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Havet må temmes, godsnakkes med, kontrolleres 

for at vi skal kunne høste verdiene som skjuler seg under den gåtefulle overflaten.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er en stiftelse som initierer og bidrar i arbeidet med å formidle 

ny og gammel kunnskap og erfaring som har samlet seg i det maritime Norge gjennom hundrevis av år. 

For uten kombinasjonen av ny og gammel erfaring vil ikke havet gi slipp på sine hemmeligheter. 

Kunnskap er nøkkelen.

REKRUTTERING
KOMPETANSEFREMMENDE TILTAK
MARITIMT MILJØARBEID
STYRETS BERETNING
REGNSKAP
REVISORS BERETNING
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Årsberetning 2006 Innhold Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Dag Terje Andersen,  
nærings- og handelsminister:
«Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. Vår skipsfartsnæring  
er blant landets mest innovative og fremtidsrettede næringer. Og 
uten sammenligning den mest internasjonale. Dyktige mennesker 
har sørget for å være i forkant i den teknologiske utviklingen, samtidig 
som de har mestret de store kulturelle og demografiske endringene  
i samfunnet vårt. 

Norge er i dag en av verdens største skipsfartsnasjoner.  

I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at maritim sektor er et om-
råde vi skal satse spesielt på. Det handler ikke bare om våre tradisjoner 
og kompetanse. Det handler også om at næringen sysselsetter om lag 
90.000 nordmenn og skaper store nasjonale verdier.

Regjeringen er godt i gang med arbeidet med Norges første nasjonale 
maritime strategi. Ambisjonen er å utvikle en av verdens mest innovative, 
miljøvennlige og verdiskapende maritime næringer. Strategien hviler på 
fem søyler: Miljøvennlig skipsfart, globalisering, utdanning/rekruttering, 
forskning/innovasjon og nærskipsfart. Dette er alle viktige områder 
som det må jobbes aktivt med dersom Norge skal bevare sin posisjon 
som maritim stormakt. Dette krever økt innsats både fra næringens og 
myndighetenes side. Regjeringen tar sikte på å legge fram den maritime 
strategien i løpet av 2007.»
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Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir støtte til rekrut-
teringsprosjekter og HMS-prosjekter som kommer hele den 
maritime næringen til gode. God og aktiv rekruttering sikrer 
høy kvalitet på norske sjøfolk.

Noen aktuelle prosjekter som stiftelsen støtter: 

Rekruttering
Rekrutteringskampanjen «Utdanning du kommer langt med». 
Se neste side. 

Skoleskipene. Se side 6. 

Skoleskipsordningen. Et samarbeidsprosjekt mellom Rederienes 
Landsforening og Opplæringskontoret for Maritime Fag Nord. 
Prosjektet skal sette i gang gode opplæringstiltak som skal 
minske flaskehalser i sertifikatrettet maritim opplæring samt øke 
gjennomstrømmingen av kadetter i maritim næring.

Kadettformidling. Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse bidrar 
med midler til de maritime opplæringskontorene gjennom en av-
tale der OMF-kontorene skal ha ansvar for formidling av kadetter.

Kurs for praksiskandidater gir teoretisk tilleggsundervisning for 
matroser og motormenn som ikke oppfyller kravene for å avlegge 
fagprøve. Kursene forbereder til tverrfaglig eksamen på VKI 
Sjøfart og VKI Skipsteknisk drift. 

Helse, miljø og sikkerhet
Maritim Arktisk Kompetanse (MAK). Se side 8. 

Kurs for verneombud. Stiftelsen gir støtte til utvikling av verne-
ombudstjenesten om bord i fraktefartøyflåten. 

Tiltak for å redusere alvorlige hendelser på norske service-
fartøyer. Høgskolen Stord/Haugesund får midler til en studie 
som skal fremme sikker operasjon av offshore servicefartøyer på 
norsk sokkel. 

Maritim utdanning i sterk fremgang Norsk bemanning er avgjørende 
– Det er viktig å tenke langsiktig. Vi satser 
på opplæring i egen regi, og vi ser tydelig 
at våre mest lojale folk er de vi har lært opp 
selv. I sikkerhetsarbeidet er kontinuiteten 
svært viktig. Det er avgjørende å opprett-
holde og videreutvikle norsk kompetanse 
i den maritime næringen, sier Stig Remøy, 
Olympic Shipping AS. – Det er derfor vi 
jobber for å ta inn flest mulig lærlinger. 

