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Et flott år!
– Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har hatt et godt arbeidsår. Samarbeidet mellom myndigheter og næringen gir gode resultater. Stiftelsen
er i ferd med å bli det bidraget til kompetanseoppbygging i samfunnet den var ment å skulle være.

Lønnsomt med norske lærlinger
Som Norges største cruisefergerederi tar Color Line ansvar og satser friskt på norske lærlinger. Det har vist seg å lønne seg. God stabilitet, lojalitet
og yrkesstolthet kjennetegner norske sjøfolk.

Sats på norske sjøfolk
Mannskapssjef i Odfjell, Marit-Beate Simonsen, er opptatt av å tilrettelegge for norske lærlinger og kadetter i rederiet. Det er kadett Maryann
Bendiksen svært takknemlig for.  

Norges maritime hovedstad
I Austevoll kommune går barna i maritime barnehager og ungdommen på fisker- eller teknisk fagskole. De voksne er knyttet til sjøfartsnæringen
gjennom arbeidet sitt. Med mindre de jobber i kommunens administrasjon.

En garanti for høy kvalitet på norske sjøfolk
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir støtte til rekrutteringsprosjekter og HMS-prosjekter til allmenn anvendelse for hele den maritime
næringen. Det sikrer høy kvalitet i hele virkekjeden.

Styrets beretning |   Regnskap |   Revisors beretning
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Styreleder Tore Gjestrum
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ET FLOTT ÅR!
– Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har hatt et godt arbeidsår. Samarbeidet mellom myndigheter og næringen gir gode
resultater. Stiftelsen er i ferd med å bli det bidraget til kompetanseoppbygging i samfunnet den var ment å skulle være.

Han er godt fornøyd, styreleder Tore Gjestrum i Stiftelsen Norsk Maritim

Kompetanse. Året 2005 var et meget godt år for stiftelsen. Først og fremst er

stiftelsen blitt stadig bedre kjent innenfor skipsnæringen, og det gir stadig

større effekt på flere områder.

– Vi mottar hele tiden flere søknader om bidrag til tiltak for kompetanse-

heving. Det er en markant økning i antallet opplæringsstillinger om bord, og

bare siden første halvår i 2004 har tallet stiftelsen bidrar til å finansiere, økt

fra 1000 til 1650, fremholder Gjestrum.

– Samtidig henger dette sammen med at rammevilkårene for norske sjøfolk

endelig har fått den stabilitet og konkurransedyktighet som næringen har

etterspurt i en årrekke.

Gjestrum tror at stiftelsen er i ferd med å bli det bidraget til kompetanse-

oppbygging i samfunnet som den var ment å skulle være. Han fremholder at

bidraget som ytes til opplæringsstillinger er viktig, ikke bare til unge norske

sjøfolk og til rederiene som investerer i dem, men også at det gir langsiktige,

positive konsekvenser for hele det maritime miljøet – ikke bare til sjøs.

– Inntektene til stiftelsen vil øke betraktelig inneværende år, og det er

svært positivt. Fra juli i år vil nemlig nettolønnsordningen omfatte alle norske

sjøfolk på NOR-registrerte skip i konkurranseutsatt fart, med en begrensning

til sikkerhetsbemanningen for utenriksfergenes del.

Men styrelederen påpeker at himmelen ikke er fri for uværsskyer. I løpet

av en femårsperiode har det vært en nedgang på over 150 skip i den norsk-

flaggede flåten, samtidig som verdensflåten og europeisk skipsfart ellers vokser.

– Årsaken ligger i den norske rederibeskatningen, som ikke er konkurran-

sedyktig. Uten norske skip og rederier vil det ikke finnes arbeidsplasser for

norske sjøfolk, og ingen opplæringsstillinger til sjøs for norsk ungdom.

– Ett av de første grepene den rød-grønne regjeringen tok, var å utvide

nettolønnen for norske sjøfolk og dermed sikre viktige arbeidsplasser og

uvurderlig kompetanse langs hele kysten. Regjeringen har lagt vekt på at den

vil føre en aktiv næringspolitikk, og har utpekt skipsfarten til satsingsområde.

