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Stiftelsen Norsk  Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og 
rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplærings-
plasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I 
samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som 
ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell. 

 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse  
 ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale 
med Nærings- og handelsdepartementet. 
Rederier som er omfattet av nettolønnsord-
ningene skal innbetale et fast beløp pr. ansatt 
pr. måned til stiftelsen. SNMK er gitt enerett 
til å innkreve og forvalte midlene. 

Tilskudd til opplæringsstillinger 
Stiftelsen gir tilskudd til opplæringsstil-
linger for norske lærlinger, norske kadetter 
under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 
og  norske junioroffiserer under opplæring til 
sertifikatklasse 2. 

Øremerkede midler
En del av SNMKs budsjett er øremerket til 
prosjekter, aktiviteter og tiltak som kan øke 
rekrutteringen til og interessen for yrket, og til 
tiltak som fremmer helse, miljø og sikkerhet. 

www.snmk.no
Våren 2011 fikk SNMK egen nettside. Her 
kan søkerne finne all informasjon om hvordan 
de søker om tilskudd eller prosjektmidler. 
Man finner søknadsskjema, veiledninger, 
regler og satser. Aktuelle nyheter og endringer 
blir publisert fortløpende.

Styret
Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer 
og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund 
oppnevner 2 medlemmer og 2 varamedlem-
mer. Rederienes Landsforening/Fraktefar-
tøyenes Rederiforening oppnevner 1 medlem 
og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, 
Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maski-
nistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner 
hver 1 medlem og 1 varamedlem.
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SNMK har sekre-
tariat i Norges 
Rederiforbund, med 
to ansatte. Daglig 
leder er Bent Chr. 
Christoffersen.
 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

S

Styreleder Hans 
Sande, Norsk 
Sjøoffisersforbund

Hilde Gunn Avløyp, 
Det norske 
maskinistforbund

Geir Hagerupsen, 
Norsk Sjømanns-
forbund

Harald Thomassen, 
Rederienes 
Landsforening

Tore Forsmo, 
Norges Rederiforbund

Helge Otto Mathisen, 
Color Line AS

Rune Vikse, 
Sjøfartsdirektoratet

Styrets sammensetning i 2011
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Styreleder 
Hans Sande, 
Norsk Sjøoffisers-
forbund

Livet til sjøs har lokket norsk ungdom i flere hundre år. Nå har ungdommen igjen fått 
troen på at drømmen kan realiseres. Søkningen til de maritime skolene øker kraftig etter 
at næringen har arbeidet målrettet, blant annet gjennom ”Ikke for alle”-kampanjen, for å 
skape et omdømme som en spennende næring full av muligheter.

 et virker, konkluderer sjøkaptein Hans  
 Sande, styreleder for Stiftelsen Norsk 
Maritim Kompetanse og direktør i Norsk 
Sjøoffisersforbund. Han viser til at de som er 
i maritim utdanning i dag, utdanner seg til 
et hav av valgmuligheter, og har svært ulike 
utgangspunkt for å søke seg til næringen. 

Noen søker krevende ledelsesoppgaver, andre 
er interessert i de teknologiske utfordringene i 
en av landets mest spennende næringer. Noen 
ønsker å seile verden rundt livet ut, men stadig 
flere ser for seg en variert karriere i maritim 
næring. 

Analyseselskapet Menon mener at en av 
suksesskriteriene for norsk maritim næring 
er at erfaringsbasert kompetanse – drifts-
kompetanse fra skipene – brukes aktivt i hele 
næringen. Blant rederiene er ansatte med 
prak tisk erfaring fra sjøen av stor betyd-
ning for å dekke behovet for arbeidskraft og 
kompetanse fremover. Ikke bare er dette helt 
avgjørende for driften, men også for innova-
sjon, teknologiutvikling og nytenkning i 
bedriften og i hele klyngen. Kravet til spiss-
kompetanse og spesialisering øker, både blant 
underordnede og overordnede sjøfolk. 

– For oss i stiftelsen er det derfor naturlig å se 
på kvalitet fremfor kvantitet. Nå er det viktig 
å heve kvaliteten både på utdanningen og på 
studentene som søker seg til den, sier styre-
leder Sande.