Rederiet har i dag over 30 stillinger for 
lærlinger, kadetter og junioroffiserer. 

– Lærlingene fordeler seg innenfor en rekke 
fagområder. I løpet av de to årene de er hos 
oss får de en solid innføring i hva yrket de 
har valgt dreier seg om, sier Remøy. 

Olympic Shipping seiler med 11 offshore-
fartøyer, 1 forskningsskip og 1 moderne 
havgående tråler. Rederiet har 6 offshore-
fartøy under bygging. 

Fo
to

: ©
S

te
fa

n
 L

u
n

d
g

re
n

/J
o

h
n

é
r 

o
g

 ©
C

h
ri

s 
S

at
tl

b
e

rg
e

r/
G

e
tt

y 
Im

ag
e

s



Side 04

«Næringens mest omfattende dugnad noensinne. 
En helt ny synliggjøring med lovende resultater»
ikkeforalle.no
Rikke Lind, nå statssekretær i Nærings- 
og Handelsdepartementet, tidligere daglig 
leder i Maritimt Forum og primus motor i 
utviklingen av kampanjen «Utdanning du 
kommer langt med» og ikke minst den nye 
nettportalen for maritime yrker 
www.ikkeforalle.no.

– For det første, hvorfor dette litt underlige navnet på en 
utdanningsportal for en tradisjonell og seriøs næring?
– Det er en bevisst tanke bak. Helt fra starten var alle i arbeids-
gruppen helt bevisste på at vi i all kommunikasjon med målgrup-
pene måtte være dønn ærlige. Det mangler ikke på myter om vår 
næring. Fra tid til annen har det vært tatt skippertak, bokstavelig 
talt, for å heve kunnskap og kjennskap om næringen. Men som i 
alle andre merkevareutfordringer kreves langsiktig og strategisk 
tenkning. Takket være kloke politiske beslutninger har vi nå fått 
til et utgangspunkt, som jeg er sikker på at min etterfølger vil 
videreutvikle. 

For å vende tilbake til spørsmålet. Vi skal være ærlige i vår 
kommunikasjon – og vi skal være like innovative som bransjen selv 
er. Og – de fleste vet at ikke alle trives i en jobb til sjøs. For å pirre 
nysgjerrigheten og ikke minst for å våge å være litt utradisjonelle, 
valgte vi ikkeforalle.no som navn på nettportalen. 

Den overordnede 3-årige kampanjen heter «Utdanning du 
kommer langt med», som jo både har dobbeltbunn og noe 
eventyrlystent over seg.

– Hva med målgrupper utover skoleelevene selv?
– De viktigste påvirkerne for skoleungdom er uten tvil foreldrene. 
Får vi ikke tillit hos dem, har vi tapt. Foreldrene er voksne 
mennesker som har opplevd næringen både i oppgangs- og 
nedgangstider. De har alle de fordommene som finnes om den 
maritime næringen i bakhodet når de diskuterer yrkesvalg med 
ungene. De har fått sin informasjon gjennom media, og i løpet 
av et tiår er det vel ikke bare et utelukkende positivt bilde som 
er tegnet. Det har iallfall sjelden vært kommunisert, utenom 
fagmiljøene, hvor innovativ, miljøbevisst og verdiskapende den 
norske og internasjonale maritime næringen er. Og ikke minst 
hvilke karrieremuligheter som ligger i dette veldige mangfoldet av 
yrker i den norske og internasjonale maritime næringen. Dette må 
vi få formidlet til foreldrene og til den tredje viktige målgruppen, 

Nye generasjoner skal ut. De skal lære om havets luner, 

innfall og humørsvingninger. De skal lære om havets natur, og de skal 

lære å kontrollere det gåtefulle kontinentet under den blanke 

overflaten. De skal høste fra havet.

Rikke Lind, tidligere daglig leder, Maritimt Forum

Årsberetning 2006 Rekruttering Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
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nemlig skolens rådgivere. Hos disse vil ubesluttsomme elever 
nesten alltid søke råd. Kunnskap om maritime yrker i det offent-
lige skoleverket er kanskje ikke helt fraværende, men det er ikke 
langt unna. Det er derfor viktig for oss å få etablert en langsiktig 
kommunikasjon med skolene. 

