter støttet av tilskuddsordningen. Listen inneholder
store havner som Oslo og Trondheim, samt flere havner i Nord-Norge.
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Tabell 3: Antall deltakelser i prosjekter, prosjektleder og prosjektdeltaker
År
Oslo Havn
Lødingen Havn
Bodø Havn
Kristiansand Havn
Hammerfest havn
Vestvågøy kommune
Trondheim Havn
Hadsel Havn KF
Vågan havnevesen KF

Prosjektleder

Prosjektdeltaker
5
2
2
2
2
2
1
3
1

Kilde: Kystverket

11

Totalt
3
5
5
4
3
3
4
1
3

8
7
7
6
5
5
5
4
4

2. Om evalueringen
2.1

Formål og evalueringsfaglig tilnærming

Formålet med evalueringen har vært å undersøke hvilke resultater tilskuddene bidrar til, samt gi innspill til mulige justeringer av ordningen. Evalueringen har også hatt et framoverskuende fokus og
vurdert om tilskuddsordningen er egnet for fremtiden. Når det gjelder datainnsamling har Oxford
Research sitt mandat vært å innhente data fra tilskuddsmottakere og øvrige deltakere i prosjektene
som har mottatt tilsagn. Det er også innhentet data fra brukere av havnene. I det videre presenterer vi
hvordan vi har gått fram metodisk for å belyse tilskuddsordningens måloppnåelse og for å gi relevante
innspill til mulige justeringer av ordningen.

2.2

Metode

Datainnhentingen i forbindelse med evalueringsoppdraget har skjedd i form av dokumentgjennomgang, intervjuer og survey rettet mot tilsagnsmottakere.
Det eksisterte ikke en samlet oversikt over søknadene (innvilgede og avslåtte) til tilskuddsordningen.
I tidlig fase av evalueringsarbeidet ble det derfor utarbeidet en slik oversikt, primært ved å hente data
fra tilsagnsbrev og søknader. Prosjektoversikten inneholder opplysninger om alle søknader til tilskuddsordningen, og for den enkelte søknad inngår data for søknadsår, prosjektnavn, prosjektleder,
øvrige prosjektdeltakere, omsøkt beløp, tilsagnsbeløp og kort prosjektbeskrivelse.
Foruten søknader, tilsagnsbrev og sluttrapporter fra enkeltprosjekter, har vi hatt nytte av blant annet
relevante stortingsmeldinger og NOUer.
Som del av datainnhentingen er det gjennomført 16 intervjuer, hvorav 14 med tilsagnsmottakere. I
utvalget av informanter ble det vektlagt en variasjon i geografisk lokalisering, store/små havner, deltakelse i få/mange prosjekter, samt inkludering av både havner og andre typer aktører som har deltatt
i konsortiene. Ettersom mange av informantene har deltatt i flere prosjekter, fikk vi gjennom intervjuene innsikt en betydelig andel av prosjektene som er støttet gjennom tilskuddsordningen. De to
siste intervjuene var med Kystverket og Samferdselsdepartementet.
En spørreundersøkelse ble sendt til 125 mottakere. Mottakerlisten tok utgangspunkt i de 147 unike
deltakerne i prosjektene som er støttet gjennom tilskuddsordningen, hvorav 22 falt ut av listen blant
annet på grunnlag feilmelding for epostadressen. Av de 125 responderte 71 (57 prosent), hvorav 59
(47 prosent) var komplette og 12 (10 prosent) var ufullstendige. Vi vurderer svarprosenten som akseptabel, samtidig som det relativt lave antall besvarelser (i absolutte tall) tilsier at surveydataene må
behandles med varsomhet.
I sum mener vi at dataene innsamlet gjennom dokumentgjennomgang, intervjuer og survey gir et godt
bilde av tilskuddsordningens leveranse, funksjon og resultater.
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3. Funn i evalueringen
Evalueringens funn er strukturert i henhold til spørreundersøkelsen, og funn fra intervjuer benyttes
for å supplere fortolkningen av resultatene av undersøkelsen.