Rederiene tar ansvar
– Men det kritiske punktet for å sikre tilgang 
på nok erfaringsbasert kompetanse i næringen 
fremover, er opplæringen om bord, sier Sande.

– De som etterspør norsk maritim kompe-
tanse, må også ta ansvar for å bygge den. 
Rederiene har et stort samfunnsansvar i det at 
de foredler arbeidskraft ikke bare til seg selv, 
men til hele klyngen. Derfor er incentiver så 
viktige, sier Sande og viser til betydningen av 
tilskuddet til opplæringsplasser som stiftelsen 
administrerer. 

Og utviklingen er uten tvil positiv. Svært 
mange rederier er seg sitt ansvar bevisst og tar 
ansvar for fremtidige generasjoner av sjøfolk. 
I andre halvår 2011 ble det gitt tilskudd til 
2803 opplæringsplasser, nesten en tredobling 
siden 2004. Satsene til lærlinger og kadetter er 
også økt med 25 prosent i annet halvår 2011. 
Dette har gitt gode resultater, og i gjennom-
snitt har antall plasser økt med 14 prosent i 
forhold til annet halvår 2010. 

Tiltaket ”Nasjonal kadettdatabase” er videre-
ført i 2011. Det er gjort et stort løft for å 
skaffe flere kadettplasser. Status ved utgangen 
av 2011 er at godt over 90 prosent av alle som 
har registrert ønske om kadettplass, har fått 
muligheten til å gå om bord. 

Flere må på banen
Men noen tar mer ansvar enn andre. Vi ser at 
en stadig større andel av opplæringsplassene 
ligger i petroleumsrelatert skipsfart, hvor det 
kortsiktige kompetansebehovet er størst.

Men norsk maritim næring har, og skal 
fortsatt ha, flere ben å stå på. Vi er ledende 
innenfor blant annet utvikling av miljøvennlig 
skipsfart, sikkerhetsstyring og avanserte ope-
rasjoner i vanskelige farvann og store havdyp. 
En av de viktigste utfordringene fremover, 
både for stiftelsen og for Regjeringen i evalu-
eringen av skipsfartsstrategien “Stø kurs”, er 
å finne verktøy og ordninger som sikrer norsk 
operativ kompetansebygging i alle deler av 
norsk skipsfart.

Det virker!

D



 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse  I  Årsberetning 2011 5

Foto: Farstad Shipping ASA
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 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet  
 i oktober 2003 av Norges Rederiforbund, Norsk 
Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og 
Norsk Sjøoffisersforbund som oppfølging av Stortingets 
vedtak i revidert statsbudsjett for 2003. 

Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkreving og 
forvaltning av det beløp som norske rederier skal betale 
pr. ansatt pr. måned på skip som er omfattet av netto-
lønnsordningene for offshorefartøyer i NOR og passa-
sjerskip i NOR i utenriksfart og Hurtigruten. Midlene 
skal benyttes til kompetansehevnings- og rekrutterings-
tiltak 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 2011 innkrevd om lag kr. 67,9 mill. fra rederiene. Stif-
telsens midler er i 2011 i hovedsak benyttet som tilskudd 
til rederier som har opplæringsstillinger (lærlinger, 
kadetter og junioroffiserer) med 55,8 mill. Stiftelsen på-
tok seg i 2008 å nedbetale restlånet til skoleskipet Gann, 
og denne forpliktelsen er ivaretatt i 2011 med innbe-
talinger på nærmere 6,1 mill. kroner i renter og avdrag. 
Det er videre gitt bidrag til rekrutteringsprogrammer 
med om lag kr. 7,2 mill. samt ulike rekrutterings- og 
opplæringsprosjekter og HMS-tiltak med kr. 1,6 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 opplæringsstillinger dekker bare en del av rederienes 
utgifter til slike stillinger. Formålet med tilskuddet er å 
motivere rederiene til å etablere opplæringsstillinger. I 
perioden stiftelsen har gitt slike tilskudd, har det vært en 
meget positiv utvikling når det gjelder antall opplærings-
plasser. I første halvår 2004 ble det gitt tilskudd til ca. 
1000 opplæringsplasser. Det har vært en jevn økning i 
antall opplæringsplasser. I andre halvår 2011 ble det gitt 
tilskudd til 2803 opplæringsplasser. 

