
for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse



« Norsk maritim politikk og norske rammebetingelser er 
bygget på et sterkt kunnskapsgrunnlag. Dette er en ressurs 
som sikrer at norsk maritim næring er konkurransekraftig 
og bidrar til verdiskaping som kommer hele det norske 

samfunnet til gode. »
Helge Otto Mathisen

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Color Line AS



 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble etablert
-  23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og 
handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av 
nettolønnsordningene skal innbetale et fast beløp pr. 
ansatt pr. måned til stiftelsen. Stiftelsen er gitt ene-
rett til å innkreve og forvalte midlene og skal arbeide 
for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for 
norske sjøfolk. 

“I Regjeringens maritime strategirapport fra 2009 
«Stø Kurs – 2 år etter» vises det til at antall opplærings-
plasser har økt kraftig siden opprettelsen av fondet.”
 
Nøkkeltall for 2009
52.8 millioner kroner til opplæringsstillinger
22,6 millioner kroner til øremerkede midler

Opplæringsstillinger
Det ble bevilget 52.8 millioner kroner til opplærings-
stillinger. Dette er en økning på 9 prosent i forhold 
til 2008. Totalt 184 rederier fi kk støtte i første halvår 
og 194 i andre halvår. Midlene ble fordelt med 21,6 
millioner kroner til lærlinger, nesten 10 millioner 
kroner til kadetter og vel 21 millioner kroner til 
junioroffi serer. Antall opplæringsplasser i siste halv-
år 2009 var totalt 2461, en oppgang på 7 prosent på 
ett år. 

Det har i løpet av året vært en økning i antall opp-
læringsplasser både for lærlinger på dekk, i maskin,
i elektrikerfaget og i catering. Antall plasser for 
kadetter har blitt redusert det siste året. I 2. halvår 
2008 hadde kadettene 345 plasser på dekk og 150 i 
maskin. I 2. halvår 2009 var det 322 plasser på dekk 
og 126 i maskin. Dette vil bli tatt hensyn til i stiftel-
sens prioriteringer videre.

Plasser for junioroffi serer på dekk har økt med 17 
prosent, og i maskin med hele 39 prosent. Se graf på 
side 12. 

Øremerkede midler
Det er bevilget 22,6 millioner kroner til prosjekter, 
aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutteringen og 
interessen for yrket samt tiltak som fremmer helse, 
miljø og sikkerhet.

t
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« Det er ingen andre enn rederiene som 

kan tilby den praktiske delen av utdanningen. 

De unge har ingen andre å stole på »
Hilde Gunn Avløyp

Styreleder for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse



 egrepet «Stø kurs» har preget 2009. Ordene be-
 skriver hele den maritime klyngens ønske om 
gunstige og forutsigbare rammebetingelser. Jeg velg-
er å legge begrepet i munnen på alle de unge som
skal velge et livsløp. For selv om en maritim utdan-
ning kan brukes til mye senere i livet, skjer store 
deler av kompetansebyggingen på havet. Det er 
ingen andre enn rederiene som kan tilby den prak-
tiske delen av utdanningen. De har ingen andre å 
stole på.»

Dette sier Hilde Gunn Avløyp som er styreleder for 
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og general-
sekretær i Det norske maskinistforbund. Hun startet 
sitt yrkesliv som telegrafi st i handelsfl åten, og er et 
levende bevis på at en maritim utdanning kan legge 
grunnlaget for en spennende karriere. 

Et overordnet kompetanseansvar
- Kompetanse er en forgjengelig ressurs som må 
vedlikeholdes og utvikles. Alle deler av stiftelsens 
virksomhet gjenspeiler nettopp dette. Rekruttering-
en viser at kvaliteten på søkerne til maritim utdan-
ning øker. Videreutdanning sikrer at norske offi serer 
er ettertraktet for sine unike kunnskaper. Stiftelsen 
har i snart syv år vært en del av utviklingen, eller 
suksessen, om en vil. 

