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Midler til opplæringsstillinger ble i 2007 forvaltet ved at 

ca. 18 millioner kroner gikk til lærlinger, ca. 10 millioner 

til kadetter og ca. 11 millioner kroner til junioroffi serer. 

I tillegg ble ca. 14 millioner kroner brukt til rekrutterings-

tiltak og tiltak for helse, miljø og sikkerhet. 



Etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet ble Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse etablert 23. oktober 2003. Rederier som er omfattet av 
nettolønnsordningene skal innbetale et fast beløp pr. ansatt pr. måned (kr 500,- i 
2007) til stiftelsen. Stiftelsen er gitt enerett til å innkreve og forvalte midlene og 
skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk.

Opplæringsstillinger
En vesentlig del av stiftelsens midler er i 2007 benyttet som tilskudd til rederier 
som har opplæringsstillinger (lærlinger, kadetter og junioroffi serer). Om lag 
39,9 millioner kroner er bevilget til dette formålet. Det er en økning på ca. 2,3 
millioner i forhold til 2006. 

Positiv utvikling
Det har siden stiftelsen startet sitt arbeid i 1. halvår 2004 vært en svært positiv 
utvikling i antall opplæringsplasser. Dette viser at stiftelsen fungerer etter sin 
hensikt og at rederiene er seg bevisst sin egen rolle når det gjelder utdanning av 
fl ere norske sjøfolk. 

I alt fi kk 169 rederier støtte til opplæringsstillinger i første halvår 2007 og 179 
i annet halvår. I første halvår fordelte tilskuddene seg på 1043 plasser for lær-
linger, 376 plasser for kadetter og 372 plasser for junioroffi serer. I annet halvår 
fordelte tilskuddene seg på 1254 plasser for lærlinger, 406 plasser for kadetter 
og 402 plasser for junioroffi serer.

Øremerkede midler
14,4 millioner kroner er bevilget til rekrutteringskampanjen «ikkeforalle - en 
utdanning du kommer langt med» samt ulike rekrutterings- og opplærings-
prosjekter og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet.

I årsberetningen er det de som selv har hatt nytte 
av midlene som forteller: 
Malin er en målbevisst jente som har valgt en karriere i maskinen (side 4). 
Nils er kadett med et engasjement som smitter over på alle om bord (side 6). 
Jan Odd viser at gammel erfaring og ny kunnskap er en uslåelig kombinasjon 
(side 10).
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«Jeg begynte med denne utdanningen fordi jeg 
ville bevise noe og fordi det virket spennende. 
Hva jeg er nå? Veldig teknisk interessert!»



LÆRER selvtillit
I første halvår 2007 ble det gitt støtte til 1043 opp-

læringsplasser for lærlinger. I andre halvår var tallet 

1254. Et av rederiene som fi kk støtte til opplærings-

stillinger var Gulf Offshore Norge AS. 

Der arbeider Malin Breivik. 

Malin Breivik er inne i sitt siste halvår som maskinlærling. I to år har hun 
som eneste kvinne om bord bygd respekt og tatt til seg praktisk kunnskap. Når 
læretiden er over, satser hun på å fortsette utdanningen ved den tekniske fag-
skolen i Ålesund. Målet er å bli maskinsjef. Dette sier hun om læretiden om 
bord i North Truck: 

Ha det moro med interesse for faget 
- Jeg har lært mye på mange områder. Det er bølger på sjøen, og det gjør det 
ekstra vanskelig å overhale en pumpe. Jeg har lært at en må ha det moro, og en 
må ha interesse for faget for å trives. Det har blitt stilt krav til meg, og det har 
nok gjort meg mer voksen. Jeg har fått selvtillit og blitt fl inkere til å takle det 
sosiale. 

Plass til kvinner om bord 
Malin ser for seg en framtid på sjøen, selv som mor: - Fedre klarer det, derfor 
kan vi kvinner også. Sjøen har mange typer arbeidsplasser å tilby, og jeg skal 
klare utfordringene det er å kombinere et utradisjonelt yrke med det å få barn. 

