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Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 
ble etablert 23. oktober 2003 etter 
avtale med Nærings- og handels-
departementet. Rederier som er om-
fattet av nettolønnsordningene skal 
innbetale et fast beløp pr. ansatt pr. 
måned til stiftelsen. 

SNMK skal arbeide for kompetanse-
hevings- og rekrutteringstiltak for 
norske sjøfolk.
Hovedoppgaven er å bidra til at antallet 
opplæringsplasser om bord er tilstrek-
kelig og i samsvar med næringens og 
samfunnets behov. I samarbeid med 
andre aktører i den maritime klyngen 

skal stiftelsen bistå både ungdom som 
ønsker en maritim karriere og rederier 
som ønsker kvalifi sert personell. 

Slik forvaltes midlene:
Stiftelsen gir tilskudd til opplærings-
stillinger for norske lærlinger, norske 
kadetter under opplæring til sertifi kat-
klasse 4 eller 3 og norske junior-
offi serer under opplæring til sertifi kat-
klasse 2. I tillegg er også en del av 
stiftelsens budsjett øremerket til pro-
sjekter, aktiviteter og tiltak som kan 
øke rekrutteringen til og interessen for 
yrket, og til tiltak som fremmer helse, 
miljø og sikkerhet. 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse



« Regjeringens mål er at Norge skal være verdensledende 
på maritim kompetanse. Et viktig tiltak for å møte kompe-
tanseutfordringene i de maritime næringer er Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse (Kompetansefondet). » 
Stø kurs - Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst 
i de maritime næringene

« Høyres mål er en levedyktig skipsfartsnæring som både 
bidrar til bosettingen i distriktene og gir livsgrunnlag for 
bedrifter i leverandør- og utstyrsindustrien. »
Høyre - Stortingsvalgprogram 2009–2010

« Videre vil vi prioritere maritim utdanning og rekruttering 
av norsk ungdom til næringen. »
FrP - Vi mener om Maritim sektor

« Både rederinæringen og sjøfolkene må sikres gode 
betingelser, for å gi positive ringvirkninger også for landbasert 
maritim industri. »
Venstre - Norge som sjøfartsnasjon 2007

« Den unike kompetansen i det norske maritime miljøet 
har internasjonal ry. Grunnlaget for kompetansen kommer fra 
norske sjøfolk, og KrF vil legge til rette for å bevare denne 
spisskompetansen. »
KrF - Politisk program
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På broen i simulatoren er Sindre Ødegaard 
Blomvik og Ann Kristin Hareide.
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Utsagnet kommer fra studieleder for 
nautikk ved Høgskolen i Ålesund 

Harald Eide. Han tilhører ett av de tunge 
fagmiljøene rundt en høgskole hvor de tre 
andre er Vestfold, Haugesund og Tromsø.  I 
en situasjon hvor utdanning til maritim sek-
tor er under vurdering, kan Eide trekke frem 
Y-løpet som et tilbud til elever i Ålesund.
 
Fra fagbrev til bachelor
- Det er mulig å komme inn på de mari-
time høgskolestudiene med fagbrev som 
matros. Gjennom Y-veien kan søkere med 
matrosbakgrunn ta en treårig bachelorgrad. 
Tidligere har de måttet ta fagskoleutdan-
ning, sier Harald Eide og fortsetter: - Det er 
mange positive elementer ved dette. Elevene 
har bakgrunn fra sjøen og er praktisk 
orienterte. Erfaringene deler de med sine 
medstudenter som ikke har samme praksis. 
 
Felles utnyttelse av fagpersonell
Harald Eide mener det må legges til rette 
for at fagpersonell skal velge å arbeide med 
undervisning. Et mer sentralisert maritimt 
miljø kan tilby større faglige utfordringer, 
og kan virke som kompetansenav i regionen. 
Det blir en mer eff ektiv etterutdanning og 
muligheter for spesialisering. Ved å skape 
slike robuste fagmiljøer bør det etter Eides 
mening bli enklere å rekruttere lærerkrefter.
 