Kampanjens grunnkonsept ble utviklet med alle disse tre målgrup-
pene i bakhodet, skoleelevene, foreldrene og skolenes rådgivere. 
At Internett og digitale kanaler ble valgt som hovedkanal, hadde 
to helt naturlige forklaringer. For det første, det er der ungdom-
men vi vil ha i tale befinner seg. Den andre viktige årsaken er at 
Internett som kanal kan inneholde store informasjonsmengder 
som mottakeren kan forsyne seg av i sitt eget tempo og i passe-
lige porsjoner. 

– Har det foreløpig blitt registrert noen resultater?
– Jada, og det er jo også fordelen med de digitale og målbare 
kanalene. Veteranene og de mer erfarne i arbeidsgruppen har 
etter beste evne forsøkt å dempe forventningene. Dette er som 
før nevnt langsiktig arbeid. Men det er gledelig når skolene melder 
om økt trykk etter informasjon og at noen har fått flere søknader 
enn noensinne. Men det skal selvsagt ikke være noen sovepute. 
Næringen skal synliggjøres og få den positive oppmerksomheten 
den virkelig fortjener. Vi skal være med i konkurransen om de 

beste hodene. Vi trenger dem for å gjennomføre ambisiøse visjoner 
som næringen selv har vedtatt. Hele den strategiske tanken bak 
«Utdanning du kommer langt med» er bygget opp om dette.

– Er Internett valgt som eneste kanal i kampanjen?
– Nei, så langt i fra. Internett-portalen er som en motor i et 
systematisk og planmessig påvirkningsarbeid. Andre kanaler, som 
avis- og webannonsering,  har vært i flittig bruk både for å få opp 
besøksantallet på ikkeforalle.no og for å øke interessen for våre 
stands på utdanningsmessene over hele landet. Disse messene 
er en viktig kanal for de maritime opplæringskontorene, som har 
vært sterk involvert i kampanjen. Med sin nærhet til skoler og 
rederier har de gitt verdifulle innspill. 

– Hvem står bak kampanjen?
– Det er Maritimt Forum som fronter kampanjen. Men i Maritimt 
Forums styre og de nedsatte arbeidsgruppene har «alle» som har 
en interesse i næringen deltatt. Det har vært en unik dugnad i den 
maritime næringen, og jeg håper den har lært oss at mulighetene 
i Norge er enorme, om vi bare klarer å legge særinteressene til 
side for en stund. De dukker jo opp ved de forskjellige forhand-
lingsbordene tidsnok, likevel. Under arbeidet med prosjektet har 
alle hatt på «ikkeforalle»-hatten, og det har vært et enestående 
engasjement og en positiv vilje til resultater hos alle.

Tilskudd bevilget til
opplæringsstillinger 2004-2006 

Rekruttering Årsberetning 2006Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
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Tor Egil Fjelde har ledet institusjonen siden 1999. – Dette året  
har vært spesielt begivenhetsrikt, smiler Fjelde, stolt som en 
nybakt far.

– En av våre store drømmer har gått i oppfyllelse. Vi har overtatt 
den tidligere hurtigruten Narvik, som nå skal tjenestegjøre som 
Skoleskipet Gann. Dermed har vi plenty med nye utfordringer 
og arbeidsoppgaver. I tillegg til at skipet er mye større og mer 
moderne enn det forrige skipet, så kan vi nå tilby gamle og nye 
elever en virkelig standsmessig innkvartering, naturlig nok. Det 
er 150 doble lugarer om bord. Det betyr at alle elever får sin egen 
lugar, med dusj og toalett. Så tidene har forandret seg siden 
starten i 1947.

– Har du sett noen endring på hva slags ungdom som nå  
søker til skoleskipene?
– Jeg vil nok si at dagens elever er mer bevisste på sine valg. De 
har valgt sjøen og et maritimt yrke som sin karrierevei, og de har 

valgt skoleskipet som sitt utgangspunkt. Fra dette utgangs-
punktet kan de faktisk komme så langt som de selv ønsker. Den 
maritime næringen gir deg bokstavelig talt et hav av muligheter, 
enten du forblir om bord på et skip eller om du velger å gå i land 
etter noen år. 