Malin Breivik vil trekke fram det viktigste hun har fått innsikt i under læretiden: 
- Det er ikke forskjellsbehandling om bord. Bare jenter vet hvor mye det betyr 
i et mannsdominert miljø. Hva hun ville bevise? - At jenter tjener på å velge 
utradisjonelt.
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på lærlinger, kadetter og 
junioroffi serer 
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«Ny teknologi, nye fartsområder 
og nye kolleger gjør at jeg alltid 
vil kunne utvikle meg i jobben.» 
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ALLTID mer å lære
Tilskuddsordningen til rederiene gjorde det mulig for Nils 

og mange andre å få maritim utdanning. 

Nils Eugen Otterlei er født og oppvokst med sjøen. Han har hatt båt så lenge 
han kan huske. Han drømte om å bli sjømann. Nå har han kommet på broen for 
å bli. 

- Jeg har gått det vi kaller «styrmannsskolen». Et godt defi nert løp som gir 
trygghet for hva framtiden vil bringe. Mekanisk grunnkurs og sjøfartsfag tok 2 
år. Deretter var det 2 år som lærling på dekk. Så fulgte 2 år på teknisk fagskole. 
Etter mine 6 effektive måneder som kadett er jeg styrmann klasse D3. Nå er jeg 
23 år, og det er ikke den båt i verden som jeg ikke kan være styrmann på. 

Forutsigbar og sikker utdanning 
Nils har tatt en utdanning som kombinerer klasseromsundervisning og studie-
lån med betalt praksis som lærling og kadett. Senere i karrieren utføres fullt 
lønnede stillinger,  samtidig som det kan samles ytterligere kompetanse for 
høyere sertifi katklasser. 

Vokser med yrkesvalget 
- Som elever forstår vi raskt at utdanning til et yrke på sjøen må ta tid. Etter 
hvert som modenhet og erfaring vokser, får vi anledning til å utføre mer 
krevende og ansvarsfulle oppgaver. 

- Målet mitt er ambisiøst. Med den støtten jeg har rundt meg, vil jeg bli kaptein 
en dag. Det er bare å ta tiden og opplæringsmulighetene til hjelp. 
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ØREMERKEDE midler
14 millioner kroner ble brukt til prosjekter, aktiviteter og 

tiltak som kan øke rekrutteringen og interessen for yrket, 

samt tiltak relatert til helse, miljø og sikkerhet. 

Her er noen eksempler: 

Hans Sande, formann i Norsk Sjøoffi sersforbund og styreformann i 
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
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Hans Sande, formann i Norsk Sjøoffi sersforbund og styreformann i 
Stift l N k M iti K t

«Det er behov for 18 000 fl ere 
sjøfolk i den norske eller norsk-
kontrollerte fl åten de neste tre årene. 
I tillegg er maritim utdanning etter-
traktet innen mange landbaserte 
yrker. Få andre utdanninger gir 
samme muligheter til å tilfredsstille 
utferdstrang med den fl eksibiliteten 
en ønsker i yrkes- og familielivet.»  



Ungdom søker seg til maritime fag igjen
Den maritime utdanningsstatistikken viste at det var en 
samlet økning i inntaket fra skoleåret 2006 til 2007 på 12 
prosent. For Vg1 og Vg2 var økningen 14 prosent. Søker-
tallene for 2008 er enda bedre. Det er en økning i søker-
tallene til maritime fag i videregående skole på 38 prosent 
sammenlignet med 2007. Størst er økningen i Nord-Norge 
med over 50 prosent.

Suksess med nettsatsing  

Maritimt Forums kampanje www.ikkeforalle.no fortsatte 
i 2007, og nettportalen favner nå en større del av den 
maritime næringen. Den er den mest besøkte av alle norske 
rekrutteringsportaler og vant pris for beste rekrutterings-
kampanje i 2007. Kampanjen omfatter også skolebesøk, 
stands på messer, kinoreklame og annonser. Stiftelsen 
Norsk Maritim Kompetanse har støttet kampanjen med 
betydelige midler. 

Rådgiver med inspirasjon  
Det er utviklet eget rådgivermateriell, og det holdes semin-
arer og møter. Avdelingsleder/rådgiver Stig Jarle Norberg 
ved Skånland skole sier: - Ett av de områdene der mange 
av oss rådgivere kanskje har for liten kunnskap om, er det 
maritime. Jeg har vært så heldig å få god informasjon i 
møtet med representanter for Maritimt Forum Nord. Det er 
svært viktig, i og med at mange skoleungdommer velger 
nokså tradisjonelt og har liten kunnskap om maritime fag. 