Vil opprette mastergradstudier
Lærerkreftene er noe Eide ønsker å utvikle 
videre: - Vi bør opprette relevante master-
gradsstudier rettet mot spesielle maritime 

- Regionalt samarbeid vil sikre bedre utnyttelse av ressurser og 
lærerkrefter. Det vil være naturlig å konsentrere virksomheten 
rundt dagens maritime tyngdepunkt for å få en bærekraftig 
profesjonsutdanning.

operasjoner. Norge er ledende innen en 
rekke områder. Her må skolene trekke til 
seg kjernekompetansen slik at kunnskapen 
bringes videre. 
 
Arbeidsgruppen Sjø 
Eide er Høgskolen i Ålesunds representant 
i arbeidsgruppen Sjø og sier: - Høgskoler 
og universiteter som tilbyr utdanning til 
sjøoffi  serer har i halvannet år arbeidet med 
koordinering av samarbeid og arbeidsdel-
ing. Blant andre er Høgskolen i Ålesund, 
Høgskolen i Vestfold, Universitetet i 
Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund  og 
Sjøkrigsskolen engasjert i samarbeidet. 
Utvalget er også et talerør mot Nasjonalt råd 
for teknologiutdanning. og NRT.

SAMARBEID OM 
MARITIM 
UTDANNING

Fra venstre: Tor André Krokvik Mikkelsen, 
Stian Seierstad og Harald Eide. Eide er studie-
leder for nautikk ved Høgskolen i Ålesund. 
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Maritim næring består i Norge av 95 000 sysselsatte som omsetter for 392 
milliarder kroner. Hele 132 milliarder er verdiskaping, og den skjer i distriktene. 
Antallet sjøfolk utgjør 18 000 ansatte. Deres kompetanse danner grunnlaget 
for den totale maritime satsningen.

VERDISKAPING I 
DISTRIKTENE

Østfold 420
Oslo/Akershus 579
Hedmark 93
Buskerud 131
Vestfold 1133
Telemark 256
Aust-Agder 435
Vest-Agder 559
Rogaland 1875
Hordaland 2849
Sogn og Fjordane 903
Oppland 81
Møre og Romsdal 3522
Sør-Trøndelag 1084
Nord-Trøndelag 517
Nordland 2040
Troms 1182
Finnmark 299

ANTALL SJØFOLK I DET 
MARITIME REGISTER
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Om lag halvparten av den nor-
ske befolkningen bor på Øst-

landet. Likevel er den største tettheten 
av sjøfolk i forhold til antall sysselsatte 
å fi nne i Midt- og Nord-Norge. Tallene 
er fra 2009 og viser tydelig den mari-
time næringens betydning for distrikt-
ene. Som eksempel er det kun 2 sjøfolk 
blant 1000 sysselsatte på Østlandet, 
mens tallet for Midt- og Nord-Norge er 
15 sjøfolk per 1000 i arbeid.

Suksess basert på kunnskap
En god representant for næringen, og 
som egenhendig har sørget for noe av 
veksten i distriktene, er Stig Remøy. 
Hans selskap Olympic Shipping er en 
viktig del av Møreklyngen hvor 200 
selskaper står for en solid verdiskaping. 
Stig Remøy har lagt stein på stein og 
rederiet med 650 ansatte eier nå 21 skip. 

Han sier: - Finner du et område du 
liker og blir god i, er det kjempemulig-
heter for suksess i maritim næring. 
Selv om vi har en verdensomspennende 
operasjon, er vi stolte av at vi fortsatt 
har 300 ansatte fra Nordvestlandet. 
Sterk lokal tilhørlighet er viktig.

Ringvirkninger og verdiskaping
- Møreklyngen er fantastisk sterk, med 
positive ringvirkninger på arbeidsplasser 
og verdiskaping, sier Stig Remøy før 
han avslutter: - Det er viktig å tenke 
på røttene. Skipene bygges med norsk 
teknologi og norsk ekspertise. Mitt 
engasjement i høgskolene viser også at 
opplæring av neste generasjon sjøfolk er 
en avgjørende suksessfaktor for frem-
tidens maritime næring.

Stig Remøy i Olympic Shipping under-
streker hvilke store muligheter som 
ligger i den maritime næringen.