Vår utdanning skal uansett være den beste. Den skal gi elevene 
litt mer enn de hadde forventet, og den skal gjøre elevene 
ettertraktet av rederiene.

– Hvor mange elever er det om bord på M/S Gann i dag?
– Dette skoleåret har vi 75 elever hvorav faktisk 13 er jenter, så 
kjønnsfordelingen til sjøs er i endring. Søknadsbunken for neste år 
viser en gledelig økning. Hele 312 håpefulle har søkt for neste år, 
og av disse er 65 jenter. Vi har kapasitet for 105 elever, så det kan 
se ut som om vi kommer til å fylle opp så godt som hele skuta. Jeg 
tror økningen skyldes flere ting, bl. a. at næringen selv har tatt et 
ansvar og gjort mulighetene bedre kjent. 

Skoleskipene
Tor Egil Fjelde er rektor og leder ved 
skoleskipet M/S Gann. Han er en moderne 
leder med glimt i øyet og en god replikk på 
tungen – og med stor entusiasme for denne 
spesielle utdanningsformen. 

Det er en av de mest tradisjonsrike utdan-
ningsformene i Norge. Allerede i 1947 så 
man den store fordelen ved å la elevene 
kombinere det praktiske livet om bord med 
den teoretiske undervisningen.

«Vi pleier å si at foreldrene skal ha full reklamasjons-
rett hvis utdanningen ikke svarer til forventningene»

Havet er nytt hver dag. Ved soloppgang brer det seg ut 

foran deg, og du vil snart få vite hva slags humør havet byr deg i dag. 

Først da vil du vite hvordan dagen din blir.

Tor Egil Fjelde, rektor og leder for M/S Gann

Årsberetning 2006 Rekruttering Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
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– Hvilke kriterier ser dere etter hos søkerne?
– Det er ikke til å komme forbi at oppførsel og fravær er viktige 
kriterier, særlig det siste. På et skip er alle avhengige av hveran-
dre. Fellesskapet er avhengig av at du stiller opp. Karakterene i 
teoretiske fag sier selvfølgelig noe om hva du har i hodet. Men 
ofte kan arbeidsinnsats og pålitelighet veie opp for teoretiske 
resultater. Vi lever jo som sjøfolk om bord. I tillegg til den vanlige 
undervisningen settes elevene til maling, vasking og annet 
nødvendig vedlikehold. Dette er en viktig del av læringen. I løpet 
av et skoleår på 10 måneder er vi til sjøs 2-3 måneder. I løpet av 
denne tiden har elevene lært mye både om sjømannslivet og ikke 
minst om seg selv. Det gir selvtillit å mestre en voksen jobb. På 
denne måten blir praksisen en viktig del av teorien.

– Får du fulgt med elevene etter endt skolegang?
– Det er noe av det hyggeligste – de er jo stolte av skolen sin. Når 
vi er ute på tur, dukker det opp tidligere elever i hver eneste havn. 
De vil hilse på og fortelle nytt. Alle har opplevd et sterkt fellesskap 
i en viktig periode i livet sitt. De forlater hjemmet sitt, og jeg er 
både mor og far for dem. Jo da, jeg får E-post fra alle verdens 
kanter, og det er veldig hyggelig å høre fra dem.

– Det er stor etterspørsel etter dyktige sjøfolk, og antallet søkere 
øker for hvert år. Næringen selv er engasjert og har synliggjort de 
maritime yrkene. De er på vei til å få den oppmerksomheten og 
statusen som de fortjener. Det skulle da også bare mangle, to av 
våre elever er nå i praksis på et offshore service- fartøy utenfor 
kysten av Gambia. De tjener godt og er om bord i seks uker før de 
har fri i seks uker. Jeg pleier å si til elevene at det bare er to feil 
med de maritime yrkene; det er at du tjener for godt og at du har 
for mye fritid. 

De færreste synes det er noe feil med akkurat det, avslutter 
rektor Fjelde med et smil.
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Rekruttering Årsberetning 2006Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
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Til tross for sitt barske klima har Tromsø vært et hett tema i medi-
ene det siste året. Kanskje først og fremst på grunn av OL. Tromsø 
gikk seirende ut av den kampen og blir den norske søkerbyen til 
De Olympiske Vinterleker i 2018.