Skoleskipene M/S Gann og M/S Sjøkurs  
Begge skoleskipene mottar støtte til elever. Rogaland vg. 
sjøaspirantskole/Skoleskipet M/S Gann har overtatt den 
tidligere hurtigruten M/S Narvik og fi kk 1 mill. kroner av 
stiftelsen for 2007 for å få skipet tilpasset til skoleskip, 
med plass til 150 elever på sikt. 

Kadettformidling  
Stiftelsen bidrar med midler til de maritime opplæringskon-
torene gjennom en avtale der opplæringskontorene skal ha 
ansvar for formidling av kadetter. Kontorene skal sørge for 
veiledning, registrere søkere og framskaffe kadettplasser.  

Plass til fl ere kadetter  
Skoleskipsordningen er et samarbeidsprosjekt mellom 
Opplæringskontoret for Maritime Fag Nord og Rederienes 
Landsforening. Dette bidrar til at fl ere kan delta aktivt i 
opplæringen av kadetter, slik at disse greit kan løse sitt 
maritime sertifi kat.   

Utplassering hindrer frafall   
Opplæringskontoret for maritime fag Nord samarbeider 
med en rekke skoler for å sikre at elevene er forberedt for 
et maritimt yrkesvalg. Et antall elever får hospitere på 
hurtigrutene i 11 dager. Slik skal de bli bedre rustet for 
arbeid om bord på skip.  

Støtteundervisning for praksiskandidater  
Matroser og motormenn som har seilt noen år uten å være 
lærling, kan ta formell fagprøve etter teoretisk tilleggs-
undervisning. Kursene gjennomføres mens kandidatene er i 
full jobb og leser på egen hånd. 

Kurs for assessorer og instruktører 
Sjøoffi sersforbundet har fått tilskudd til fl ere slike kurs i 
2007. Uten disse kursene hadde det vært meget vanskelig 
å få gjennomført de krav som stilles av STCW-konven-
sjonen.

Maritim Trainee  
Norges Rederiforbund fi kk midler til å videreføre et pro-
gram som skal sikre rekruttering til maritim virksomhet på 
landsiden. www.shippingtrainee.no er et lignende program 
i regi av Bergen Rederiforening som er rettet mot rekrutte-
ring til tekniske inspektører og operasjon/befrakting.

Havromsteknologi   
Institutt for marin teknikk ved NTNU har fått midler til 
utvikling av læremateriell innen havromsteknologi, til 
bruk i grunnskolen og videregående skole. Målet er å øke 
interessen for marin teknologi, og få fl ere søkere til realfag 
og teknologiske studier generelt og til marinteknologiske 
studier spesielt.
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ANSVAR for HMS
Jan Odd Magnussen er skipper og medeier på M/S 

Fjordbulk. I 2007 deltok han på HMS-kurs i regi av 

Fraktefartøyenes Rederiforening.

I henhold til retningslinjene skal Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse bidra 
til positiv næringsutvikling utover normalnivå i HMS-arbeid. Fraktefartøyenes 
Rederiforening fi kk for 2007 støtte til gjennomføring av et prosjekt som skal 
forbedre verneombudstjenesten om bord i fraktefartøyfl åten. Det har vært holdt 
til sammen 5 eksterne kurs for medlemsrederier. I tillegg skal man utvikle og 
etablere et eget modulbasert kurs innen helse, miljø og sikkerhet, øremerket for 
fraktefartøyfl åten. Det er rapportert om en positiv økning i interesse og deltak-
else fra medlemmenes side. 

Alle må ta ansvar for sikkerheten 
Jan har hatt et liv på havet siden 1966. Han sier om HMS-kurset han deltok på: 
- Etter hvert som foredragsholderen spilte på våre egne erfaringer om bord, ble 
kurset mer og mer engasjerende. Problemstillingene involverte alle, fra kok-
ken til kapteinen. Ingen slipper unna ansvar for sikkerheten. Selv ser jeg både 
HMS- og ISM-kursene i en større sammenheng hvor stikkordene er sikkerhet og 
kompetanse. 
- Vi må ha kunnskap om alt dette, slik at sjøen også for framtiden vil være en 
god og sikker arbeidsplass. Dette er noe vi skylder lærlingen som vi har om 
bord. 
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Stiftelsen kan også støtte: 

