
Årsberetning 2012



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 kvalifi sert personell.
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Ole Magnus Aasland (til 
høyre) og Martin Eide på 
Odfjells skip Bow Spring. 
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tariat i Norges 
Rederiforbund, med 
to ansatte. Konstitu-
ert daglig leder er 
Viggo Bondi.

Ole Magnus Aasland (til 
høyre) og Martin Eide på 
Odfjells skip Bow Spring. 
Foto: Tanja de Maesschalk

Styreleder Hans 
Sande, Norsk 
Sjøoffisersforbund

Hilde Gunn Avløyp, 
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Styrets sammensetning i 2012

Jørgen Vatne, 
Norges Rederi-
forbund

Einar Monstad, 
Color Line AS

Rune Vikse, 
Sjøfartsdirektoratet

 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble 
 etablert 23. oktober 2003 etter avtale med 
Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som 
er omfattet av nettolønnsordningene 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 opplæringsstillinger 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 pro-
sjekter, aktiviteter og tiltak som kan øke rekrut-
teringen til og interessen for yrket, og til tiltak som 
fremmer helse, miljø og sikkerhet. 

www.snmk.no
På SNMKs egen nettside, www.snmk.no, 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.
 
SNMK har sekretariat i Norges Rederiforbund, 
med to ansatte. Konstituert daglig leder er Viggo 
Bondi.
 
Styret
Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 
varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 
2 medlemmer og 2 varamedlemmer. NHO Sjø-
fart/Fraktefartøyenes Rederiforening oppnevner 
1 medlem og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsfor-
bund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske mas-
kinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner 
hver 1 medlem og 1 varamedlem.

S
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Styreleder 
Hans Sande, 
Norsk Sjøoffi sers-
forbund

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har ansvar for at bidraget fra rederier som omfattes 
av refusjonsordningen brukes på best mulig måte, både for framtidige sjøfolk, rederiene 
og næringen. Vi skal sørge for at det fi nnes et tilstrekkelig antall opplæringsplasser om 
bord på norske skip. Men på hvilken måte? Og hva er tilstrekkelig antall opplærings-
plasser? Og for hvem? 

Hvordan kan vi love studentene kadettplasser og jobb, og samtidig love rederiene tilgang 
på ferske sjøfolk og maritim kompetanse, når løftene er basert på antakelser? 

 t Fafo-prosjekt om kompetansebehovet i  
 maritim næring fram mot 2020 er satt i gang 
på oppdrag fra stiftelsen. Dette er et viktig verktøy 
i rekrutteringsarbeidet vi skal gjøre de neste årene. 
Resultatene av undersøkelsen er av stor interesse 
for hele næringen, for sjøfolk under utdanning, for 
maritime skoler og for rederier og andre bedrifter 
som trenger operativ maritim kompetanse. Sist, 
men ikke minst, også for myndighetene. Det er 
av stor viktighet at vi får dokumentert hvilken 
utdanningskapasitet og innretning av de maritime 
skolene som kreves i årene framover. Omstillingen 
av maritim utdanning må være i rute for å møte 
behovene som vil komme i næringen. Under-
søkelsen skal være klar i løpet av første halvår 
2013.

Fafo-undersøkelsen vil gi oss nyttig kunnskap om 
mobilitet av ansatte mellom de ulike segmentene i 
vår næring. Fafo skal kartlegge hvor lang tjeneste-
tid arbeidstakere ser for seg at de vil ha innenfor 
ulike segmenter, og hvilke virkemidler for rekrut-
tering og kompetanseheving som fi nnes innen de 
forskjellige segmentene. Vi skal få et gløtt inn i 
hvordan en sjømanns karriereløp vil fortone seg de 
neste årene. 

I tillegg til kunnskap om hvor arbeidsplassene 
kommer til å være, trenger vi oversikt over hvilken 
kompetanse næringen vil etterspørre i årene fram-
over. Vår næring blir i stadig større grad kompe-
tansedrevet, og dette er en avgjørende faktor for 
vår styrke og innovasjonsevne, men fører også til at 
vi må konkurrere med andre kompetanseintensive 
næringer om arbeidskraften og de beste folkene. 