Maritim næring er helt vesentlig for 
sysselsetningen og verdiskapingen i 
distriktene. Dataene er hentet fra Mari-
timt Forums rapport om Norsk Maritim 
verdiskaping 2009 og magasinet Maritim 
Logg utgave 10/2010.
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KIM TORE VIL UT I 
VERDEN, 
CAMILLA SEILER I 
HJEMLIGE FARVANN
Møt to ungdommer som begge har valgt en maritim karriere. Kim Tore har seilt 
på en tankbåt, Camilla har vært på supplybåt. Nå skal de i gang med sin kadett-
utdanning. Det er likevel en stor forskjell. Den ene ønsker seg til fjerne farvann, 
den andre vil gå i rute noen kilometer fra hjemstedet. 

Kim Tore Steen er på vei ut i verden for å 
mønstre på en av Odfjells kjemikalieskip. 
Han er ferdig på skolen, ser frem til 
kadettiden og gleder seg mest til å få 
det etterlengtede sertifi katet. 
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Det er to fargerike ungdom-
mer vi har med å gjøre. Kim 

Tore akter å drive eventbyrå når han 
er hjemme fra sjøen. Camilla har vært 
våpenassistent på ubåten KNM Ula. 
Kim Tore kommer fra fagskole. Camilla 
har bachelor i nautikk.

Camilla Njøs Jørgensen
Camilla er 23 år, bor i Haugesund og 
har samboer som også sikter på en 
maritim karriere. Hun ser for seg et 
yrke på sjøen, men legger ikke skjul på 
at hun en dag skal ha barn og familie. 
Hun har funnet seg en kadettplass hos 
Fjord1, om bord på gassfergen Stav-
angerfj ord. Hun håper Fjord1 skal bli 
hennes arbeidsgiver når hun har sertifi -
katet i hånden. 

- 14 dager på og 14 dager av er en 
ideell ordning. Jeg får prøve meg på 
alle relevante oppgaver. Jeg får styre 
båten og være på dekk. En blir en del 
av mannskapet. Jeg har en fl ott kadettid 
og ser frem til en fast jobb på ferge. En 
jobb som enkelt kan kombineres med 
familie, sier Camilla.

Kim Tore Steen
Kim Tore er 24 år, bor i Bergen og er 
inne i Odfell-systemet som han selv 
sier. Som matros, hovedsakelig som 
pumpemann, har han sett mange havner 
i Asia. Nå gleder han seg til mer seiling 
i fj erne farvann.
 - Jeg vil bli ferdig med læretiden så 
raskt som mulig og tar det meste i en 
jafs. Etter 6 måneder på sjøen kan jeg 

gå ut igjen som tredjestyrmann. - Det 
fi ne med å være på kjemikalieskip? På 
spørsmålet svarer Kim Tore at det er 
store faglige utfordringer. I tillegg er 
det relativt lange laste- og lossetider, så 
det er tid på land. - Og så er det aldri to 
dager som er like!

Alle veier åpne 
Begge legger stor vekt på at en maritim 
utdanning kan brukes til mye. De har 
valgt seg frihet til å kunne gjøre nye 
valg senere i livet, alt basert på mari-
tim kompetanse. Det gir trygghet når 
livssituasjon og interesser byr på nye 
veivalg.

Camilla Njøs Jørgensen mener at det å 
være kadett på fergen Stavangerfjord er 
en fantastisk opplevelse. Hun føler seg 
som en av mannskapet, er aldri langt 
hjemmefra og seiler på en båt som gir 
god miljøsamvittighet.
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DISPONERING AV MIDLENE
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Opplæringsplasser i vekstsegmenter

Utviklingen i det totale antall plasser med 
tilskudd fra 2004 til 2010

Utviklingen i antall opplæringsplasser for de enkelte 
stillingskategorier fra 2004 til 2010