■ «Andre tiltak for å redusere risiko for yrkesskade/ 
 personulykke»
■ «Andre tiltak for å bedre sjøfolkenes arbeidsmiljø,  
 sikkerhet og helse» 
■ «Industrielle utviklingsprosjekter og innovasjon 
 innenfor ergometri, arbeidsmiljø og sikkerhet»
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Krafttak for å kartlegge kjemisk 

arbeidsmiljø  

Oljeindustriens Landsforening og Norges Rederi-
forbund har fått tilskudd til et prosjekt om kjemisk 
arbeidsmiljø. Det skal fremskaffes mer kunnskap om 
kjemisk eksponering og risikoen for helseskader som 
en følge av dette, og en tiltaksplan skal utarbeides. 
Dette vil gjelde både de som arbeider i petroleums-
virksomheten og om bord på skip.

«På sjøen må hver enkelt ha 
kompetanse til å ta ansvar for 
seg selv, for sine kolleger og 
for miljøet» 



STYRETS beretningStyrets beretning for 2007

12     ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Oslo, 3. april 2008

Hans Sande (leder)
 

 Jørgen Vatne Helge Otto Mathisen Per O. Meek

 Harald Thomassen Kjell Berg Arnljot Muren

Stiftelsens virksomhet i 2007
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i oktober 
2003 av Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det 
norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffi sersforbund som opp-
følgning 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 offshore-
fartøyer i NOR og passasjerskip i NOR i utenriksfart. Midlene 
skal benyttes til kompetansehevnings- og rekrutteringstiltak for 
norske sjøfolk.

Stiftelsen har i 2007 innkrevet om lag kr. 67,2 mill. Dette 
representerer en økning på kr. 20 mill. fra 2006 hvilket skyldes 
økning i bidragspliktig aktivitet (fl ere skip omfattet av netto-   
lønnsordningene). Stiftelsens midler er i 2007 i hovedsak 
benyttet som tilskudd til rederier som har opplæringsstillinger 
(lærlinger, kadetter og junioroffi serer) med om lag kr. 39,9 mill. 
Dette er en økning på ca. 2,3 mill. i forhold til 2006. Det er 
videre bevilget om lag kr. 14,4 mill. til rekrutteringskampanjen 
ikkeforalle.no samt ulike rekrutterings- og opplæringsprosjek-
ter, HMS-tiltak mv. 

Rederier som har opplæringsplasser om bord på sine skip, har 
krav på et fast beløp i støtte pr. ansatt pr. måned. Tilskuddene 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 
tilskudd til opplæringsstillinger har det vært en meget positiv 
utvikling når det gjelder antall opplæringsplasser. I første halvår 
2004 ble det gitt tilskudd til ca. 1000 opplæringsplasser. Antal-
let økte til 2062 plasser annet halvår 2007. 
 
Styret konstaterer at det er stadig økende mangel på kvalifi sert 
personell innenfor mange ulike samfunnsområder. De maritime 
næringer har selv stort behov for en betydelig økning i årene 
som kommer, både grunnet et stort nybyggingsprogram samt 
økende aktivitet innen de fl este segmenter. I 2007 var en av 
hovedsatsningene derfor rekrutteringskampanjen ikkeforalle.no       
som har til formål å få ungdom til å velge en maritim karriere.      
Styret er tilfreds med at man fortsatt har en meget positiv ut-
vikling når det gjelder økningen i antall opplæringsplasser i 
den periode det har vært gitt tilskudd fra stiftelsen. Dette viser 
at stiftelsen fungerer etter sin hensikt samt at rederiene er seg 
bevisst sin egen rolle når det gjelder utdanning av fl ere norske 
sjøfolk.

Når det gjelder stiftelsens virksomhet fremover, konstaterer 
styret at det er politisk enighet knyttet til opprettholdelse av 

nettolønnsordningene, og at det dermed er fortsatt grunnlag for 
stiftelsens virksomhet.
  