«Samlet utfordrer det ytre kompetansepresset og 
de indre lekkasjene av kompetent arbeidskraft, 
næringen og dens utviklingspotensial i Norge.», 
skriver forskerne som skal gjennomføre Fafo-
undersøkelsen. Vi venter i spenning og vil ta vel i 
mot all kunnskap som kan hjelpe oss med å møte 
kompetanseutfordringen. 

Kunnskap om kompetanse

E

Foto: Solstad 
Offshore ASA.
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Foto: Solstad Offshore ASA.
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 tiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i  
 oktober 2003 av Norges Rederiforbund, Norsk Sjø-
mannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk 
Sjøoffi  sersforbund som oppfølging av Stortingets vedtak i 
revidert statsbudsjett for 2003. 

Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkreving og forvalt-
ning av det beløp som norske rederier skal betale pr. ansatt pr. 
måned på skip som er omfattet av nettolønnsordningen. 
Nettolønnsordningen omfatter lasteskip, brønnbåter, passasjer-
skip i NOR i utenriksfart og Hurtigruten, slepebåter og skip i 
petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NOR og skipet 
er minst 100 bruttotonn.

Midlene skal benyttes til kompetansehevnings- og rekrut-
teringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra 

til at antallet opplæringsplasser 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 kvalifi sert personell.

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 2012 innkrevd om lag kr. 68,7 mill. kroner fra 
rederiene. Stiftelsens midler er i 2012 i hovedsak benyttet som 

S

Styrets beretning

Seven Viking, et nytt 
skip fra Eidesvik AS.
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tilskudd til rederier som har opplæringsstillinger (lærlinger, 
kadetter og junioroffiserer) med 61,8 mill. kroner. Stiftelsen 
påtok seg i 2008 å nedbetale restlånet til skoleskipet Gann, og 
denne forpliktelsen er ivaretatt i 2012 med innbetalinger på 
nærmere 5,9 mill. kroner i renter og avdrag. Disse utbetaling-
ene til skoleskipet Gann sluttføres i 2013. Det er videre gitt 
bidrag til rekrutteringsprogrammet «Ikke for alle» med om lag 
7,5 mill. kroner, samt til ulike rekrutterings- og opplærings-
prosjekter og HMS-tiltak med 1,4 mill. kroner.

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 netto-
lønnsordningen. Tilskuddene til opplæringsstillinger dekker 
bare en del av rederienes utgifter til slike stillinger. Formålet 
med tilskuddet er å motivere rederiene til å etablere opp-
læringsstillinger. 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 opplæringsplasser. Det har vært en jevn økning 
i antall opplæringsplasser. I andre halvår 2012 ble det gitt 
tilskudd til 2875 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 forutsigbarhet som kreves 
for videre satsing. Satsene til lærlinger og kadetter ble derfor 
økt med 25 prosent i annet halvår 2011. Dette har gitt gode 
resultater, og i gjennomsnitt har antall plasser i andre halvår 
2012 økt med 3 prosent i forhold til andre halvår 2011. 

Tiltaket ”Nasjonal kadettdatabase” har blitt videreført i 2012. 
Kadettdatabasen har satt fokus på kadettsituasjonen og skapt 
et felles løft for å skaffe flere kadettplasser. Status ved utgang-
en av 2012 er at totalt 420 kadetter har fått plass, mot 356 i 
2011. 39 registrerte i kadettdatabasen hadde ikke fått 
kadettplass.

I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser har hovedsatsing-
ene i 2012 vært knyttet til rekrutteringsprogrammet ”Ikke 
for alle”, finansiering av skoleskipet Gann og videreføring av 
”Nasjonal kadettdatabase”. Det er dessuten blitt utbetalt støtte 
til skoleskipet Sjøkurs. Et forskningsprosjekt om betydningen 
av norske sjøfolks kompetanse er utført ved Fafo i regi av 
Maritimt Forum. Styret besluttet å gi et nytt oppdrag til Fafo 
om å kartlegge rekrutteringsutfordringene for norsk maritim 

kompetanse frem mot 2020. SNMK mener det er viktig å øke 
rekrutteringen til innenriks ferjefart og at mer må gjøres for 
å få flere jenter til å søke en maritim karriere. Det ble i 2012 
bevilget midler til å lage en film med temaet «Jenter i innen-
riksfart». Opplæringskontorenes arbeid med en ny elektronisk 
kadettbok har også fått midler. 