Color Line AS
Hurtigruten ASA

Island Offshore Management
Eidesvik AS

Havila Shipping AS
Solstad Shipping AS

Siem Offshore Crewing
Simon Møkster Shipping AS

Bourbon Offshore Norway AS
Farstad Shipping ASA

Gulf Offshore Norge AS
Sartor Offshore Crew AS

Østensjø Rederi AS
Olympic Crewing AS
Rem Offshore ASA

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
MILL NOK

Odfjell Maritime Services S
Solstad Shipping AS

Eidesvik AS
Hurtigruten ASA

Havila Shipping ASA
Knutsen OAS Shipping AS

Gulf Offshore Norge As
Wilhelmsen Marine Pers. AS

Østensjø Rederi AS
DOF Management AS

Simon Møkster Shipping AS
Teekay Norway HR AS

Rem Offshore ASA
Fjord1 i Sogn og Fjordane as

Tide Sjø AS, Stavanger

0 0,5 1,0 1,5 2,0
MILL NOK

De 15 største bidragsyterne til Stiftelsen 
Norsk Maritim Kompetanse

De 15 største mottakere av tilskudd 
2. halvår 2010
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Lærling dekk
Lærling maskin
Kadett dekk

Junioroff. dekk
Junioroff. maskin
Kadett maskin

Catering
Elektriker
Fiske/fangst

Offshore service 40 %
Passasjer 20 %
Fiskefartøyer 15 %
Tank 9 %
Fraktefartøyer 10 %

Brønnbåter 3 %
Ro-ro 1 %
Gass 1 %
Kjemikalietanker 0 %
Andre 0 %



Nøkkeltall for 2010
Ca. 77 prosent av stiftelsens inntekter 
ble i 2010 brukt til tilskudd til opp-
læringsstillinger. Det ble bevilget totalt 
kr. 50.111.100 til dette formålet. Det er 
5 prosent mindre enn i 2009. Satsene 
til junioroffi  serer maskin ble økt i 2008 
for å stimulere manglende rekruttering 
til maskinistyrket. Dette viste seg å være 
et vellykket tiltak, og man kunne i juli 
2010 sette satsene tilbake til det opp-
rinnelige. Dermed ble utgiftene i 
2. halvår lavere enn i 1. halvår. 

Totalt 180 rederier fi kk støtte i første 
halvår og 188 i andre halvår. Midlene 
ble fordelt med 22,2 millioner kroner til 
lærlinger, nesten 9,1 millioner kroner til 
kadetter og vel 18,8 millioner kroner til 
junioroffi  serer. 

I første halvår fordelte tilskuddene seg 
på 1325 plasser for lærlinger, 384 for 
kadetter og 561 for junioroffi  serer. I 
andre halvår var tallene hhv. 1427, 482 
og 556. Antall plasser for lærlinger på 
dekk og i maskin har holdt seg stabilt 
siden 2009, mens det er en merkbar 
nedgang i cateringfaget, og dessuten 
nedgang både i elektriker- og fi ske/
fangstfaget. Det har skjedd en gledelig 
økning i antall plasser for kadetter. Det 
var en nedgang første halvår, men fra 1. 
til 2. halvår 2010 økte antallet fra 296 
til 351 plasser på dekk og fra 88 til 131 
plasser i maskin. 

Antall plasser for junioroffi  serer dekk 
har også i 2010 hatt en god utvikling 
- 10 prosent mer i siste halvår sammen-
lignet med 2. halvår 2009. Maskinsiden 
har økt bra de siste årene, men hadde en 
liten nedgang siste halvår. 

Reglene om tildeling av tilskudd, hvilke 
satser som gjelder og annen nyttig 
informasjon kan lastes ned fra:
www.snmk.no. 

Øremerkede midler
Stiftelsen har i 2010 utbetalt nærmere 
16, 2 millioner kroner til prosjekter in-
nenfor rekruttering og kompetanse. Det 
har vært et fall i antall sjøfolk som er 
omfattet av nettolønnsordningen, og det 
har ført til lavere inntekter for stiftelsen 
enn de foregående år. Det har derfor 
ikke vært rom for å bevilge midler til 
nye enkeltprosjekter. Forpliktelsene 
overfor skoleskipet Gann og rekrutter-
ingsprogrammet ”ikke for alle” har blitt 
prioritert. 

I tillegg er fl ere større prosjekter som 
startet i perioden 2007-2009, nå blitt 
fullført og har fått utbetalt sine slutt-
oppgjør. 
 