Stiftelsen som premissleverandør
- I to år har stiftelsen gjennomført særskilte tiltak 

for opplæring av maskinister. Dette har resultert i at 
antall opplæringsplasser for junioroffi ser maskin har 
økt med hele 39 prosent det siste året. Det viser hvor-
dan stiftelsen kan brukes som er verktøy for å styre 
eller påvirke tilgjengelig arbeidskraft i årene som 
kommer. Dette sikrer ikke bare næringens kompe-
tansebehov, men også at de som utdannes får givende 
og utfordrende arbeid.

Likestilling til etterfølgelse
Avløyp er opptatt av at utdanningen og maritime 
yrker er egnet for jenter.  - Det er få andre næringer 
som har mer reell likestilling enn maritime yrker. 
Det fi nnes mange yrkesmuligheter, både til sjøs og 
til lands, som passer for kvinner. Andelen jenter i 
opplæringsstillinger er nå på over 8 prosent, men 
stiftelsen har et ønske om at enda fl ere jenter skal 
velge maritime yrker.

Vi, det vil si alle som påvirker de unges framtid, må være til å stole på. De unge 
rekrutteres til en maritim karriere hvor praksis på sjøen er et ufravikelig krav. 
Da er det vår plikt å sørge for at næringen har forutsigbare rammebetingelser 
som muligjør et tilstrekkelig antall opplæringsplasser. 
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Et maritimt yrke er 
godt egnet for 
kvinner, og gir en 
rekke valgmuligheter 
for framtiden.
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 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har et
 nært og godt samarbeid med Maritimt Forum 
og fi nansierer i sin helhet informasjons- og rekrut-
teringsprogrammet «Ikke for alle – En utdanning du 
kommer langt med». 

Rekruttering på nettet
Informasjons- og rekrutteringsarbeidet med «Ikke 
for alle» skulle opprinnelig vare i tre år. Nå endres 
satsingen fra en kampanje til en driftsfase. 
 - Nettstedet www.ikkeforalle.no får oppdatert 
innhold, og vi vil ansette en prosjektkoordinator, 
sier daglig leder i Maritimt Forum, Jørn Prangerød 
og fortsetter: - Det er avgjørende at det rekrutteres 
kompetent ungdom også i nedgangstider. Vi sender 
de unge et signal om langsiktig og troverdig satsing 
i denne næringen. Det er den kompetansen bedrift-
ene rekrutterer i dag som vil danne grunnlaget for 
å lykkes når etterspørselen igjen normaliseres etter 
virkningene av den internasjonale fi nanskrisen.

En utdanning med praksis
Even Aas er styreleder i Maritimt Forum og 
konserndirektør for samfunnskontakt i Kongsberg 
Gruppen. Han hevder at gjennomgående fl at organi-
sasjonsstruktur er et særtrekk ved norske bedrifter. 
Han forklarer:  
- Vi legger vekt på at medarbeidere har erfaring og 
forventer at det vises eget initiativ og kreativitet. 
Derfor tør det tas beslutninger på alle nivåer, noe 

som gir effektive og innovative resultater for bedrift-
en som helhet. Dette krever at maritim utdanning 
fortsatt legger vekt på den praktiske delen av utdan-
ningen.

Samfunnseffekten av maritim kompetanse
Jørn Prangerød minner om et av Norges fremste 
konkurransefortrinn: - Vi har topp kompetanse i alle 
ledd i den maritime næringsklyngen. Maritim utdan-
ning er ikke bare viktig til sjøs, men også for den 
maritime næringen på land, dvs. innenfor verfts- og 
utstyrsindustrien og for selskaper som DNV, Gard, 
DNB Nor og Nordea. For enten det er et skip som skal 
forsikres eller et skip som skal fi nansieres, så trengs 
det mennesker med praktisk-operasjonell maritim 
kompetanse til å gjøre jobben.

Gode referanser
I følge Even Aas har referanser fra norske rederier 
stor verdi. - I Norge produseres høyteknologi som 
norske rederier er fl inke til å ta i bruk. Utenlandske 
kunder legger merke til disse referansene og velger 
norske leverandører som kan tilby de mest moderne 
løsningene med hensyn til miljø, teknologi og drifts-
økonomi. Det bør være unødvendig å nevne at dette 
på sikt vil forvitre om vi ikke satser på norsk maritim 
kompetanse.