3.1

Tilskuddsordningens viktighet for sjøtransportens konkurranseevne

Som tidligere nevnt er tanken bak ordningen at havnesamarbeid har godt potensial for å gi mer effektive løsninger. Dette forventes i neste omgang å senke kostnadene for brukerne, og øke attraktiviteten
til havnene og sjøtransport generelt. Ordningen skal altså øke sjøtransportens konkurranseevne. Intervensjonslogikken baserer seg på at effektivisering i havnene vil bidra til mer konkurransedyktig
sjøtransport, som resulterer i mer gods på sjø.
På spørsmål om tilskuddsordningens betydning for sjøtransportens konkurranseevne, oppgir 65 % at
ordningen i svært stor eller stor grad har slik betydning.
Figur 2: Tilskuddsmottakernes vurdering av hvorvidt tilskuddsordningen er viktig for sjøtransportens konkurranseevne

Både øvrige svar i spørreundersøkelsen og intervjudata bidrar til å nyansere bildet. Øvrige data peker
i retning av at tilskuddet har betydning for samarbeid og effektivisering, men at effekter i form av mer
gods på sjø er vanskeligere å spore.
I de påfølgende delkapitler presenteres resultater som viser relativt sett store effekter på effektivisering
av driften av havnene, forbedrede produkter og tjenester, samt effekter på kompetanseutvikling.
Effektene prosjektene har hatt på lavere priser for vareeiere, og andre forhold med betydning for
konkurranseevnen er betydelig lavere. Dette støttes av de kvalitative intervjuene, hvor flere understreker at ”verdikjedene er lange og effektivitetsgevinstene sporer lett av før de når vareeier”. Prisen på havnetjenester er bare en av en rekke faktorer som påvirker sjøtransportens konkurranseevne. Flere av de
andre faktorene er knyttet til eksterne forhold, slik som for eksempel transportkostnad og frekvens
til/fra havn. Dette kan bidra til forklare at effektiviseringstiltak ikke nødvendigvis bidrar vesentlig til
økt gods på sjø.
I flere av prosjektene som er undersøkt nærmere i evalueringen har formålet vært å tilrettelegge for
effektiviseringstiltak som har vært av en slik karakter at det er rimelig å forvente at havnenes
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konkurranseevne blir styrket. Dette har vært tiltak som har hatt til hensikt å styrke havnenes transporttjenester blant annet når det gjelder leveransesikkerhet, kapasitet og effektivitet i varebehandlingen.
Markedssvikt
Et vesentlig punkt er å vurdere hvorfor tilskuddsmottakerne ikke gjennomfører det de rapporterer
som gunstige prosjekter - uten tilskuddet. Man kunne anta at ved et fungerende system ville et prosjekt
gjennomføres dersom gevinstene for samfunnet er høyere enn kostnadene. Når det ikke skjer, omtales
forholdet ofte som markedssvikt. Markedssvikt er en betingelse for at det skal foreligge et rasjonale
for å etablere og videreføre offentlige tilskuddsordninger, da det ikke er grunnlag for å gi tilskudd til
noe som uansett ville vært gjennomført. Det betyr selvsagt ikke at ethvert prosjekt som gjennomføres
på grunn av støtte, er lønnsomt for samfunnet.
Resultatene fra undersøkelsen tyder på at prosjektene i liten grad ville vært gjennomført uten
tilskuddene. Intervjuene har pekt på tre særlige forhold som potensielt viktige som årsaker til dette.
Hvilket forhold de tre som er viktigst, vil variere mellom havnene;
•
•
•

kapasitet
kompetanse
utviklingsorientering

Mange havner har få ansatte, begrensede midler og primært driftskompetanse. Utviklingsorienteringen
i disse relativt små organisasjonene har tradisjonelt ikke vært høy, i henhold til flere intervjuobjekter
både i havner og blant interessenter/eksterne aktører. Med tilskuddsordingen reduseres terskelen for
å drive slikt samarbeid og man forplikter havna til å gjennomføre utviklingstiltak, gjennom at flere
aktører involveres.