Skoleskipet Gann
En stor del av stiftelsens midler ble 
også i 2010 brukt til å støtte skoleskipet 
Gann. Stiftelsen har ivaretatt forplikt-
elsen man tok på seg i 2008 som 
innebærer å foreta nedbetaling av et  
større restlån. Denne avtalen ble inngått 
for en periode på 5 år under forutset-
ning av at stiftelsen har midler til dette. 
Stiftelsen mener skoleskipene skal spille 
en nøkkelrolle når det gjelder utdanning 
av norske sjøfolk. Det har også blitt gitt 
politiske signaler til bevilgningen.

”Ikke for alle” - en utdanning 
du kommer langt med
Det store maritime informasjons- og 
rekrutteringsprogrammet ”Ikke for alle”, 
i regi av Maritimt Forum, har mottatt 
støtte hvert år fra 2006. Den er blitt 
stadig videreutviklet og har også en 
egen Facebook-gruppe. Aktørene bak 
programmet har økt fokus på at det er 
samsvar mellom inntaket og antall opp-
lærings- og kadettplasser tilgjengelig. 
Se www.ikkeforalle.no.

Noen fullførte prosjekter i 2010:
Samordnet utdanningsmodell
Avdeling for maritim utdanning ved 
Høgskolen i Vestfold har fullført pro-
sjektet som hadde som mål å utarbeide 
en samordnet utdanningsmodell for 
maritim fagskole og høgskoleutdanning. 
Det foreligger nå fagplaner, fagbe-
skrivelser, fremdriftsplaner og faglige 
databaser for et samordnet offi  sers-
studium i nautikk og marinteknisk drift. 
Komplette undervisningsopplegg vil 
foreligge ved studiestart i 2011. 

Stiftelsen mener et bedre samspill 
mellom høgskole og fagskole vil ha 
store fordeler og håper man her har 
lagt grunnlaget for videre arbeid med 
utvikling og kvalitetssikring av de mari-
time studiene. 

Havromsteknologi
Institutt for marin teknikk ved NTNU 
fi kk støtte til dette prosjektet i 2007, og 
i 2010 har de fullført det arbeidet de 
fi kk midler til. Prosjektet har stimulert 
elevenes interesse for realfag og ført 
til en økning i antall studenter som 
søker seg til studiet i marin teknikk ved 
NTNU. 

Les mer om prosjektet på www.marin.
ntnu.no/havromsteknologi/ 

Prosjekt som fortsetter:
Kjemisk arbeidsmiljø
Dette er et stort prosjekt i regi av Olje-
industriens Landsforening, som går over 
fl ere år. Prosjektet skal gi et helhetlig 
bilde av den nåværende og tidligere 
eksponeringssituasjon, beskrive og tette 
igjen kunnskapshull samt bidra til at 
næringen blir bedre til å håndtere risiko 
knyttet til kjemikalier i arbeidsmiljøet i 
olje- og gassektoren.
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Det blir enklere for studenter å fi nne seg kadettplass, og rederiene kan effek-
tivt skaffe seg kvalifi ser t personell. I tillegg vil databasen kunne skape en god 
balanse mellom antall kadettplasser og studenter.

DEN NASJONALE 
KADETTDATABASEN

Kadettdatabasen vil gjøre det enklere 
både for studenter og redere å fi nne 
hverandre. I tillegg næringen kunne sette 
inn tiltak for å korrigere avvik mellom 
antall ønskede og tilgjengelige kadett-
plasser. 

Link til databasen fi nnes på: 
www.maritimt-forum.no

Databasen er for studenter på 
fagskole og høgskole innenfor 

fagene nautikk og maskin som trenger 
kadettplass. Gruppen som står bak 
Nasjonal kadettdatabase er Maritimt 
Forum, Det norske maskinistforbund, 
Sjøoffi  sersforbundet, Norges Rederi-
forbund, Rederienes Landsforening, 
Fraktefartøyenes Rederiforening, 
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 
og de maritime opplæringskontorene i 
Haugesund, Ålesund og Tromsø.

Dekker et viktig behov
Utgangspunktet for nasjonal kadett-
database var at det manglet en koordi-
nert landsoversikt over hvor mange 

studenter som står uten kadettplass, 
tilgjengelige plasser og framtidig behov. 
Den nye databasen vil gjøre det enklere 
for studenter å fi nne seg kadettplass,
og rederiene vil enklere kunne fi nne 
kvalifi sert personell. Databasen er en 
videreføring av den kadettdatabasen 
som opplæringskontorene i felleskap 
har driftet gjennom fl ere år, men vil nå 
driftes av Maritimt Forum.