Vi forutsetter at regjeringen vil holde seg til den kursen som er staket ut, og

innføre en rederibeskatning på linje med Europa ellers. Bare slik kan både

rederier og ungdom som vil utdanne seg til en maritim karriere, finne

grunnlag for å satse. Bare slik kan resultatene fra samarbeidet mellom

næringen og myndighetene fortsette å gi de resultatene den så langt har gitt,

avslutter styreleder Tore Gjestrum.
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Lærling Roger Gustavsson og informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen
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Som Norges største cruisefergerederi tar Color Line ansvar og satser friskt på norske lærlinger. Det har vist seg å lønne seg.
God stabilitet, lojalitet og yrkesstolthet kjennetegner norske sjøfolk.

LØNNSOMT
MED NORSKE LÆRLINGER

Satser på norsk bemanning

Haugesundsrederiet Østensjø Rederi AS bidrar
sterkt til rekrutteringen av norske lærlinger. 

– For oss er det viktig å tenke langsiktig,
nettopp derfor satser vi på opplæring. Vi har
dessuten erfart at våre mest lojale medarbei-
dere er dem vi har lært opp selv. Kontinuitet er
svært viktig med hensyn til sikkerhetsarbeid.
Videre  er det avgjørende å opprettholde norsk
kompetanse i maritim sektor, derfor satser vi
på norske lærlinger, sier personalsjef i Østensjø
Rederi, Sigurd Eikje. 

Selskapet med 319 ansatte har hele 14 pro-
sent opplæringsstillinger.

– Vi har lærlinger innenfor fem fagområder;
matros, motormannfaget, elektriker, kokk og
kontorlærlinger. Det er vi stolte av! Vi har ikke
muligheter til å tilby alle under opplæring fast
jobb, men gir lærlingene en solid innføring i
løpet av de to årene de er hos oss, sier Eikje. 

Østensjø Rederi har tre ulike fartøytyper:
Taubåter, forsyningsskip og flerbruksskip for
undervannsoperasjoner og konstruksjonsarbeid. 

– Nettolønnsordningen gjør at norske lærlinger er attraktive. Dette er vi

svært tilfreds med. Gjennom århundrer har Norge avlet svært gode

sjøfolk; det å seile til sjøs er en egen livsstil som er nedarvet gjennom

generasjoner her til lands, sier maritim personalsjef i Color Line, Per

Bergeius Andersen.

Han mener stabilititet, lojalitet og yrkesstolthet er faktorer som preger

norske sjøfolk, og er svært fornøyd med lærlingordningen.

– Vi bruker denne type opplæring til dekk, maskin og catering, med

hovedvekt på det maritime. Etter to års grunnopplæring sendes elevene ut i

praksis med tett oppfølging fra opplæringskontoret i Tønsberg. Slik læres

sjømannsskap fra bunnen av.

– Det er det nærmeste man kommer den tidligere måten å rekruttere sjøfolk

på hvor folk gikk gradene?

– Fordelen er at det også skjerper dem som skal lære bort. De må frem-

stå som forbilder og må hele tiden holde seg oppdatert. Det er en vinn-vinn

situasjon. Det er utnevnt en fadder om bord for hver av lærlingene. Alle om

bord med opplæringsansvar har gått gjennom instruktørkurs, og selv om

dette koster rederiet penger, viser dette hvor seriøst vi tar rekrutteringen.

REKRUTTERER FRA HELE LANDET
Interessen for å komme ut i praksis er det heller ikke noe å si på. Da rederiet

utlyste 200 stillinger på skipet Prinsesse Ragnhild, fikk de inn hele 4000 søknader.

– Bemanningsselskapet Adecco foretok en grovutsiling ut fra hva vi var

på jakt etter. Etter første intervjurunde tok vi over og ansatte ledere, som

igjen plukket ut sine fremtidige medarbeidere.

Informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen understreker at det er viktig

for Color Line å satse på norske lærlinger.

– Vi har lagt et løp ved å operere fra Norge. Språkkravet er en ting, mann-

skapet skal dessuten sikre de investeringer vi gjør. Vi er avhengig av å sikre

oss de beste folkene på alle nivåer. Det er ingen vil om at de ansatte har stor

betydning for vår omsetning.