Maritimt Forum representerer hele den maritime næringen på sjø og land i 
Norge. Det vil si 100 000 norske arbeidsplasser som skaper verdier for over 100 
milliarder kroner. Dette er virksomheter som trenger langsiktighet for konkur-
ransedyktige rammebetingelser, ikke minst når det gjelder rekruttering og 
bygging av kompetanse.



7

« Det at verdens aktører kan ringe 
retningsnummer 0047 og få tilgang 
til den beste kompetansen og de 
beste løsningene, er meget viktig for 
den maritime klyngen  »
Even Aas 

Styreleder Maritimt Forum

Konserndirektør, samfunnskontakt Kongsberg Gruppen

« At oppegående norsk ungdom ser til vår næring 
og tar en maritim utdanning, sikrer tilgang til dyktige 
sjøfolk. En bred og langsiktig satsing har gitt god 
kompetanse i alle ledd i den maritime næringsklyngen. 
Det er dette som har gjort Norge til en verdensledende 
maritim nasjon »
Jørn Th. Prangerød

Daglig leder Maritimt Forum
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  ddvar J. Kristiansen, Instituttleder for mari-
  time fag ved Høgskolen i Vestfold, har sørget 
for god bruk av stiftelsens frie midler. Det er gitt 
støtte til å legge til rette for felles undervisning av 
fagskole- og høyskolestudenter.
- Det er i prinsippet to utdanningsløp for å bli skips-
offi ser. Første alternativ er 2 år i videregående skole 
maritime fag, 2 år i lære om bord og to år på maritim 
fagskole. Andre alternativ er treårig allmennfaglig 
videregående skole, treårig høyskole og kadettopp-
læring. Ettersom nasjonale og internasjonale krav til 
offi sersutdanningen er de samme for begge utdan-
ningsveiene, ønsket vi å utvikle en felles utdan-
ningsmodell for samkjøring av sertifi katfagene. 
Dette arbeidet har vi fått god hjelp av stiftelsen til å 
fullføre.

Fordeler ved felles undervisning
- Felles undervisning gir mer rasjonell utnyttelse av 
lokaler og lærekrefter. Ved å sette sammen studenter 
som har vært på sjøen og studenter som har en mer 
teoretisk tilnærming, får en meget positive 
resultater. Studentene utfyller hverandres kunn-
skaper og gir verdifull gjensidig støtte, noe som 
bedrer læringsmiljøet og høyner kompetansenivået.

Rekruttering, miljø og jobbmuligheter
- Rekruttering via informasjon er en viktig del av 
høyskolens arbeid. «Ikke for alle» brukes aktivt, 
og det legges stor vekt på å informere rådgivere på 

videregående skoler. Med bedre søkning til studiene, 
blir opptakskravene hevet, noe som igjen hever det 
faglige nivå på studentene. At skipsfartsnæringen nå 
gjør mer på miljøområdet, virker positivt på rekrut-
teringen. Men næringen må ta ansvar for at de unge 
som velger en maritim utdanning får jobb og praksis-
muligheter.

Kunnskap til den maritime klyngen
Kristiansen vil minne om at skolene gjør sitt for å gi 
studentene en god og allsidig utdanning. – Teori og 
simulatortrening legger et solid grunnlag. Likevel er 
det i samarbeidet med erfarne sjøfolk at studentene 
tilegner seg den kompetansen maritime virksomheter 
skal bygge videre på.

Enten de går på maritim fagskole eller maritim høyskole, er kvaliteten på 
studentene høyere enn noen gang. Skolene og næringen må samarbeide om 
å gi studentene høy maritim kompetanse. 