Organisasjon
Stiftelsens skal ha et styre bestående av 7 personer.  Ved 
årsskiftet 2007/2008 hadde styret følgende sammensetning: 
Styrets leder, Hans Sande (Norsk Sjøffi sersforbund), Jørgen 
Vatne (Norges Rederiforbund), Helge Otto Mathisen (Color 
Line AS), Harald Thomassen (Rederienes Landsforening), Kjell 
Berg (Norsk Sjømannsforbund), Arnljot Muren (Det norske 
maskinistforbund) og Per O. Meek (Sjøfartsdirektoratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat.  Advokat Viggo 
Bondi i Norges Rederiforbund er daglig leder i stiftelsen.

Likestilling
I sekretariatet er det 1 kvinne og 1 mann som arbeider med 
løpende saksbehandling for stiftelsen. 

Forretningssted
Stiftelsen drives fra Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhus-
gaten 25 i Oslo.

Miljø
Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre 
noen påvirkning av det ytre miljø.

Økonomi
Stiftelsens regnskap for 2007 viser et årsresultat på kr. 
13.531.879,-.  Økonomien er god og gir grunnlag for videre 
drift.
  
Revisjon
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanses revisor har i 2007 vært 
statsautorisert revisor Kjell Storeide fra Noraudit DA.



REGNSKAP/balanse
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 Note   2007 2006
 nr.  Hele kr. Hele kr. 

    

Driftsinntekter    

Bidrag 1 67 206 931 47 259 114 

Sum driftsinntekter   67 206 931   47 259 114 

    

Driftskostnader    

Tilskudd til opplæringsstillinger 2 39 900 866 37 620 200 

Rekrutteringskampanjen  8 433 000  

Tilskudd til andre rekrutterings- 
og opplæringstiltak 3 5 985 802 8 350 816 

Kjøp av tjenester 4 350 000 350 000 

Sum driftskostnader  54 669 668  46 321 016 

    

Driftsresultat  12 537 263 938 098 

    

Finansinntekter    

Renter  994 616 570 658 

Sum Finansinntekter  994 616 570 658 

    

ÅRSRESULTAT  13 531 879 1 508 756 

    

    
 Note   2007 2006
 nr.  Hele kr. Hele kr. 

    

EIENDELER    

Pengemarkedsfond 5 14 402 426 13 780 946 

Utestående krav 6  24 552 000 25 428 500 

Bankinnskudd  18 770 786 4 431 164 

Sum eiendeler  57 725 213   43 640 610 

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital    

Grunnkapital  20 000   20 000 

Annen egenkapital  36 820 291   23 288 412 

Gjeld    

Kortsikig gjeld 7 20 884 922 20 332 198 

Sum egenkapital og gjeld  57 725 213   43 640 610 

NOTE 1  2007 2006

Termin 6 forrige år 
Differanse mellom estimat og virkelig  1 611 500   479 494 

 Tilleggsfakturering for tidligere år 2005 3 895 931   1 032 120 

Termin 1   9 864 000   6 456 000 

Termin 2   9 891 500   6 917 000 

Termin 3   10 027 000   7 162 000 

Termin 4   10 328 631   8 284 500 

Endringer i løpet av året  505 869  

Termin 5  10 736 500   8 464 000 

Termin 6 Estimat 10 346 000 8 464 000 

TOTALT   67 206 931   47 259 114 

NOTE 2  2007 2006

Korreksjon avsetning mot virkelig 

2. term 2006  367 100   55 300 

Lærlinger  16 816 246   16 556 620 

Catering   2 067 440   1 592 500 

Kadetter   9 813 320   8 780 720 

Junioroffi serer   10 836 760   10 635 060 

TOTALT   39 900 866   37 620 200 

NOTE 3 

Beløpet gjelder støtte til ulike prosjekter knyttet til HMS, forskning, 

opplæring og rekruttering.   

   

NOTE 4 

Kostnad til sekreteriatsfunksjonen som ivaretas av Norges Rederiforbund. 

   

NOTE 5 

Plassert i fondet DnBNOR Likviditet 20.  

   

NOTE 6 

Omfatter påløpte fordringer for 5. og 6. Termin 2007, jfr. note 1.  

  

NOTE 7 

Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2007 som blir utbetalt april 

2008. Samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutterings- og 

opplæringsprosjekter.  

   

   

Regnskap/balanse

RESULTATREGNSKAP

BALANSE
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«Antall søkere til maritim utdanning 
på høgskolenivå har økt med hele 62,6 
prosent sammenlignet med 2007» 



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