Også industripolitisk er det viktig å satse på norske sjøfolk.

– Vi ansetter folk fra hele landet og opprettholder dermed målet om å

rekruttere folk utenfor storbyene. Medarbeiderne kan fremdeles bo på hjem-

stedet og ha en interessant jobb å gå til, sier Andersen.

FAKTA OM KONSERNET
Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruisefergerederier.

Selskapet vil i løpet av 2005 ha ca. 3.500 ansatte i fire land.

Årsomsetningen er ca. fire milliarder kroner. Rederiet har en flåte på 10

skip, og opererer syv internasjonale fergeruter mellom ti havner i Norge,

Tyskland, Danmark og Sverige.

Årlig reiser over 4,2 millioner gjester med Color Line. I tillegg frakter ski-

pene over 800.000 personkjøretøyer og 160.000 vogntog.
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Mannskapssjef Marit-Beate Simonsen
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Mannskapssjef i Odfjell, Marit-Beate Simonsen, er opptatt av å tilrettelegge for norske lærlinger og kadetter i rederiet.
Det er kadett Maryann Bendiksen svært takknemlig for.  

– For oss er det avgjørende å få norske offiserer inn i vårt system helt fra

begynnelsen. Slik bygger vi opp en stamme med egne folk. Vi har en tradi-

sjon for å bruke norske sjøfolk; det er dem vi kjenner best, sier mannskaps-

sjef Simonsen.

Denne grunnholdningen nyter Maryann Bendiksen godt av. Som kadett

om bord på Odfjells Bow Flora arbeider hun med alt fra seilingsplanlegging

på brua til tankspyling på dekk. – Det er nettopp mangfoldet som gjør at jeg

elsker jobben min. Det at jeg lærer noe nytt hver eneste arbeidsdag.

Det var jobb om bord på Hurtigruta som ga Maryann lyst til å gå sjøveien.

– Det var da jeg innså at et liv på sjøen var midt i blinken for meg. Jeg søkte

meg inn på Høgskolen i Vestfold, og etter tre år der var jeg så heldig å få en

stilling som kadett om bord i Bow Flora; en tankbåt som transporterer

kjemikalier. Jeg fikk først avslag på søknaden, men i denne bransjen gjelder

det å stå på og vise engasjement. Jeg var helt avhengig av praksis for å få fullført

utdannelsen min. Og selv om skolen garanterer kadettplass, er det studentene

selv som må sørge for dette.

Nettopp kombinasjonen av praktisk og teoretisk arbeid gjør at 25-åringen

trives svært godt som kadett. Med ni måneder bak seg gjenstår tre før

Maryann har sertifikatet i hende.

OPPRETTHOLDER NORSK KOMPETANSE
– Jeg reiser verden rundt, og ikke en arbeidsdag er lik en annen. Man må løse

problemer på mange ulike plan. Livet om bord er virkelig spennende! At jeg

er kvinne, er bare en fordel. Selvsagt har det vært uvant for menn fra andre

kulturer å se meg sjaue med tungt, fysisk arbeid, men etterhvert har de sett

at jeg takler det helt fint. Ved å ha flere kvinner kan vi operere med en bedre

kvinneandel i flere kulturer, og demonstrere likestilling i praksis. Flere

kvinner beriker både fag- og arbeidsmiljø.

For Maryann er det også viktig at rederiene her i landet satser på norske

sjøfolk.

– Vi har gode skoler her i landet som sikrer at kompetansen om bord

opprettholdes. Mange av elevene fra mitt kull har fått jobb enten om bord i

båt eller innen shipping på land. Det er en positiv utvikling. Rederiet jeg job-

ber for har opplæring tilrettelagt for lærlinger og kadetter og vet å satse på

norske sjøfolk. Det betyr mye.

Praktiske evner er en fordel om man ønsker en karriere på sjøen, mener

Maryann.

– Ikke minst må man ha en genuin interesse for jobben som skal utføres.

Med den rette innstillingen er livet på sjøen fantastisk.