 
 

Oddvar J. Kristiansen fra Høgskolen i Vestfold hevder at 
et økende antall studenter gjør det vanskelig å skaffe 
nok lærerkrefter. En felles utdanningsmodell vil bidra til 
løsning på denne og andre utfordringer.
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Skoleskipene Gann og Sjøkurs
■ En stor del av stiftelsens midler ble også i 2009 
brukt til å støtte skoleskipene Gann og Sjøkurs. Det 
ble utbetalt 5 millioner kroner som engangstilskudd 
til skoleskipet Sjøkurs i forbindelse med oppgrader-
ing av skipet. Stiftelsen påtok seg i 2008 å nedbetale 
restlånet til skoleskipet Gann. Avtalen ble inngått for 
en periode på 5 år under forutsetning av at stiftelsen 
har midler til dette. Denne forpliktelsen er ivaretatt 
i 2009. 
 Tilskuddene har blitt bevilget fordi stiftelsen 
mener skoleskipene skal spille en nøkkelrolle i forbin-
delse med utdanning av norske sjøfolk. Det er også 
gitt politiske signaler til bevilgningen.  ■ ■

■ Det store maritime informasjons- og rekrutterings-
programmet «Ikke for alle – En utdanning du kom-
mer langt med», i regi av Maritimt Forum, har vært 
et annet stort satsningsområde for Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse. Kampanjen ble støttet i 2006, 
2007, 2008 og 2009. I 2009 har den blitt evaluert 
eksternt av fi rmaet Designated. Konklusjonene er 
klare: «Ikke for alle» har vært en suksess, budskapet 
treffer og har nådd ut. Kampanjen har dessuten hatt 
en god strategi.

Rapporten slår fast: 
 ● Kampanjen har ført til at antallet som startet  
  på en maritim utdanning etter tre år har økt
  med nærmere 42 prosent. Søkningen til høy-
  skolene ligger 261 prosent over året før 
  kampanjen startet.
 ● 140.000 personer har besøkt nettsiden 
  www.ikkeforalle.no siden starten. 
 ● Kampanjen ble kåret til beste multikanals-
  kampanje i 2007. 

I 2009 har nettsiden blitt oppdatert, Facebook er 
tatt i bruk, og nyheter sendes ut på e-post og SMS. 
Aktivitetene mot rådgivere er utvidet, og ny brosjyre 
er sendt ut.  ■ ■

Støtte til den maritime næringen
■ Fiskefl åten ønsker også å arbeide for økt rekrut-
tering, helse, miljø og sikkerhet. Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse har i 2009 gitt støtte til Fiskeri-
faglig opplæringskontor i Møre og Romsdal (FiskOK) 
som har holdt instruktør- og assessorkurs i Molde 
og Ålesund. I samarbeid med paraplyorganisasjonen 
NettOppFisk har de også holdt fl ere kurs i HMS for 
fi skere og verneombud. De har gjennomført  to sam-
linger for lærlinger med vekt på HMS.  ■ ■

Prosjektet ”Kjemisk arbeidsmiljø”
■ Dette er et stort prosjekt i regi av Oljeindustriens 
Landsforening, som går over fl ere år. Formålet er å 
bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risiko 
knyttet til kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gass-
sektoren. Man går grundig til verks, og fl ere under-
prosjekter er i gang for å skaffe en oversikt over 
dagens eksponeringsbilde og skaffe kunnskap om hva 
som kan gjøres på dette store feltet.  ■ ■

Kompetanseheving innen SAR
■ Sjøredningsskolen i Stavern har nå avsluttet 
prosjektet «SAR», som står for «Søk og Redning». 
Kompetansehevingskurs innen SAR er utviklet for 
redningstjenestens egne og frivillige sjøansatte. 
Kurset gjennomføres som et «pilotkurs» i løpet av 
våren 2010.  ■ ■
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Oppgradering av lærerkreftene
■ Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vektlegger 
betydningen av kvalifi serte lærere. Maritimt Forum 
Nord (MFN) fi kk høsten 2009 støtte til å koordinere 
et pilotprosjekt for de fi re nordligste fylkeskommun-
er (region nord). Målsettingen er å gjennomføre en 
systematisk oppgradering av lærerkreftene innenfor 
maritim fagskoleutdanning for de fagområder som 
skolene selv mener er viktigst.
 Prosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom 
de fi re nordligste fylkeskommunene, Universitetet 
i Tromsø, OMF Nord, Opplæringskontoret for sjø-
forsvaret og MFN. Interessen blant lærerne er stor. 
Stiftelsen forutsetter at prosjektet får ringvirkninger 
på nasjonalt nivå. Det er allerede avholdt kurs i 
pedagogikk og i sjørett ved UiT.  ■ ■