Den positive utviklingen i antall opplæringsstillinger 
viser at rederiene satser på norsk maritim kompetanse. 
For styret har det derfor vært viktig å skape den forut-
sigbarhet som kreves for videre satsing. Satsene til lær-
linger og kadetter ble derfor økt med 25 prosent i annet 
halvår 2011. Dette har gitt gode resultater, og i gjen-
nomsnitt har antall plasser økt med 14 prosent i forhold 
til annet halvår 2010. 

Tiltaket ”Nasjonal kadettdatabase” har blitt videreført 
i 2011. Kadettdatabasen har satt fokus på kadettsitua-
sjonen og skapt et felles løft for å skaffe flere kadett-
plasser. Status ved utgangen av 2011 er at totalt 359 
kadetter har fått plass, mens 26 registrerte i kadettdata-
basen ikke har fått kadettplass, hvorav 10 i vikarstillinger.

I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser har hovedsat-
singene i 2011 vært knyttet til rekrutteringsprogram-
met ”Ikke for alle”, finansiering av skoleskipet Gann og 
videreføring av ”Nasjonal kadettdatabase”. 

S

Styrets beretning
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Organisasjon
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Ved 
årsskiftet 2011/2012 hadde styret følgende sammen-
setning: Styrets leder Hans Sande (Norsk Sjøffisers-
forbund), nestleder Hilde Gunn Avløyp (Det norske 
maskinistforbund), Tore Forsmo (Norges Rederifor-
bund), Helge Otto Mathisen (Color Line AS), Harald 
Thomassen (Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes 
Rederiforening), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømanns-
forbund) og Rune Vikse (Sjøfartsdirektoratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Bent 
Christian Christoffersen 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 2011 viser et underskudd på 
kr. 3.248.496 som er belastet egenkapitalen. Økonomien 
er god og gir grunnlag for videre drift. 

Revisjon
Stiftelsens revisor har i 2011 vært statsautorisert revisor 
Øivind Karlsen fra revisorselskapet KPMG AS.

  Oslo, 11. april 2012

  
    
  Hans Sande 
  (Styreleder)

 Hilde Gunn Avløyp Helge Otto Mathisen Geir Hagerupsen
 (Nestleder)

 Harald Thomassen Tore Forsmo Rune Vikse

Olympic Commander, levert fra Kleven 
Maritime AS til Olympic Shipping AS i 
januar 2012. Foto: Kleven Maritime AS
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Det har vært en svært positiv økning i antall opplæringsplasser siste år. Det totale antall 
opplæringsplasser har økt med 14 prosent fra 2010 til 2011. Fra starten i 2004 fram til i 
dag har det totale antall opplæringsplasser økt med 180 prosent (se figur 1). I 2004 var 
det 1000 opplæringsplasser, mens det i siste halvår 2011 var 2803. 

 a. 82 prosent av stiftelsens inntekter ble
 i 2011 brukt til tilskudd til opplærings-
stillinger. Det ble bevilget totalt kr. 55.820.764 
til dette formålet, hvilket er 11 prosent mer 
enn i 2010. Satsene til lærlinger og kadetter 
ble fra  andre halvår 2011 satt opp med 25 
prosent, noe som har vært med på å stimulere 
til de gode resultatene. En annen årsak er økt 
virksomhet blant norske rederier, og da særlig 
innen offshore service med en tilvekst på 20 
skip med opplæringsplasser. 

Totalt 184 rederier fikk støtte i første halvår 
mot 197 i andre halvår. Midlene ble i 2011 
fordelt med 27,4  millioner kroner til lær-
linger, vel 11,9 millioner kroner til kadetter 
og nesten 16,5  millioner kroner til junior-
offiserer. 

I første halvår fordelte tilskuddene seg på 
1310 plasser for lærlinger, 410 for kadetter og 
572 for junioroffiserer. I andre halvår var tal-
lene hhv. 1602, 538 og 663. 
 

Det har vært en svært god oppgang i antall 
plasser for lærlinger i alle kategorier i 2011, 
spesielt i 2. halvår. 

Det har vært en gledelig økning i antall 
plasser også for kadetter gjennom hele 2011. 
Antall plasser for dekkskadettene har økt med 
12 prosent og maskin med 11 prosent siden 
2010. 