SATS PÅ 
NORSKE SJØFOLK
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I Austevoll kommune går barna i maritime barnehager og ungdommen på fisker- eller teknisk fagskole. De voksne er knyttet
til sjøfartsnæringen gjennom arbeidet sitt. Med mindre de jobber i kommunens administrasjon.

Ordfører Helge André Njåstad tør påstå at samtlige av kommunens 4500

innbyggere direkte eller indirekte er tilknyttet den maritime næringen.

– Fiskeri, havbruk og offshore  er de største næringene i Austevoll. Vi har

27 havgående ringnotfartøy og hele 24 oppdrettskonsesjoner. Det gjør vår

kommune til en av de ledende i landet innen maritime næringer. Vi går så

langt som å kalle oss Norges maritime hovedstad, humrer Njåstad.

I kommunen, som ligger sørvest for Bergen, har man siden tidenes morgen

vært opptatt av å utnytte havets ressurser - og har lykkes med det. Det har

selskaper som Dof, Møgster, Sjøtroll og Shipman bevist.

– Fordi vi er uten fastlandsforbindelse, fleipet folk med at vi ikke leste avisen

her ute, at vi ikke fikk med oss at silda forsvant på 1960-tallet. Vi har alltid

bitt oss fast til fiskeri - selv i dårlige tider. Heldigvis for oss er vi nå inne i en

periode hvor både fiskeri og oppdrett går så det suser. Samtidig har vi en

unik posisjon innen offshoreindustrien.

AKVARIUM I BARNEHAGEN
Av Austevolls 667 øyer bor det folk på 11. Kommunen har en strandlinje på

337 km.

– Infrastrukturen må legges til rette for videre vekst. Vi har også som mål

å tilrettelegge for videre forskning og utdanning. Fiskerfagskolen og Teknisk

fagskole sikrer personell, men vi må utbedre fasilitetene slik at vi kan sikre

flere en fremtid innenfor våre tre hovednæringer, sier Njåstad.

Nå skal  barna til og med få lov til å begynne i maritime barnehager.

– En livbåtsprodusent bygger egne båter tilpasset barna. Høy sikkerhet og

lav fart er et stikkord. Slik kan barna dra til havs eller kan fiske krabber til

barnehagens eget saltvannsakvarium. De vil være godt kjent med uttrykk

som byssa og messa og forhåpentligvis få vekket appetitten for livet på sjøen.

Kort og godt: De vil lære seg å bli gode austvollinger!

NORGES
MARITIME HOVEDSTAD
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Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir støtte til rekrutteringsprosjekter og HMS-prosjekter til allmenn anvendelse for
hele den maritime næringen. Det sikrer høy kvalitet i hele virkekjeden.

Tilskuddene som bevilges til opplæringsstillinger gjennom stiftelsen har

som sitt primære formål å stimulere og fremme norsk maritim kompetanse.

Mulighetene for at flere kan få sjansen til en karriere til sjøs får positive kon-

sekvenser for næringen, for lokalsamfunnene og for hele Norge.

I tillegg til å stimulere til opplæringsstillinger legger Stiftelsen Norsk

Maritim Kompetanse stor vekt på å fremme nasjonale HMS-prosjekter og

rekrutteringsrelaterte prosjekter til anvendelse for hele næringen.

Disse prosjektene omfatter en rekke temaer som i sum spenner over alle

områder som er nødvendige for å utvikle og for å sikre høy kvalitet på nor-

ske sjøfolk. Prosjektene omfatter rekrutteringsfasen gjennom å ta for seg

ekempelvis markedsføring, utvelgelse og utdanning til yrket, og de omfatter

selve den operasjonelle fasen. Til sistnevnte hører kurs og prosjekter innen-

for kompetansevedlikehold, sikkerhet i arbeidssituasjonen, sjømannens

helse, det indre sosiale miljø om bord osv.

I takt med den økte interessen for stimuleringstilskuddene til opplæ-

ringsstillinger, øker også porteføljen av prosjekter innenfor helse, miljø og

sikkerhet og til rekruttering.