■ Eidesviks naturgassdrevne miljøskip Viking Lady
har en 320 kW kraftforsyningsenhet basert på ny-
skapende brenselcelleteknologi. Teknologien vil i 
framtiden kunne føre til økt effektivitet og store 
reduksjoner i utslipp til luft fra skip. Rederiet tar 
også ansvar når det gjelder å opprette opplærings-
plasser. På Viking Lady var det pr. 01.12.09 2 motor-
mannslærlinger, 1 elektrolærling, 1 kokkelærling, 
2 matroslærlinger, 2 dekkskadetter, 1 maskinkadett, 
3 junioroffi serer på dekk og 2 i maskin. Totalt har 
rederiet 130 opplæringsstillinger.  ■ ■

■ Stiftelsen mener et bedre samspill mellom høyskole 
og fagskole vil ha store fordeler. Avdeling for maritim 
utdanning ved Høgskolen i Vestfold har fått midler 
til å utarbeide en samordnet utdanningsmodell for 
maritim fagskole og høyskoleutdanning, i samarbeid 
med Fagskolen i Vestfold. Utdanningsmodellen skal 
være en kvalitetssikret sertifi katutdanning etter 
STCW-konvensjonens krav. Både faglige ressurser og 
felles utstyrsressurser skal samordnes, og næringens 
krav til et fagmiljø med høy internasjonal maritim 
kompetanse skal tilfredsstilles. Man skal forsøke å 
utvikle en mal som kan benyttes både av høyskole og 
fagskole, og i alle deler av landet. 
Se omtale side 9.  ■ ■
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Utviklingen i det totale antall plasser med 
tilskudd fra 2004 til 2009 

Utviklingen i antall opplæringsplasser for de 
enkelte stillingskategorier fra 2004 til 2009 
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De 15 største bidragsyterne til Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse

De 15 største mottakere av tilskudd 
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STIFTELSENS VIRKSOMHET I 2009  I  Stiftelsen Norsk Maritim Kompe-

tanse ble opprettet i oktober 2003 av Norges Rederiforbund, Norsk 

Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffi sers-

forbund som oppfølging av Stortingets vedtak i revidert statsbudsjett 

for 2003.

Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkreving og forvaltning av det 

beløp som norske rederier skal betale pr. ansatt pr. måned på skip som 

er omfattet av nettolønnsordningene for offshorefartøyer i NOR og 

passasjerskip i NOR i utenriksfart og Hurtigruten. Midlene skal be-

nyttes til kompetansehevnings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk.

I Regjeringens maritime strategirapport fra 2009, Stø Kurs – 2 år 

etter, vises det til at antall opplæringsplasser har økt kraftig siden 

opprettelsen av fondet. Styret mener langsiktig satsing og stabile 

rammevilkår ligger til grunn for denne økningen og at bidragene fra 

stiftelsen i denne sammenheng er viktig.

Stiftelsen har i 2009 innkrevd om lag kr. 70,8 mill. fra rederiene. 

Stiftelsens midler er i 2009 i hovedsak benyttet som tilskudd til rederier 

som har opplæringsstillinger (lærlinger, kadetter og junioroffi serer) 

med 52,8 mill. Dette er en økning på ca. 4,5 mill. i forhold til 2008.  