3.2

Tilskuddsordningens innretting

Figuren under beskriver i hvilken grad tilskuddsmottakerne opplever tilskuddsordningen som hensiktsmessig når det gjelder faktorer som formål, beløp, søknadsprosedyrer, krav til rapportering og
avgrensning av prosjektperiode.
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Figur 3: Tilskuddsmottakernes syn på tilskuddsordningens innretting

Det går frem at aktørene i stor grad ser på formålet med ordningen som hensiktsmessig; 82 prosent av
respondentene som har svar på surveyen mener at formålet er hensiktsmessig i stor, eller svært stor
grad.
Når det gjelder tilsagnsbeløp, og ordningens bestemmelse om å dekke maksimalt 50 prosent av prosjektkostnadene, er også respondentene positive. 65 prosent av tilskuddsmottakerne som har svart oppgir
at tilsagnsbeløpet i stor, eller svært stor grad er hensiktsmessig. 29 prosent mener at det i noen grad er
hensiktsmessig. Også søknadsprosedyrene er tilskuddsmottakerne i det store og hele tilfredse med; 50
prosent mener disse er hensiktsmessige i stor, eller svært stor grad og 36 prosent mener de i noen grad
er hensiktsmessige.
Det samme gjelder for rapporteringskravene, men her er ikke tilskuddsmottakerne fullt så fornøyde –
nesten halvparten (45 prosent) svarer at rapporteringskravene bare i noen grad er hensiktsmessige. At
ikke tilskuddsmottakerne er like tilfredse med disse understøttes også av intervjuer. Eksempelvis uttrykte en av de større havnene at rapporteringsformen var rigid, da man må rapportere på akkurat de
målene man oppgav i søknaden, mens man ofte finner ut underveis hva som er de mest hensiktsmessige funksjonene og gevinstene med samarbeidet. Denne informanten mente det derfor burde vært
mer fleksibilitet når det gjelder hvilke resultater man kan rapporterte om.
Ordningens innretning når det gjelder prosjektperiodens avgrensning er den faktoren mottakerne er desidert
minst fornøyd med; hele 60 prosent mener at prosjektperiodens avgrensing til kalenderåret i liten eller
svært liten grad er hensiktsmessig. Dette var også en oppfatning som gikk igjen i mange av intervjuene.
Én av havnene pekte for eksempel på at det burde vært lagt til rette for at man kunne fått støtte til å
utvikle et prosjekt over flere faser gjennom flere år. Etter først å ha fått prosjektstøtte det ene året,
hadde havnen fått støtte til å utvikle dette prosjektet videre det påfølgende året, som et fase 2-prosjekt.
Dette var noe havnen selv hadde tatt initiativ til, mens informanten mente at slike flerårige prosjektløp
med fordel kunne blitt lagt til rette for, og oppfordret til, av tilskuddsforvalter. Generelt var det mange
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av tilskuddsmottakerne som mente at prosjektperioden burde vært lengre, og ikke burde følge kalenderåret.

3.3

Hva går prosjektsamarbeidene ut på?

Figuren nedenfor viser respondentens vurdering av hvilket formål deres prosjekt i hovedsak plasserer
seg innenfor. Overordnet sett finner vi en klar todeling i svarene. Ifølge prosjektmottakerne har prosjektene stort sett handlet om ett av følgende formål: å effektivisere havnedriften (38 prosent) eller å
bidra til sammenslåing og/eller funksjonsdeling mellom havner (39 prosent).
Figur 4: Tilskuddsmottakernes rapportering om hva som er prosjektets hovedformål