Antall plasser for junioroffiserer dekk har 
også i 2011 hatt en god utvikling med 88 nye 
plasser. Maskinsiden hadde en liten nedgang 
siste halvår 2010, men har i 2011 fått 19 nye 
plasser.  

Andelen jenter har økt fra 6 til 7 prosent 
det siste året. Det er nå 143 lærlinger som er 
jenter, og 24 kadetter og 18 junioroffiserer er 
også jenter. 

Nøkkeltall 2011

C

1. styrmann Jakob 
Gilje til rors på M/T 
Tordis Knutsen. 
Foto: Odd-Atle 
Urvik.
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Fig. 1 Utviklingen i det totale antall plasser med 
tilskudd 2004-2011     

Fig. 2 Utviklingen i antall opplæringsplasser for de 
enkelte stillingskategorier fra 2004 til 2011

Fig. 3 Antall jenter alle kategorier 
2010-2011

Fig. 4 Tilskuddsbeløp 2004-2011  

Fig. 5 De 15 største bidragsyterne til Stiftelsen 
Norsk Maritim Kompetanse  desember 2011

Fig. 6 De 15 største mottakere av tilskudd 
2. halvår 2011
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Stiftelsen har i 2011 utbetalt 14,9 millioner kroner til prosjekter innenfor rekruttering, 
helse, miljø og sikkerhet, inkludert midler til skoleskipet Gann og den nasjonale kadett-
ordningen.  Til sammen er det bevilget 10,1 millioner kroner til nye enkeltprosjekter 
som skal fullføres i 2012.  

 et har i 2011 som i 2010 vært færre
 sjøfolk som var omfattet av netto-
lønnsordningen enn i årene 2004-2009. Dette 
har ført til lavere inntekter for stiftelsen enn 
de foregående år. Man har likevel kunnet 
bevilge midler til flere nye, viktige prosjekter, 
samtidig som forpliktelsene overfor skoleski-
pet Gann er fulgt opp. Rekrutteringsprogram-
met ”Ikke for alle – En utdanning du kommer 
langt med” har også fått midler som tidligere. 

Fullførte prosjekter i 2011
Systematisk oppgradering av lærerkreftene 
innenfor maritim fagutdanning
Stiftelsen ser et stort behov for etter- og 
videreutdanning av maritime lærere. Pilot-
prosjektet ble gjennomført av Maritimt 
Forum Nord i samarbeid med de fire nord-
iske fylkeskommunene, Høgskolen i Tromsø, 
OMF-Nord og Opplæringskontoret for Sjø -
forsvaret. Prosjektet omfattet de fire nord-
ligste fylkene. Man høstet nyttige erfaringer, 
og prosjektet bør kunne videreføres til nasjo-
nalt nivå. Det materialet som ble utviklet til 
hvert emne, kan brukes av andre regioner, evt. 
justeres etter behov, slik at tilbudet kan be-
nyttes langs hele kysten. 

Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og 
gassindustrien
Prosjektet ble opprettet i 2007 for å gi et 
helhetlig bilde av den nåværende og tidligere 
eksponeringssituasjonen, beskrive og tette 
kunnskapshull og bidra til at næringen blir 
bedre til å håndtere risiko rundt kjemikalier 
i arbeidsmiljøet. Arbeidet har skjedd i sam-
arbeid med Oljeindustriens Landsforen-
ing, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lederne 
og SAFE.
 
Prosjektet har stått bak viktig forsknings- og 
utviklingsarbeid, og har bidratt til økt kom-
petanse og oppmerksomhet i bransjen. Det 
er skrevet en lang rekke rapporter som er 
tilgjengelige på www.olf.no/kjemisk. 

Nye prosjekter i 2011
FAFO-utredning om betydningen av sjø-
folks kompetanse i den maritime klyngen 
SNMK har bevilget betydelige midler til 
Maritimt Forum for en utredning om sjø-
folks kompetanse. Utredningen skal utføres 
av forskningsstiftelsen Fafo og er todelt: For 
det første skal det kartlegges på hvilke måter 
og på hvilke nivåer sjøfolks erfaringsbaserte 
kompetanse er viktig for innovasjon og styrk-
ing av hele den norske maritime klyngen. 
Dernest skal man finne ut hvilke typer 
maritim kompetanse det er behov for frem-
over mot 2020.