Det er videre bevilget kr. 5 mill. til skoleskipet Sjøkurs. Stiftelsen 

påtok seg i 2008 å nedbetale restlånet til skoleskipet Gann, og denne 

forpliktelsen er ivaretatt i 2009 med innbetalinger på totalt 6,5 mill. 

kroner. Det er videre gitt bidrag til rekrutteringskampanjer med kr. 8,2 

mill. samt ulike rekrutterings- og opplæringsprosjekter og HMS-tiltak 

med kr. 2,8 mill.  

Rederier som har opplæringsplasser om bord på sine skip, har krav 

på tilskudd som regnes ut etter visse regler. Det er ulike satser for opp-

læringsstillinger innenfor og utenfor nettolønnsordningen. Tilskudd-

ene til opplæringsstillinger dekker bare en del av rederienes utgifter 

til slike stillinger. Formålet med tilskuddet er å motivere rederiene 

til å etablere opplæringsstillinger. I perioden stiftelsen har gitt slike 

tilskudd har det vært en meget positiv utvikling når det gjelder 

antall opplæringsplasser. I første halvår 2004 ble det gitt tilskudd 

til ca. 1000 opplæringsplasser. Det har vært en jevn økning i antall 

opplæringsplasser. I annet halvår 2009 ble det gitt tilskudd til 2461 

opplæringsplasser, en økning på 7 prosent i forhold til annet halvår 

2008. Stiftelsen har i 2009 videreført særskilte tiltak for opplæring 

av maskinister gjennom en dobling av satsene for tilskudd til slike opp-

læringsplasser. Dette har gitt gode resultater. Antall opplæringsplasser 

for junioroffi ser maskin har økt med hele 39 prosent siden tiltaket ble 

iverksatt i 2008. 

Den positive økningen i antall opplæringsstillinger viser at rederiene 

satser på norsk maritim kompetanse. For styret har det derfor vært 

viktig å opprettholde tilskuddene i 2009 for å skape den forutsigbarhet 

som kreves for videre satsing. I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser 

har hovedsatsingene i 2009 vært knyttet til rekrutteringskampanjen 

”ikkeforalle”, fi nansiering av skoleskipet Gann samt oppgradering av 

skoleskipet Sjøkurs.

ORGANISASJON  I  Stiftelsens skal ha et styre bestående av 7 personer. 

Ved årsskiftet 2009/2010 hadde styret følgende sammensetning: Styrets 

leder, Hilde Gunn Avløyp, (Det norske maskinistforbund), Hans Sande 

(Norsk Sjøffi sersforbund), Tore Forsmo (Norges Rederiforbund), 

Helge Otto Mathisen (Color Line AS), Harald Thomassen (Rederienes 

Landsforening), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund), og Rune 

Vikse (Sjøfartsdirektoratet).

SEKRETARIAT  I  Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Bent 

Christian Christof fersen i Norges Rederiforbund er fra 1. januar 2010 

daglig leder i stiftelsen.

LIKESTILLING  I  I sekretariatet er det én kvinne og én mann som 

arbeider med løpende saksbehandling for stiftelsen.  

FORRETNINGSSTED  I  Stiftelsen drives fra Norges Rederiforbunds 

lokaler i Rådhusgaten 25 i Oslo.

MILJØ  I  Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre 

noen påvirkning av det ytre miljø.

ØKONOMI  I  Stiftelsens regnskap for 2009 viser et negativt årsresultat 

på kr. 5.071.981. Underskuddet inndekkes fra stiftelsenes egenkapital. 

Økonomien er god og gir grunnlag for videre drift.  

REVISJON  I  Stiftelsens revisor har i 2009 vært statsautorisert revisor 

Kjell Storeide fra BDO.

Oslo, 25. mars 2010

 Hilde Gunn Avløyp (leder)  Tore Forsmo                                                            Rune Vikse

 Harald Thomassen Hans Sande  Geir Hagerupsen Helge Otto Mathisen
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  Note   2009 2008 RESULTATREGNSKAP nr.  Hele kr. Hele kr.
    