Men Tromsø seirer på andre arenaer også. Tromsø og Høgskolen i 
Tromsø vil i løpet av få år bli et sentrum for den norske satsningen 
på studiet «Maritim Arktisk Kompetanse» (MAK).

– Utviklingen i nordområdene skjer raskt nå, fastslår Hans Petter 
Kvaal, dekan ved Høgskolen i Tromsø (HiTø). – På mange måter 
er verden snudd litt på hodet. Nordområdene, Russland inkludert, 
er blitt et særdeles viktig område for vår globaliserte verden, 
både strategisk og energipolitisk. Undersøkelser viser at 25 % av 
verdens uutnyttede oljeressurser befinner seg i dette vanskelig 
tilgjengelige området. Snøsmeltingen i polområdet vil trolig bidra 
til at en stor del av verdenshandelen finner nye og økonomiske 
seilingsleder gjennom vårt område. Summen av alt dette vil skape 

en helt ny type aktivitet her nord og et press på et av klodens 
mest sårbare miljøer. Det er vår utfordring å forvalte disse miljø-
ene på en skikkelig måte. 

– Både denne utviklingen og andre faktorer, som f. eks. Norges 
håndheving av Svalbard-traktaten, gjør at det er på høy tid at vi 
bygger opp et betydelig regionalt senter for Maritim Arktisk 
Kompetanse her.

– Hvorfor er Tromsø det ideelle stedet for et slikt senter?
– Ganske enkelt fordi vi allerede har startet. Vi tilbyr et svært 
populært maritimt studium ved HiTø i dag. Det er en nautisk linje 
for alle sertifikater, kombinert med et fullverdig ingeniørstudium. 
Kombinasjonen nautikk og realfag har vist seg attraktiv hos både 
rederiene og Kystvakten. Studiet fører i dag fram til en bachelor-
grad, og på sikt jobbes det også med å etablere en Mastergrad 
innenfor fagkretsen. De 15 – 20 studentene vi tar opp i året går 
rett inn i ledige stillinger etter endt utdanning. 

«Ved å løse den arktiske utfordringen vil vi skaffe 
oss både et teknologisk og energipolitisk forsprang»

Havet er evig. Vi utvikler stadig nye metoder for å utnytte det. 

Derfor må vi utvikle nye metoder for å beskytte det. Både for oss selv 

og for generasjoner etter oss. Vi kjenner ikke havets hemmeligheter. 

I tusenvis av år har vi bare fisket litt i overflaten.

Hans Petter Kvaal, dekan, Høgskolen i Tromsø

Årsberetning 2006 Kompetansefremmende tiltak Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Høgskolen i Tromsø
Hans Petter Kvaal kom til Høgskolen i 
Tromsø for syv år siden. Han kom til høg-
skolen uten noe spesielt fokus. Han startet 
straks arbeidet med å markedsorientere sko-
len. Det vil si, han la ned studier hvor skolen 
ikke hadde noe spesielt fortrinn og etablerte 
andre hvor den nordlige beliggenheten ga 
fordeler, dvs. studier innenfor kaldklima og 
innenfor næringer som blir viktige i nord. 
Konseptet Maritim Arktisk Kompetanse 
passet derfor som hånd i hanske.



Side 09

– Det spesielle MAK-studiet er bygget opp omkring fagområdene 
nautikk og logistikk, med vekt på de arktiske utfordringene. Fra 
høsten vil studiet være et 1-årig påbyggingsstudium og gi 30 
studiepoeng. I prinsippet er det en videreutdanning for alle serti-
fikater som gir spesialkompetanse for arktiske områder. Foruten 
sertifikatpåbygging, er studiet også etterspurt av rederiene og 
næringen forøvrig. Arktisk nautikk og logistikk er krevende, og alle 
seriøse operatører innser at konsekvensene ved uhell får en helt 
annen dimensjon enn de er vant til i andre regioner. Studiet får 
derfor også en positiv føre-var-effekt.