Vil bidra til å skape balanse 
Tilgang på kadettplasser er et viktig 
element for å bevare ungdommens tillit 
til næringen som en attraktiv karriere-
mulighet. Databasen vil gi et nøyaktig
bilde av antall søkere og plasser. 

Dermed blir det enklere for næringen 
å gi tydelige signaler til skoleeierne om 
behovet for kadetter fremover.

Gledelig økning i antall 
kadettkontrakter 
Tall fra Stiftelsen Norsk Maritim 
Kompetanse viser en 14 % økning i 
antall kadettkontrakter fra 2. halvår 
2009 til 2. halvår 2010. Økningen er 
størst blant rederiene på Nordvest-
landet med 21 % fl ere plasser enn for 
ett år siden. I alt er det registrert 365 
kontrakter 2. halvår 2010 mot 320 2. 
halvår 2009. Dette er en svært gledelig 
utvikling etter en nedgang i antall kon-
trakter fra 2008 til 2009.
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STYRETS BERETNING
Stiftelsen Norsk Maritim Kompe-
tanse ble opprettet i oktober 2003 

av Norges Rederiforbund, Norsk Sjømanns-
forbund, Det norske maskinistforbund og 
Norsk Sjøoffi  sersforbund som oppfølging av 
Stortingets vedtak i revidert statsbudsjett for 
2003. 

Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkrev-
ing og forvaltning av det beløp som norske 
rederier skal betale pr. ansatt pr. måned på 
skip som er omfattet av nettolønnsordningene 
for off shorefartøyer i NOR og passasjerskip i 
NOR i utenriksfart og Hurtigruten. Midlene 
skal benyttes 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 2010 innkrevd om lag 
kr. 66,5 mill. fra rederiene. Stiftelsens midler 
er i 2010 i hovedsak benyttet som tilskudd til 
rederier som har opplæringsstillinger 
(lærlinger, kadetter og junioroffi  serer) med 
kr. 51,1 mill. Stiftelsen påtok seg i 2008 
å nedbetale restlånet til skoleskipet Gann, 
og denne forpliktelsen er ivaretatt i 2010 
med innbetalinger på nærmere kr. 5,6 mill. 
Det er videre gitt bidrag til rekrutterings-
kampanjer med om lag kr. 6,8 mill. samt 
ulike rekrutterings- og opplæringsprosjekter 
og HMS-tiltak med kr. 2,6 mill. 

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

ut etter antall fartsdager. Det er ulike satser 
for opplæringsstillinger innenfor og utenfor 
nettolønnsordningen. Tilskuddene til opp-
læringsstillinger dekker bare en del av rederi-
enes 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 opplærings-
plasser. Det har vært en jevn økning i antall 
opplæringsplasser. I annet halvår 2010 ble 
det gitt tilskudd til 2465 opplæringsplasser. 

Satsene til junioroffi  serer maskin ble økt 
i 2008 for å stimulere manglende rekrut-
tering til maskinistyrket. Dette har gitt gode 
resultater, og man kunne fra juli 2010 sette 
satsene tilbake til det opprinnelige.
 
Det har vært iverksatt spesielle tiltak for 
kadetter i 2010, fordi man så en nedgang 
i antall plasser det første halvåret. En del 
av midlene til rekrutteringsprogrammet ble 
omfordelt til opprettelsen av en nasjonal 
kadettdatabase samt et felles løft for å skaff e 
fl ere kadettplasser. Fokuset på kadettsitua-
sjonen har i siste halvår 2010 ført til et godt 
tilskudd av kadettplasser.

Den positive utviklingen i antall opplærings-
stillinger viser at rederiene satser på norsk 
maritim kompetanse. For styret har det 
derfor vært viktig å opprettholde tilskuddene 
i 2010 for å skape den forutsigbarhet som 
kreves for videre satsing.

I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser 
har hovedsatsingene i 2010 vært knyttet til 
rekrutteringskampanjen ”ikkeforalle”, fi nan-
siering av skoleskipet Gann og opprettelsen 
av ”Nasjonal kadettdatabase”. 