Variasjonen av prosjekter reflekterer spennet i den maritime næringen.

Prosjektene omfatter både skolerings- og kompetansetiltak, har fokus på sik-

kerhet, på systemutvikling og på utviklingstiltak for fremtidens behov.

EN GARANTI 
FOR HØY KVALITET PÅ NORSKE SJØFOLK

Noen prosjekter inneværende år:

Personskadeopplysninger til sjøs – utarbeidelse av relevant statistikk som kan bli nyttig i det preventive sikkerhetsarbeidet til sjøs.
Maritim trainee-ordning – å utdanne nøkkelpersoner som kan gjøre karriere innenfor den maritime næringen. Målgruppen er primært nyutdannede fra
relevante høgskolemiljøer.
Statistikkprosjekt – en analyse av data fra sjøtransport som kan bidra til å kartlegge de viktigste årsakene til personskader og identifisere områder
for forebyggende tiltak.
Støtte til finansiering av oppstartskurs for praksiskandidater, matroser og motormenn
Støtte til finansiering av støtteundervisning for praksiskandidater innen matros- og motormannfagene
Fremtidige utfordringer inne drift og operasjon – styrking av drifts- og operasjonsmiljøer som er basert på norsk kjernekompetanse og som er lokalisert
i Norge. Prosjektet skal legge vekt på hensiktsmessig organisering for å kunne styrke kommunikasjonen rederiene i mellom.
Maritim trainee-ordning – til dekning av deler av kostnadene til utarbeidelse, faglig program, håndtering av stor respons fra kandidater osv.
Støtte til drift av videregående kurs for verneombud
Etablering av internasjonalt maritimt utdanningssenter – støtte til etablering av en web-portal som skal gi informasjon om maritime utdannings-
tilbud og kursaktiviteter på Nordvestlandet.
Skoleskipsordningen – et samarbeidsprosjekt mellom Rederienes Landsforening og Opplæringskontoret for maritime fag – Nord. Skal organisere og sette
igang gode opplæringstiltak som kan minske flaskehalser i sertifikatrettet maritim opplæring samt å øke gjennomstrømmingen av kadetter i maritim næring.
Maritim Arktisk Kompetanse – å utvikle kompetanse som kan imøtekomme og ivareta fremtidige krav til sikre operasjoner i nordområdene i forbindelse
med leting, utvinning og transport av olje og gass.
Diverse studieturer og studieopplegg
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STYRETS BERETNING FOR 2005

STIFTELSENS VIRKSOMHET I 2005
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i oktober 2003 av Norges

Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund 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 2005 innkrevet om lag kr. 39. mill. Stiftelsens midler er i

hovedsak benyttet som tilskudd til rederier som har opplæringsstillinger

(lærlinger, kadetter og junioroffiserer) med om lag kr. 34,6 mill. Det er videre

bevilget om lag kr. 7 mill. til ulike rekrutterings- og opplæringsprosjekter,

HMS-tiltak mv.

Rederier som har opplæringssplasser 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 til-

skuddet 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. Antallet økte til ca. 1650

plasser annet halvår 2005. Etter styrets oppfatning viser den positive utvik-

lingen når det gjelder økningen i antall opplæringsplasser at stiftelsen funge-

rer etter sin hensikt.

Når det gjelder stiftelsens virksomhet fremover, konstaterer styret at det

synes å være bred politisk enighet knyttet til nettolønnsordningene og dermed

også grunnlaget for stiftelsens virksomhet.

ORGANISASJON
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Styret har i 2005 bestått av

leder Roald Mørkesdal (Norsk Sjøoffisersforbund). Roald Mørkesdal gikk

bort 1. april 2005, og Tore Gjestrum (Norsk Sjøoffisersforbund) overtok da som

styrets leder. Styret har videre bestått av Jørgen Vatne (Norges Rederiforbund),

Trond Kleivdal (Color Line AS), Jan Diderik Lorentz (Odfjell ASA), Kjell

Berg (Norsk Sjømannsforbund), Arnljot Muren (Det norske maskinistforbund)

og Bjørn Lødøen (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 saks-

behandling 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 2005 viser et årsresultat på ÷ kr. 2.160.466,- som er

inndekket fra  stiftelsens egenkapital. Årsresultatet må sees i lys av at stiftelsens

styre ønsker å benytte en økt del av egenkapitalen til opplæringsaktiviteter.