– Teknisk består studiet av to fellesmoduler, en operativ og 
en administrativ. Av aktuelle fag for de ekstreme forholdene 
i arktiske farvann kan nevnes miljøfag, meteorologi, ising og 
krisehåndtering, avrunder dekanen.

Tromsø er ofte kalt for Nordens Paris for sitt livlige uteliv. Om få år 
vil Tromsø kanskje også kunne kalles for Nordens Dallas.

Tilskuddsbeløp i 2006 fordelt på 
lærlinger, kadetter og junior- 
offiserer   
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«Et konkret og godt svar på den 
kanskje viktigste utfordringen vi 
står overfor i vår nordområdepolitikk,  
nemlig å gjøre Norge kunnskapsledende  
i verden på spørsmål som gjelder vårt 
viktigste strategiske satningsområde.»

Jonas Gahr Støre, statsråd, 
til åpningen av studiet ved Høgskolen i Tromsø
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Det finnes mange myter om norske redere og Norges maritime 
næring. Marianne Lie er adm. direktør i Norges Rederiforbund 
og har hørt om de fleste. – Det er en kjent sak at det norske 
samfunnet vet svært lite annet enn at flåten er stor, og at det 
jobber folk fra mange nasjoner om bord på norske skip. Når det 
gjelder miljø, blir næringen ofte fremstilt som sinke, noe som er så 
langt fra sannheten som det er mulig å komme. Ikke alle er klar 
over at sjøtransport er den desidert mest miljøvennlige formen for 
transport som finnes. Men vi lener oss ikke tilbake av den grunn. 
Vår visjon er en skipsfart helt uten skadelige utslipp! Vi er en av 
verdens største skipsfartsnasjoner. Det betyr at vi kan gjøre en 
forskjell som kan merkes globalt. 

– Hva slags tiltak kan næringen vise til? 
– Vår tilnærming til miljøarbeid har vært og er litt annerledes enn i 
andre næringer. Det er en klar sammenheng mellom miljøvennlige 
løsninger og lønnsom drift. For hvert tonn diesel vi sparer, vil miljøet 
bli spart tilsvarende. Norsk maritim næring har derfor over mange 
år arbeidet hardt for å redusere sine utslipp. Mer effektive motorer 
og bedre skrogformer har ført til kontinuerlig effektivisering, som 
igjen har resultert i stor reduksjon i bunkersforbruket – og dermed 
utslipp av CO2. Utvikling av drivstoff går i samme retning. De første 
gassdrevne fartøyene er allerede operative. Gass som drivstoff 
reduserer utslippene av svovel, klimagasser og NOx kraftig.  

«Sikkerhet for mennesker og sikkerhet
for miljøet er to sider av samme viktige sak»

Marianne Lie, adm. direktør, Norges Rederiforbund
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Norges Rederiforbund
Marianne Lie har vært adm. direktør i 
Norges Rederiforbund siden 2002. Før 
dette arbeidet hun i forbundet i 10 år, både 
som avdelingsleder og som direktør for 
industripolitiske saker.



Vi bruker i dag også langt mer miljøvennlig bunnstoff. Vi har videre 
kommet langt i arbeidet med en mer miljøvennlig håndtering av 
ballastvann.  Skipene er blitt sikrere fordi vi har fått ny teknologi 
for navigasjon og doble skrog.  Risikoen for miljøkatastrofer er 
dermed også blitt mindre.

– Er det mer å hente i fremtiden?
– Vi er på rett vei, og det er mye positivt på beddingen, bokstavelig 
talt. Snart har vi klar teknologien for å bygge de første skipene 
drevet med brenselsceller. Denne banebrytende teknologien vil 
redusere utslippene til et minimum. Skip drevet av sol og vind er 
også på konseptstadiet.

Vår ambisjon er å gjøre norsk miljøinnsats til en global konkur-
ransefordel for norsk næringsliv generelt. 

– Hvordan er Rederiforbundets internasjonale perspektiver?
– Rederiforbundet er bevisst på at vi er en global næring. Det er 
derfor nødvendig både å delta i internasjonale fora og å søke å 
være pådriver i dem.  Størrelsen på den norske handelsflåten gir 
oss en enestående mulighet til å påvirke hele verdens skipsfart, 
og indirekte verdens infrastruktur for varehandel. Vi kan påvirke 
alle som er underlagt globale reguleringer både av sosiale forhold 
(ILO) og miljø (IMO). 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir meget positiv 
støtte til ulike prosjekter knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
Rederinæringen og stiftelsen arbeider derfor mot felles mål når 
det gjelder renere miljø. 