Styret i SNMK mener det er viktig å få dette 
dokumentert, både verdien av sjøfolks kompe-
tanse i dag, og hva slag kompetanse næringen 
etterspør i en tid der nye skipstyper og drifts-
løsninger utvikles i stort tempo. Prosjektet 
skal fullføres våren 2012. 

Trykking av læreboka ”Havromsteknologi”
Prosjektet ”Havromsteknologi” ved Institutt 
for marin teknikk ved NTNU har fått støtte 
av stiftelsen gjennom flere år. Faget kan inngå 
som et tilbud i ungdomsskolen og videre-
gående skole. Prosjektet har utviklet lære-
materiell og flere prosjektoppgaver tilpasset 
videregående skole. Det har ført til en økning 
i antall studenter som søker seg til studier i 
marin teknikk ved NTNU. Læreboka er nå 
ferdig trykket. Se www.marin.ntnu.no/
havromsteknologi/

Rekrutteringsaktivitet ved ”Vitentanken”
VitenTanken, som eies av Haugalandmuse ene, 
ønsker å skape økt interesse for realfag blant 
barn og unge. De har fått støtte til utstyr og 
gjennomføring av undervisningsopplegget 
”Den unge skipsdesigneren”, utviklet av pro-
sjektet ”Havromsteknologi”. Midlene skal gå til 
arbeid, verktøy, datamaskiner osv.  

Ikke for alle 2011:
Kvalitet viktigere enn kvantitet
Det store maritime informasjons- og rekrut-
teringsprogrammet ”Ikke for alle”, i regi av 

Øremerkede midler

D

Læreboka ”Hav-
romsteknologi”.
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Maritimt Forum, har mottatt støtte hvert 
år fra 2006. Målet er å øke interessen og 
inntaket til maritim utdanning, men slik at 
inntaket til skolene er balansert med hen-
syn til antall opplærings- og kadettplasser 
tilgjengelig og ikke minst næringens behov 
for norske sjøfolk. 

Det er et større behov for å koordinere denne 
balansegangen enn tilfellet var i starten av 
kampanjen. En prosjektkoordinator er ansatt, 
og hans viktigste oppgave er å arbeide med 
disse utfordringene. En styringsgruppe er 
dessuten nedsatt med representasjon fra rede-
riorganisasjonene, sjømannsorganisasjonene, 
opplæringskontorene og de regionale mari-
time foraene. 

Programmet har oppnådd å snu en negativ 
trend. Interessen for næringen og søkningen 
til maritime fag har økt betydelig. 36 prosent 
flere startet på en maritim utdanning høsten 
2011 enn tilfellet var i 2006. 

Alle aktørene har benyttet felles strategi, felles 
budskap, felles profilering, felles mål og ikke 
minst en felles nettportal, utviklet av Mari-
timt Forum sentralt. Opplæringskontorene 
og de regionale maritime foraene har stått for 
praktisk implementering og det oppsøkende 
utadrettede arbeidet. Se www.Ikkeforalle.no. 

Skoleskipet Gann
SNMK har også i 2011 brukt en stor del av 
sine midler til å støtte skoleskipet Gann. I 

2008 tok man på seg en forpliktelse om å 
nedbetale et større restlån for skoleskipet. 
For en periode på 5 år skal stiftelsen betale ut 
dette så fremt man  har midler til det. 

Det er meget høyt nivå på elevene ved VG2 
maritime fag på skoleskipet Gann. 60 av 
elevene fikk siste år snittkarakter på 5,12 på 
 eksamen, det beste eksamenssnittet skolen har 
hatt noen gang. Det nasjonale karaktergjen-
nomsnittet for eksamen i maritime fag var på 
4,1 i fjor. 23 av elevene ved Gann gikk ut fra 
eksamen med toppkarakter.

Stiftelsen mener skoleskipene skal spille 
en nøkkelrolle når det gjelder utdanning av 
 norske sjøfolk. 

Skoleskipet Sjøkurs – bidrag til elevenes 
bomiljø
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har i 
2011 bevilget betydelige midler til Sjøkurs. 
SNMK har tidligere gitt støtte til 10 elev-
lugarer, men det er 60 elevlugarer om bord, 
og myndighetene vil muligens tillate 15 flere 
elever om lugarene renoveres. 