Det kan være vanskelig å fastslå hva som har vært formålet som går oftest igjen i prosjektene, da det
ikke klart kommer frem hvilket som er viktigst av de to hyppigst forekommende formålene. Videre er
det ikke nødvendigvis et klart skille mellom de to. Begge formålene kan i mange tilfeller forstås som å
være rettet mot effektivisering – hvor effektivisering av havnedriften i den ene sammenhengen adresserer den enkelte havn, mens sammenslåing og/eller funksjonsdeling kan resulterer i effektivisering
av flere havner gjennom stordriftsfordeler.
Videre ser vi at 7 prosjent av respondentene uttrykker at kompetanseheving er hovedformålet med
prosjektet de samarbeider om, mens 16 prosent oppgir at prosjektet deres har et annet hovedformål
enn de som er nevnt i surveyen. Blant ”annet” nevnes følgende formål: satsing på logistikk, utvikling
av nye løsninger og utvikling av nødvendig infrastruktur.
Det er alt i alt stor variasjon i hva prosjektene går ut på – men generelt bygger samarbeid opp om å
styrke konkurransekraften, hvilket kan styrkes på mange måter.

3.4

Tilskuddsordningens måloppnåelse

Som vi har sett er målsetningen for ordningen å støtte havnesamarbeid som skal stimulere til økt
godstransport på sjø gjennom styrket konkurranseevne og reduserte kostnader. Hvorvidt ordningen
har klart å oppnå denne målsetningen er en sammensatt problemstilling. Som nevnt i kapittlet om
ordningens relevans utgjør sammenhengen mellom forholdene havnesamarbeid, styrket konkurransekraft
og reduserte kostnader, og (til slutt) økt godstransport, en lang og kompleks effektkjede.
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Vi kan i denne rapporten derfor kun sannsynliggjøre hvorvidt målet nås gjennom å undersøke prosjektenes aktiviteter og resultater. I tillegg er prosjektenes resultater basert på tilskuddsmottakernes egenrapportering, med de metodiske utfordringene som følger av dette (som at svargivningen kan påvirkes
av hva som vurderes som mest strategisk riktig for mottakeren).
Ordningen har utøst utviklingsaktivitet som ellers ikke ville blitt gjennomført
En første forutsetning som er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for måloppnåelse er at ordningen har
bidratt til å realisere prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført (såkalt input-addisjonalitet). Figuren under viser at tilskuddsmottakerne i stor grad rapporterer at prosjektgjennomføringen har vært
avhengig av støtte fra tilskuddet; hele 71 prosent oppgir hhv. at prosjektet ikke ville vært gjennomført,
eller ville vært gjennomført i mindre skala og over lengre tid, uten støtten. Motsatt er det kun 4 prosent
av respondentene som rapporterer om at prosjektet ville vært gjennomført på samme måte uten støtte
fra ordningen.
Figur 5: Tilskuddsmottakernes rapportering på om tilskuddet har vært nødvendig for å gjennomføre prosjekter.

Ordningen har også medført resultater som ikke ellers ville blitt realisert
Vel så viktig som at tilskuddet utløser prosjektaktiviteter, er spørsmålet om hvilke relevante resultater
ordningen utløser, som ikke hadde blitt realisert uten ordningen (såkalt resultataddisjonalitet). Det
hjelper ikke at aktiviteter utløses dersom det ikke oppnås resultater som bidrar til at målsetningen om
styrket konkurransekraft for havnene nås – som i neste rekke kan bidra til at mer gods fraktes til sjøs.
Figuren under viser at resultataddisjonaliteten kan sies å være høy basert på det respondentene oppgir
er effektene av sitt prosjekt på ulike områder. I tillegg oppgir de fleste respondentene i spørreundersøkelsen (72 prosent) at prosjektene har blitt gjennomført i henhold til planen. Men bildet som framgår
fra figuren under er ikke like entydig når det gjelder høy resultataddisjonalitet, som det klare bildet av
en høy innsatsaddisjonalitet fra søylediagrammet i figur 5.
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Figur 6: Tilskuddsmottakernes rapportering om hvorvidt sitt prosjekt har resultert i ulike typer effekter.