Helse, miljø og sikkerhet
i norsk maritim næring
1999 - 2007  Initiativ og gjennomføring 
 av prosess i IMO om krav til 
 forsvarlig opphugging av skip
2006 - vedtak ny miljøstrategi: 
 Nullvisjon for utslipp som
 skader miljøet
2006 - Seminarer om krisekommunikasjon
2006 - Medlem i FNs «Global Compact»  
 – nettverk for miljø og samfunnsansvar
2007 - Konkretisering av etiske
 retningslinjer
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2-årig trainee-program
Ikke alle i maritime yrker er ute på havet. 
Mange jobber på land. Norges Rederifor-
bund startet i 2005 et 2-årig trainee-pro-
gram. Programmet omfatter 21 bedrifter 
innenfor rederier, verfts- og utstyrsindustri, 
riggselskaper, samt bedrifter innenfor 
klassifisering, bank og mekling. Det var 
1.500 søkere til trainee-stillingene i 2005. 
En ny runde starter i 2007, det vil da være 
27 stillinger i 20 bedrifter. Deltagerne er 
nyutdannede siviløkonomer, sivilingeniører 
og jurister.
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Side 12

Stiftelsens virksomhet i 2006
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i oktober 2003 av 
Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinist-
forbund og Norsk Sjøoffisersforbund som oppfølgning 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.  Midlene skal benyttes til 
kompetansehevnings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk.

Stiftelsen har i 2006 innkrevet om lag kr. 47,2 mill.  Stiftelsens midler 
er i hovedsak benyttet som tilskudd til rederier som har opplærings-
stillinger (lærlinger, kadetter og junioroffiserer) med om lag kr. 37,6 
mill.  Dette er en økning på ca. 3,0 mill. i forhold til 2005.  Det er videre 
bevilget om lag kr. 8,3 mill. til ulike rekrutterings- og opplæringspro-
sjekter, 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 opplærings-
stillinger 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 opplæ-
ringsstillinger har det vært en meget positiv utvikling når det gjelder 
antall opplæringsplasser.  I første halvår 2004 ble det gitt tilskudd til 
ca. 1000 opplæringsplasser.  Antallet økte til ca. 2000 plasser annet 
halvår 2006.  

Styret konstaterer at det er stadig økende mangel på kvalifisert 
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 fleste segmenter.  Styret er tilfreds med at man har 
en meget positiv utvikling når det gjelder økningen i antall opplæ-
ringsplasser.  Dette viser at stiftelsen fungerer etter sin hensikt, og at 
rederiene er seg bevisst sin egen betydning når det gjelder utdanning 
av flere norske sjøfolk.

Når det gjelder stiftelsens virksomhet fremover, konstaterer styret at 
det synes å være bred politisk enighet knyttet til nettolønnsordnin-
gene, og dermed også grunnlaget for stiftelsens virksomhet.   

Organisasjon
Stiftelsens skal ha et styre bestående av 7 personer.  Ved årsskiftet 
2006/2007 hadde styret følgende sammensetning: Styrets leder, 
Hans Sande (Norsk Sjøffisersforbund), Jørgen Vatne (Norges Rederi-
forbund), Helge Otto Mathisen (Color Line AS), Kjell Johansen (Odfjell 
ASA), Kjell Berg (Norsk Sjømannsforbund), Arnljot Muren (Det norske 
maskinistforbund) og Per O. Meek (Sjøfartsdirektoratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat.  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 Rådhusgaten 25 
i Oslo.

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

Økonomi
Stiftelsens regnskap for 2006 viser et årsresultat på kr. 1.508.756,-.  
Økonomien er god og gir grunnlag for videre drift.  

Revisjon
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanses revisor har i 2006 vært 
statsautorisert revisor Kjell Storeide fra Noraudit DA.
   