I løpet av de siste fire år har ingen elever 
droppet ut av skolen, og det ønsker man å 
opprettholde. I skoleåret 2011 hadde skolen 
90 søkere til de 30 plassene til VG2. Det vil si 
at også i 2012 vil skolen arbeide med 30 topp 
motiverte elever som vil velge sjøen som sin 
fremtidige arbeidsplass. 

Aktive studenter 
ved Høgskolen i 
Vestfold.
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Nasjonal kadettdatabase ble opprettet i 2010 av Maritimt Forum, Det norske maskinist-
forbund, Sjøoffisersforbundet, Norges Rederiforbund, Rederienes Landsforening, 
Fraktefartøyenes Rederiforening, Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og de maritime 
opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund og Tromsø. I 2011 valgte også Maritimt 
Kompetansesenter Sørøst Norge å slutte seg til databasen, som dermed er 
landsdekkende.

 adettdatabasen gir rederiene en enkel 
 oversikt over alle avgangsstudenter ved 
våre maritime fag- og høgskoler som ønsker 
kadettplass. Samtidig gjør databasen det 
mulig å vite hvor mange kadetter som til 
enhver tid står uten kadettplass, hvor mange 
kadettplasser som er tilgjengelig og hvilket 
behov det er for kadetter fremover. Det er 
studentenes eget ansvar å skaffe seg kadett-
plass og å registrere seg i databasen.

Tall fra kadettdatabasen viser at 198 kadetter 
stod uten plass ved starten av 2011, mens det 
ved utgangen av 2011 er registrert 26 student-
er uten kadettplass, hvorav 10 i vikarstillinger. 
Prognosene for 2012 og 2013 indikerer 
tilsvarende tall, slik at det også fremover vil 
være et stort behov for kadettplasser.

Arbeidet med kadettdatabasen koordineres 
av Maritimt Forums programkoordinator Tor 
Egil Fjelde. Han påpeker viktigheten av å ha 
en total oversikt over kadettplassene nasjonalt 
og fordelen med dette. – Med enkel tilgang 
på kandidater fra hele landet slipper rederiet å 
behandle enkeltsøknader samtidig som data-
basen inneholder de viktigste opplysningene 
om kadettenes utdanning og fartstid. – For å 
få en total oversikt er det viktig at alle legger 
seg inn i databasen, både de som allerede har 
skaffet seg kadettplass og de som mangler. 
Databasen åpner for registrering av kadetter 
fra 1. mars til 1. april, og dette gjøres for å få 
en total oversikt. I 2011 var det første gang vi 
fikk en total oversikt.

Studenter og rederier som registrerer seg i 
databasen, vil få tilgang med sitt eget passord 
og brukernavn. Rederiene vil kun få tilgang 
til ledige kadetter som har fullført teoretisk 
utdanning til maritimt sertifikat.

For næringen er det avgjørende å vite hvor 
mange kadetter som står uten plass og hva 
behovet er fremover. – Rekruttering til sjø-
offisersyrket avhenger av tilgangen på kadett-

plasser. Dersom utsiktene til kadettplass er 
dårlig, og dermed også mulighet for å fullføre 
utdanningen, vil det være lite attraktivt å velge 
en slik karriere. Økt fokus på kadettsituasjon-
en i 2011 har bidratt til flere kadettplasser. 
Stiftelsen har også bidratt til å stimulere til 
flere plasser gjennom en økning av tilskud-
dene til kadetter med 25 prosent i 2011. For 
at næringen skal kunne treffe de nødvendige 
tiltak for å sikre god rekruttering til yrket, er 
det derfor viktig med en oversikt over hvor 
mange som står uten plass og forventet behov 
for kadetter fremover, utdyper Fjelde. 

Utfordringen fremover er å få samtlige stu-
denter til å registrere seg i databasen samt å 
få rederier over hele landet med i ordningen. 
– Oppslutningen fra rederiene øker, og vi får 
stadig henvendelser fra rederier som ser nyt-
ten av en slik database. Det er likevel ønskelig 
at flere rederier går inn og registrerer seg. Den 
største utfordringen er å nå ut til alle student-
ene med informasjon om databasen. I dette 
arbeidet er det viktig at de maritime skolene 
bidrar, avslutter Tor Egil Fjelde.