Vi ser at tilskuddsmottakerne særlig har rapportert om at deres prosjekt i svært stor eller i stor grad,
har bidratt til hhv. kompetanseheving (58 prosent har oppgitt dette) og forbedrede produkter og tjenester (44
prosent).
Noe færre (29 prosent) oppgir at deres prosjekt i svært stor, eller i stor grad, har medført effekter i
form av effektivisering av driften av havna. Og 1/3 av respondentene oppgir at prosjektet har hatt liten
betydning for effektivisering av havna. Dette er interessant tatt i betraktning at vi har sett at mange av
havnene – 40 prosent – oppgir nettopp effektivisering av havna som et vikrig formål for deres
prosjekt.
Lavere priser for godseiere er den faktoren som i minst grad oppgis å ha vært en viktig effekt av prosjektene
som er gjennomført. Kun 6 prosjent rapporterer om at prosjektet i stor grad har medført lavere priser
for vareeierne, mens over 60 prosjent oppgir at lavere priser i liten grad har vært en effekt eller at dette
ikke er relevant/uvisst.
Funnene våre i både surveyen og intervjuene kan imidlertid tyde på at lavere priser for godseierne ikke
har vært et sentralt mål i mange av prosjektene. I større grad oppgir havner at dette er et langsiktig
mål, som kan realiseres etter at havna har blitt mer konkurransedyktig på andre måter, inkludert å ha
utviklet forbedrede produkter og tjenester.
Videre kan figuren under tyde på at prosjektene generelt sett har hatt større effekter for havna enn for
vareeierne. I likhet med figuren over viser også diagrammet under at få respondenter vurderer
prosjektene til å ha bidratt til lavere kostnader for vareeierne. På de neste områdene som er av betydning for vareeierne – transporttid, punktlighet, frekvens og fleksibilitet – oppgir imidlertid en stor
andel av respondentene (rundt 50-60 prosent) at prosjektet bidrar i positiv retning. Dette forutsetter
imidlertid at vi også inkluderer svarkategorien ”i noen grad” (i tillegg til i ”svært stor grad” og i ”stor
grad”).
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Figur 7: Tilskuddsmottakernes rapportering om hvorvidt sitt prosjekt har resultert i å møte godseiernes behov på ulike
områder

Det forhold at prosjektene generelt sett ser ut til å ha hatt større effekter for havna enn for vareeierne
illustrerer poenget knyttet til en lang effektkjede fra tilskuddsordningen, via mer konkurransedyktige
havner og til vareeiernes valg om å transportere mer gods til sjøs. At ikke prosjekt-aktivitetene har
stått ut i lavere priser henger trolig sammen med at ”mellomliggende” forhold og aktørene, som
havner, speditører, konsultenter etc. i stedet har hentet ut gevinstene. Like fullt har vi sett fra tidligere
undersøkelser at også faktorer som transporttid, punktlighet, frekvens og fleksibilitet er viktige for
både vareeiere og transportører.
Når det gjelder den særlig høye andelen respondenter som har oppgitt ”forbedrede produkter og
tjenester” til å være en viktig effekt av prosjektene (i figur 6), kan det argumenteres med at kategorien
er bredere enn elementene i figur 7. Slik sett kan respondentene ha tolket ”forbedrede produkter og
tjenester” som å romme flere av faktorene i figuren over som er sentrale for vareeierne. I så måte kan
funnene i de to figurene over sies å være konsistente, og det kan se ut til at gevistene av prosjektsamarbeidene – i tillegg til å komme havna til gode – også har nådd ut til vareeierne i noen grad.