Styrets beretning for 2006

Årsberetning 2006 Styrets beretning Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Oslo, 29. mars 2007

Hans Sande (leder)

Jørgen Vatne

Helge Otto Mathisen

Per O. Meek

  

Kjell Johansen

 

Kjell Berg 

Arnljot Muren   



NOTE
NR.

2006
HELE KR.

2005
HELE KR.
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RESULTATREGNSKAP  

Driftsinntekter

Bidrag 1 47 259 114 39 124 056
Sum driftsinntekter  47 259 114 39 124 056 
 

Driftskostnader

Tilskudd til opplæringsstillinger 2 37 620 200 34 681 544 
Tilskudd til andre rekrutterings- og opplæringstiltak 3 8 350 816 6 737 572 
Kjøp av tjenester 4 350 000 250 000
Sum driftskostnader  46 321 016 41 669 116

Driftsresultat  938 098 -2 545 060
 

Finansinntekter 

Renter  570 658 384 594
Sum Finansinntekter  570 658 384 594

ÅRSRESULTAT  1 508 756 -2 160 466 

 

BALANSE 
 

EIENDELER 

Pengemarkedsfond 5 13 780 946 13 415 901 
Utestående krav 6 25 428 500 18 974 666 
Bankinnskudd  4 431 164 10 607 851
Sum eiendeler  43 640 610 42 998 418

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 
Grunnkapital  20 000 20 000 
annen egenkapital  23 288 412 21 779 656 
Gjeld 
Kortsiktig gjeld 7 20 332 198 21 198 492
Sum egenkapital og gjeld  43 640 610 42 998 148 

 

 

 

Oslo, 29. mars 2007

Regnskap / Balanse
NOTE

NR.
2006

HELE KR.
2005

HELE KR. NOTE 1 2006 2005 
Termin 5 forrige år   Differanse mellom estimat og virkelig                    -  35 720
Termin 6 forrige år   Differanse mellom estimat og virkelig 479 494 572 400
Tilleggsfakturering for tidligere år 2005 1 032 120 1 226 700
Termin 1 6 456 000 5 907 900
Termin 2 6 917 000 6 111 880
Termin 3 7 162 000 6 215 750
Termin 4 8 284 500 6 285 780
Termin 5 8 464 000 6 528 300
Termin 6                                 Estimat 8 464 000 6 239 626
TOTALT 47 259 114 39 124 056

 

 

NOTE 2 2006 2005 
Korreksjon avsetning mot virkelig 2. term 2005 55 300 52 628 

Lærlinger 16 556 620 16 729 690 

Catering 1 592 500  

Kadetter 8 780 720 8 469 540 

Junioroffiserer 10 635 060 9 429 686

TOTALT 37 620 200 34 681 544

 

 

NOTE 3  
Beløpet gjelder støtte til ulike prosjekter knyttet til hMS, forskning, opplæring og rekruttering 

 

 

NOTE 4  
Kostnad til sekretariatfunksjonen som ivaretas av Norges Rederiforbund 

 

 

NOTE 5  
Plassert i fondet DnBNOR Likviditet 20 

 

 

NOTE 6  
Omfatter påløpte fordringer for 5. og 6. Termin 2006, jfr. note 1 

 

 

NOTE 7  
Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2006 som blir utbetalt april 2007 

Samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutterings- og opplæringsprosjekter

Regnskap Årsberetning 2006Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

hans Sande          Jørgen vatne          Per O. Meek          Kjell Berg

arnljot Muren          Kjell Johansen          helge Otto Mathisen
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Revisors beretning

Til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

REVISJONSBERETNING FOR 2006

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr 1.508.756.  
Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift.  Årsregnskapet består av resultat-
regnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. 
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre.  Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til 
revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske 
Revisorforening.  Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregn-
skapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av 
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning  
og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske
 stilling 31. desember 2006 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
 regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift
 er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 29. mars 2007 

BDO Noraudit Oslo DA 

Kjell Storeide
Statsautorisert revisor



Havet er det siste uutforskede kontinent. Havet har holdt på sine 

hemmeligheter helt til i dag. Vår evne til innovasjon gjør at vi står på 

terskelen til en helt ny tidsalder i vårt forhold til havet.
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Maritim kompetanseutvikling er en nasjonal 

oppgave i et land med ryggen mot en fjellkjede 

og ansiktet vendt mot havet.

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
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