For mer informasjon samt innlogging i 
kadettdatabasen kan man gå inn på Maritimt 
Forums nettsider www.maritimt-forum.no og 
klikke seg inn videre derfra.

Nasjonal kadettdatabase

K

2. styrmann Torleif 
Landøy og 1. styrmann 
Jakob Gilje følger med 
på bøyelasting om bord 
på M/T Tordis Knutsen 
på Statfjordfeltet. 
(Foto: Odd-Atle Urvik)

Tor Egil Fjelde.
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Regnskap/balanse
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   Note   2011 2010
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
Driftsinntekter    
Bidrag  1  67 874 500   66 521 966 
Sum driftsinntekter    67 874 500   66 521 966 
    
Driftskostnader    
Tilskudd til opplæringsstillinger 2  55 820 764   51 125 200 
GANN Avdrag 2011    5 660 000   5 660 000 
Rekrutteringskampanjen    7 222 000   6 809 640 
Tilskudd til andre rekrutterings- 
og opplæringstiltak  3  1 620 833   2 212 453 
Andre kostnader    417 754   394 287 
Kjøp av tjenester  4  450 000   450 000 
Sum driftskostnader    71 191 351   66 651 580 
    
Driftsresultat    -3 316 851   -129 614 
    
Finansinntekter    
Renteinntekter    531 530   469 931 
Rentekostnader (GANN)    -463 175   -616 505 
Sum Finansinntekter    68 355   -146 574 
    
ÅRSRESULTAT    -3 248 496   -276 188 
  
  
   Note   2011 2010
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
EIENDELER    
Pengemarkedsfond  5  16 731 469   16 247 844 
Utestående krav  6  26 901 500   24 842 500 
Bankinnskudd    10 832 532   8 505 565 
Sum eiendeler    54 465 501   49 595 909 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Grunnkapital    20 000   20 000 
Annen egenkapital    11 597 150   9 185 646 
Betinget egenkapital  8  8 490 000   14 150 000 
Gjeld    
Kortsiktig gjeld  7  34 358 351   26 240 263 
Sum egenkapital og gjeld    54 465 501   49 595 909 
   

Oslo, 11. april 2012
 
Hans Sande (styreleder) (sign.)
Hilde Gunn Avløyp (nestleder) (sign.)
Helge Otto Mathisen (sign.)
Harald Thomassen (sign.)
Geir Hagerupsen (sign.)
Tore Forsmo (sign.)
Rune Vikse (sign.)
 
Bent Christian Christoffersen (Daglig leder) (sign.)

Note 1  2011 2010

Estimatavvik avsatt/virkelig 6. termin 1 303 500   578 500 
Endringer for tidligere perioder/år 801 000   435 500 
Termin 1   10 111 000   10 670 466 
Termin 2   10 371 500   10 718 500 
Termin 3   10 803 000   11 014 000 
Termin 4   11 357 000   11 067 500 
Termin 5   11 208 500   11 021 500 
Termin 6 Estimat  11 769 000   11 000 000 
Endringer i løpet av året   150 000   16 000 
TOTALT   67 874 500   66 521 966  
    
 
Note 2  2011 2010

Estimatavvik avsatt/virkelig   8 000   1 014 100 
Lærlinger   25 245 885   20 298 880 
Catering   2 158 719   1 881 180 
Kadetter   11 955 040   9 102 860 
Junioroffiserer	 	 	16	453	120		 	18	828	180	
TOTALT   55 820 764   51 125 200  

   
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 2011, jfr. note 1. 

Note 7 
Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2011 som blir utbetalt april 
2012 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	finasiering	av	skoleskipet.	Lånet	nedbetales	over	fem	
år frem til 2013. Støtten er betinget av at nettolønnsordningen består.
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Offshore service 40 %
Passasjer 20 %
Fiskefartøyer 15 %
Tank 9 %
Fraktefartøyer 10 %

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

Antall fartøyer med opplæringsplasser 
- fordelt på segment    

c/o Norges Rederiforbund
PB 1452 Vika, 0116 Oslo

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

www.snmk.no
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