Driftsinntekter    
Bidrag 1  70 167 500   75 114 080 
Sum driftsinntekter  70 167 500   75 114 080 
   
Driftskostnader   
Tilskudd til opplæringsstillinger 2  52 262 980   48 400 720 
GANN Avdrag 2009  5 660 000   13 944 050 
Sjøkurs  5 000 000   10 130 000 
Rekrutteringskampanjen  8 280 000   7 346 000 
Tilskudd til andre rekrutterings- og 
opplæringstiltak 3  3 275 393   4 476 349 
Kjøp av tjenester 4  450 000   450 000 
Sum driftskostnader  74 928 373   84 747 119 
    
Driftsresultat  -4 760 873   -9 633 039 
    
Finansinntekter    
Renteinntekter  582 468   1 496 561 
Rentekostnader (GANN)  -893 576  
Sum Finansinntekter  -311 108   1 496 561 

ÅRSRESULTAT  -5 071 981   -8 136 478

  Note   2009 2008 BALANSE nr.  Hele kr. Hele kr.
   
EIENDELER    
Pengemarkedsfond 5  15 858 930   15 338 464 
Utestående krav 6  27 537 500   36 178 500 
Bankinnskudd  10 840 482   4 333 851 
Sum eiendeler  54 236 912   55 850 815 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Grunnkapital  20 000   20 000 
Annen egenkapital  3 801 832   3 213 813 
Betinget egenkapital 8  19 810 000   25 470 000 
Gjeld    
Kortsiktig gjeld 7  30 605 080   27 147 002 
Sum egenkapital og gjeld  54 236 912   55 850 815  

NOTE 1  2009 2008
 
Estimatavvik avsatt/virkelig   -362 500   459 000 
Endringer for tidligere perioderår   -786 000   2 801 240 
Termin 1   11 816 000   11 582 500 
Termin 2   11 913 000   11 658 000 
Termin 3   12 042 500   11 777 500 
Termin 4   11 945 500   11 991 500 
Termin 5   11 921 000   12 159 000 
Endringer i løpet av året   30 000   526 340 
Termin 6 Estimat  11 648 000   12 159 000 
TOTALT   70 167 500   75 114 080 
   
   
NOTE 2  2009 2008

Estimatavvik avsatt/virkelig   -612 280   86 580 
Lærlinger   19 522 140   18 349 840 
Catering   2 117 300   1 910 560 
Kadetter   9 970 020   10 540 760 
Junioroffi serer   21 265 800   17 512 980 
TOTALT   52 262 980   48 400 720  
    
NOTE 3
Beløpet gjelder støtte til ulike prosjekter knyttet til HMS, forskning, 
opplæring og  rekruttering av norske sjøfolk.   

NOTE 4   
Kostnad til sekreteriatsfunksjonen som ivaretas av Norges Rederiforbund. 
 
NOTE 5  
Plassert i fondet DnBNOR Likviditet 20.  

NOTE 6  
Omfatter påløpte fordringer  5. og 6. Termin 2009 , jfr. note 1.  
 
NOTE 7 
Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2009 som blir utbetalt april 2010
samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutterings- og opplærings-
prosjekter.  

NOTE 8  
Er lovnad om støtte (gjenstående saldo) gitt gjennom avtale mellom stiftel-
sen og Skoleskipet GANN om nedbetaling av lån (30 mill kr) i forbindelse 
med fi nansiering av skoleskipet. Lånet nedbetales over fem år frem til 2013. 
Støtten er betinget av at nettolønnsordningen består.
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Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

c/o Norges Rederiforbund
PB 1452 Vika, 0116 Oslo

Tel.: 22 40 15 00. Fax: 22 40 15 15
E-post: post@rederi.no

www.rederi.no

Offshore service 42 %

Passasjer 16 %

Fiskefartøyer 15 %

Tank 9 %

Fraktefartøyer 9 %

Brønnbåter 3 %

Ro-ro 3 %

Gass 1 %

Kjemikalietanker 1 %

Andre 1 %

Opplæringsplasser i vekstsegmenter

Grafen viser hvilke typer fartøyer som benytter seg av ordningen med opplærings-

plasser. Økt behov for maritim kompetanse må møtes med fortsatt satsning på en 

god og langsiktig maritim utdanning. 