3.5

Bruk av interne og eksterne ressurser

Figuren nedenfor viser hvor ressursene som brukes for å gjennomføre prosjektene hentes fra. Ressursene fordeles mellom primært interne, eksterne eller begge deler. Det blir brukt eksterne aktører i
rundt ni av ti prosjekter (88 prosent).
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Figur 8: Tilskuddsmottakerne bruk av interne og eksterne ressurser

I tillegg til markedssvikt er markedsvridning et element som tilskuddsevalueringer bør berøre. Det
handler i korte trekk om at tilskuddet kan bidra til at enkelte deler av et ellers velfungerende marked
får særskilte fordeler som ikke er tilgjengelige for andre, gjennom tilskuddsordningen. Dette er et forhold som er relevant i denne sammenheng, da flere tilskuddsmottakere og øvrige samarbeidspartnere
oppgir at initiativet til prosjektene kommer fra kommersielle aktører. Dette er aktører som potensielt
får særskilte posisjoner i markedet basert på tilskuddene til havnene. Dette samtidig som andre havner
er tydelige på at de forholder seg til regelverket for offentlige anskaffelser når eksterne bidrag i
prosessen trengs.
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4. Evaluators overordnede vurdering og anbefaling
4.1

Overordnede vurderinger

Overordnet er vår vurdering at tilskuddsordningens måloppnåelse er begrenset, tatt i betrakting ordningens rasjonale om at samarbeidsprosjektene skal resultere i at havnenes konkurransekraft styrkes,
noe som igjen skal medføre økt gods på sjø. Dette har blant annet sammenheng med det forhold at
også tilskuddsmidlene har vært begrensede.
Vi har riktignok sett at den såkalte innsatsaddisjonaliteten har vært høy – på tross av forholdsvis lave
tilskudd har ordningen ifølge prosjektdeltakerne utløst en rekke utviklingsaktiviteter hos havnene som
de ellers ikke ville gjennomført. Ordningen har også medført resultater som ellers ikke ville blitt realisert – i stor grad knyttet til nye samarbeidsrelasjoner, kompetanseheving og nye produkter og tjenester. Prosjektene har også i stor grad blitt gjennomført i henhold til planen. Resultataddisjonaliteten
kan også dermed sies å være forholdsvis høy, men her er ikke bildet like entydig.
Når det gjelder dokumenterte effekter av ordningen har vi funnet at prosjektsamarbeidene i stor grad
har resultert i nye samarbeidsrelasjoner mellom havner, og mellom havner og andre aktører som speditører, konsulenter og private systemutviklere. I tillegg har man utviklet nye løsninger, og fått samarbeid mellom havner om ulike funksjoner, som i stor grad kan bidra til at havnene får en mer effektiv
drift.
Likevel synes ordningens måloppnåelse være begrenset og i liten grad relevant (i hvert fall på kort sikt)
for hovedmålet om økt gods på sjø. I så henseende kan ikke sammenhengen i intervensjonslogikken
som utgjør rasjonalet for ordningen sies å være sterk, men heller avtagende. Vi ser to viktige grunner
til dette. For det første finner vi bare svake tegn på at ordningens tiltak har senket prisene for vareeierne. Vi finner noen flere tegn til at andre konkurransemessige faktorer er forbedret, som transporttid,
punktlighet og frekvens. Det må også tas hensyn til at ordningen har lite omfang og gir tilsvarende
små effekter. På den annen side er effektene rapportert av prosjektdeltagerne selv, og kanskje ikke helt
nøytrale. Det samlede bildet er uansett at effektiviseringsgevinstene ved ordningen ikke fullt ut kommer vareeierne til gode. Andre aktører enn vareeierne kan hente ut gevinstene av mer effektiv havnedrift, som speditører, konsultenter, produktuviklere etc. Dette svekker forbindelsen mellom effektivisering og styrket konkurransekraft (se neste figur), og gir vareeierne svekket motiv til å velge sjøveien.
For det andre er ordningen rettet mot en avgrenset del av det kostnadsbildet som møter vareeierne
når de vurderer transportmåte. En stor del av kostnadsbildet er uberørt av ordningen, men viktig for
avgjørelsen om veg eller sjø. Det betyr at selv under optimale forhold vil det være svak forbindelse
mellom styrket konkurransekraft og økt gods på sjø i figuren under.
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Figur 9: Intervensjonslogikken er avtagende utover i effektkjeden.