Økonomien er god og gir grunnlag for videre drift.

REVISJON
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanses revisor har i 2005 vært statsautorisert

revisor Kjell Storeide fra NORAUDIT DA.

Tore Gjestrum Jørgen Vatne Trond Kleivdal Bjørn Lødøen

Jan Didrik Lorentz Kjell Berg Arnljot Muren

OSLO, 30. MARS 2006
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NOTERREGNSKAP/BALANSE

Tore Gjestrum • Jørgen Vatne • Trond Kleivdal
Bjørn Lødøen • Jan Didrik Lorentz • Kjell Berg
Arnljot Muren

OSLO, 30. MARS 2006

NOTE 1 2005 2004
Termin 4 forrige år 5 844 920 
Termin 5 forrige år Differanse mellom estimat og virkelig 35 720 5 689 820 
Termin 6 forrige år Differanse mellom estimat og virkelig 572 400 5 612 740 
Tilleggsfakturering for tidligere år 1 226 700 
Termin 1 5 907 900 5 441 754 
Termin 2 6 111 880 5 402 650 
Termin 3 6 215 750 5 540 360 
Termin 4 6 285 780 5 603 340 
Termin 5 Estimat 6 528 300 5 651 280 
Termin 6 Estimat 6 239 626 5 500 000 
TOTALT 39 124 056 50 286 864 

Beløpet for 2004 omfatter også 4., 5. og 6. termin 2003.

NOTE 2 2005 2004
Korreksjon fra tidligere år 52 628 
Lærlinger 16 729 690 11 827 766 
Kadetter 8 469 540 5 883 904 
Junioroffiserer 9 429 686 6 096 195 
TOTALT 34 681 544 23 807 865 

Økningen fra 2004 i tilskudd er betydelig og skyldes økning i tilskuddbeløpet samt en stor 
økning i antall tilskuddsberettigede søknader/antall opplæringsplasser. 

NOTE 3 Beløpet gjelder støtte til ulike prosjekter knyttet til HMS, forskning, opplæring og 
rekruttering samt informasjonstiltak og tilskudd til skoleskipene GANN og SJØKURS. 

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 2005 , jfr. note 1.

NOTE 7 Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2005 som blir utbetalt april 2006.
Samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutterings- og opplæringsprosjekter.

Note  2005 2004
RESULTATREGNSKAP nr. Hele kr. Hele kr. 
DRIFTSINNTEKTER
Bidrag 1 39 124 056 50 286 864 
Sum driftsinntekter 39 124 056 50 286 864 

DRIFTSKOSTNADER
Tilskudd til opplæringsstillinger 2 34 681 544 23 807 865 
Tilskudd til andre rekrutterings- og opplæringstiltak 3 6 737 572 2 523 248 
Kjøp av tjenester 4 250 000 250 000 
Sum driftskostnader 41 669 116 26 581 113 
Driftsresultat -2 545 060 23 705 751 

FINANSINNTEKTER
Renter 384 594 234 370 
Sum Finansinntekter 384 594 234 370 

ÅRSRESULTAT -2 160 466 23 940 121 

Note  2005 2004
BALANSE nr. Hele kr. Hele kr. 
EIENDELER
Pengemarkedsfond 5 13 415 901 13 157 621 
Utestående krav 6 18 974 666 14 118 860 
Bankinnskudd 10 607 851 11 808 339 
Sum eiendeler 42 998 418 39 084 820 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Grunnkapital 20 000 20 000 
Annen egenkapital 21 779 656 23 940 121 
Gjeld
Kortsiktig gjeld 7 21 198 492 15 124 700 
Sum egenkapital og gjeld 42 998 148 39 084 820 
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STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE
c/o Norges Rederiforbund 

PB 1452 Vika, 0116 Oslo 

Tlf. 22 40 15 00 

Fax 22 40 15 15 

E-post: post@rederi.no 
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