Organisasjon
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 
personer. Ved årsskiftet 2010/2011 hadde 
styret følgende sammensetning: Styrets leder, 
Hilde Gunn Avløyp, (Det norske maskinist-
forbund), Hans Sande (Norsk Sjøffi  sersfor-
bund), Tore Forsmo (Norges Rederiforbund), 
Helge Otto Mathisen (Color Line AS), 
Harald Th omassen (Rederienes Landsforen-
ing), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømanns-
forbund), og Rune Vikse (Sjøfartsdirekto-
ratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekre-
tariat. Bent Christian Christoff ersen 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 2010 viser et under-
skudd på kr. 276.188 som er belastet egen-
kapitalen. Økonomien er god og gir grunnlag 
for videre drift. 

Revisjon
Stiftelsens revisor har i 2010 vært stats-
autorisert revisor Øivind Karlsen fra 
revisorselskapet KPMG AS.

Oslo, 4. april 2011

Harald Th omassen Geir Hagerupsen Tore Forsmo

Hilde Gunn Avløyp (leder) Hans Sande Helge Otto Mathisen Rune Vikse
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   Note   2010 2009
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
Driftsinntekter    
Bidrag  1  66 521 966   70 167 500 
Sum driftsinntekter    66 521 966   70 167 500 
    
Driftskostnader    
Tilskudd til opplæringsstillinger 2  51 125 200   52 262 980 
GANN Avdrag 2010    5 660 000   5 660 000 
Sjøkurs    -     5 000 000 
Rekrutteringskampanjen    6 809 640   8 280 000 
Tilskudd til andre rekrutterings- og 
opplæringstiltak  3  2 606 740   3 275 393 
Kjøp av tjenester  4  450 000   450 000 
Sum driftskostnader    66 651 580   74 928 373 
    
Driftsresultat    -129 614   -4 760 873 
    
Finansinntekter    
Renteinntekter    469 931   582 468 
Rentekostnader (GANN)    -616 505   -893 576 
Sum Finansinntekter    -146 574   -311 108 
    
ÅRSRESULTAT    -276 188   -5 071 981 
    
    
   Note   2010 2009
  BALANSE   nr.  Hele kr Hele kr
    
EIENDELER    
Pengemarkedsfond  5  16 247 844   15 858 930 
Utestående krav  6  24 842 500   27 537 500 
Bankinnskudd    8 505 565   10 840 482 
Sum eiendeler    49 595 909   54 236 912 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Grunnkapital    20 000   20 000 
Annen egenkapital    9 185 646   3 801 832 
Betinget egenkapital  8  14 150 000   19 810 000 
Gjeld    
Kortsiktig gjeld  7  26 240 263   30 605 080 
Sum egenkapital og gjeld    49 595 909   54 236 912 

Note 1  2010 2009

Estimatavvik avsatt/virkelig  578 500   -362 500 
 Endringer for tidligere perioderår 435 500   -786 000 
Termin 1   10 670 466   11 816 000 
Termin 2   10 718 500   11 913 000 
Termin 3   11 014 000   12 042 500 
Termin 4   11 067 500   11 945 500 
Termin 5   11 021 500   11 921 000 
Endringer i løpet av året   16 000   30 000 
Termin 6 Estimat  11 000 000   11 648 000 
TOTALT   66 521 966   70 167 500 
    
 
Note 2  2010 2009

Estimatavvik avsatt/virkelig   1 014 100   -612 280 
Lærlinger   20 298 880   19 522 140 
Catering   1 881 180   2 117 300 
Kadetter   9 102 860   9 970 020 
Junioroffi serer   18 828 180   21 265 800 
TOTALT  51 125 200   52 262 980 
   
 
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 2010, jfr. note 1. 

Note 7  
Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2010 som blir utbetalt april 
2011. Samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutterings- og 
opplæringsprosjekter.  
   
Note 8  
Er lovnad om støtte (gjenstående saldo) gitt gjennom avtale mellom 
stiftelsen og Skoleskipet GANN om nedbetaling av lån (30 mill kr) i 
forbindelse med fi nasiering av skoleskipet. Lånet nedbetales over fem 
år frem til 2013. Støtten er betinget av at nettolønnsordningen består.
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