Tilskudd

Samarbeid

Effektivisering

Styrket
konkurranseevne

Økt gods på sjø

Figuren over oppsummerer vår overordnede vurdering av tilskuddsordningens måloppnåelse; mens
ordningen har utløst en rekke resultater som medfører en mer effektiv drift av havna, er det stor
usikkerhet knyttet til hvorvidt dette har styrket havnas konkurransekraft og medført at vareeierne i
større grad velger sjøveien som transportform.

4.2

Anbefalte justeringer

Et første justeringspunkt dreier seg om tilskuddsforvaltningens profesjonalisering – denne mener vi
kan økes på flere områder. Tilskuddsforvalter kunne med fordel hatt en bedre oversikt over aktørene
som har søkt om tilskudd de ulike årene, type prosjekter som har/ikke har fått støtte etc. Hadde dette
i større grad vært på plass kunne man utført porteføljeanalyser og dermed hatt mulighet til å få bedre
innsikt i hvilken type havner og prosjekter det er hensiktsmessig å stimulere med tilskuddsordningen
og markedsføre ordningen ytterligere overfor.
Vi mener også at tilskuddsforvalter hadde vært tjent med å drive en mer proaktiv markedsføring ut
fra en bevisst strategi – hvor porteføljeanalyser kunne vært et nyttig verktøy. Dette kunne ha økt
tilfanget av søknader, som har vært begrenset. Selv om tilskuddsordningen sannsynligvis er godt kjent
blant havnene som er i primærmålgruppa for ordningen, tyder vår undersøkelse på at den ikke er like
kjent blant relevante private aktører. Eksempelvis opplyste en informant fra en næringspark vi intervjuet at de hadde blitt kjent med ordningen ved en tilfeldighet. Hadde antall søkere vært høyere, kunne
man i større grad selektert ut de beste prosjektene.
Basert på sentrale innspill fra tilskuddsmottakerne har vi videre tre andre forslag til en justering av
tilskuddsforvaltningens innretting:
•
•
•

Prosjektperioden kan med fordel være løsrevet fra, og ikke være begrenset til, kalenderåret. Og
ordningens budsjettmidler kunne med fordel blitt overført til det neste året.
Rapporteringen ville sannsynligvis bli opplevd som mindre rigid blant tilskuddsmottakerne dersom det er større mer fleksibilitet når det gjelder hvilke resultater man kan rapporterte om, utover
målsetningen man har satt i søknaden.
Tilskuddsforvalter kunne med fordel lagt opp til at prosjekter kunne fått støtte til å utvikles over
flere år, med de byråkratiske forutsetningene som ligger i dette.

Evaluator mener – basert på våre empiriske analyser – at det ikke er grunnlag til å anbefale en økning
av tilskuddsordningens ramme totalt sett. Til det er effektene i form av økt gods på sjø for usikre,
sporadiske og tilfeldige. Vi mener imidlertid at ordningen har en rekke andre bidrag som er relevant
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for havnenes effektivitet og til dels konkurransekraft, som nye samarbeidsrelasjoner og økt kompetanse blant havnene. Våre analyser tyder også på at samarbeidsrelasjonene havnene får med nye aktører fører til at de ansatte i havnene blir mer utviklingsorienterte. I tillegg er de administrative kostnadene ved å opprettholde ordningen begrenset. På denne bakgrunn mener vi tilskuddsordningen burde
opprettholdes.
Endelig mener vi det det vil være hensiktsmessig å se de ulike tilskuddsordningene for styrking av
havnens konkurransekraft i sammenheng. Tilskuddsforvalter kunne med fordel oppfordret tilskuddsøkerne til å ha en klar og langsiktig plan for prosjektet, slik at det evt. kan utvikles gjennom flere
faser. Man kunne lagt til rette for at prosjekter kan få støtte fra flere ordninger på sikt, dersom dette
er relevant for det enkelte prosjekt.
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