Organisasjon
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Ved 
årsskiftet 2012/2013 hadde styret følgende sammensetning: 
Styrets leder Hans Sande (Norsk Sjøffisersforbund), nestleder 
Hilde Gunn Avløyp, (Det norske maskinistforbund), Jørgen 
Vatne (Norges Rederiforbund), Einar Monstad (Color Line 
AS), Harald Thomassen (NHO sjøfart/Fraktefartøyenes 
rederiforening), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund), 
og Rune Vikse (Sjøfartsdirektoratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Advokat 
Viggo Bondi i Norges Rederiforbund har vært konstituert 
daglig leder i stiftelsen etter Bent Ch. Christoffersen som 
sluttet i juni.

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

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

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

Økonomi
Stiftelsens regnskap for 2012 viser et underskudd på 
kr. 8.093.381 og er belastet egenkapitalen. Styret mener 
regnskapet gir en rettvisende oversikt for stiftelsens resultat og 
balanse. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn da 
stiftelsen har en tilfredsstillende egenkapital og sikre inntekter.

Revisjon
Stiftelsens revisor har i 2012 vært statsautorisert revisor 
Øivind Karlsen fra revisorselskapet KPMG AS.

  Oslo, 12. mars 2013

  
    
  Hans Sande 
  (Styreleder)

 Hilde Gunn Avløyp Einar Monstad Geir Hagerupsen
 (Nestleder)

 Harald Thomassen Jørgen Vatne Rune Vikse
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Siden SNMK startet sin virksomhet i 2004, har antall opplæringsplasser blitt nesten 
tredoblet. Første halvår 2004 hadde den maritime næringen 1000 opplæringsplasser. 
I andre halvår 2012 var tallet 2875. Dette er en økning det siste året på 3 prosent, og 
antall lærlinger har økt med 5 prosent. 

 a. 90 prosent av stiftelsens inntekter ble i  
 2012 brukt til tilskudd til opplæringsstil-
linger. Det ble bevilget totalt kr. 61.858.840 til 
dette formålet, hvilket er 10 prosent mer enn i 
2011. 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 off shore service med en 
tilvekst på 21 skip med opplæringsplasser. 

Totalt 198 rederier fi kk støtte i første halvår mot 
203 i andre halvår. Midlene ble i 2012 fordelt med 

30,3 millioner kroner til lærlinger, 13,4 millioner 
kroner til kadetter og vel 18 millioner kroner til 
junioroffi  serer. 

I første halvår fordelte tilskuddene seg på 1591 
plasser for lærlinger, 441 for kadetter og 629 for 
junioroffi  serer. I andre halvår var tallene hhv. 1689, 
533 og 654. 

Andelen jenter av det totale antall registrerte kon-
trakter gikk opp fra 8 prosent til 9 prosent det siste 
året. I andre halvår 2012 var det 171 lærlinger, 39 
kadetter og 22 junioroffi  serer som var jenter.

Nøkkeltall 2012

C

Foto: Solstad 
Offshore ASA.

«Fortsatt vekst i antall opplæringsplasser»
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Fig. 1 Utviklingen i det totale antall plasser med tilskudd   
 2004-2012   

Fig. 2 Utviklingen i antall opplæringsplasser for de 
 enkelte stillingskategorier fra 2004 til 2012

Fig. 3 Antall jenter alle kategorier 
 2011-2012

Fig. 4  Tilskuddsbeløp 2004-2012  

Fig. 5 De 15 største bidragsyterne til Stiftelsen 
 Norsk Maritim Kompetanse  desember 2012

Fig. 6 De 15 største mottakere av tilskudd,
 andre halvår 2012
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Stiftelsen har i 2012 utbetalt 14,6 millioner kroner til prosjekter innenfor rekruttering og 
kompetanse, inkludert midler til skoleskipet Gann og den nasjonale kadettordningen. 
Til sammen er det bevilget 5,9 millioner kroner til nye enkeltprosjekter som skal fullføres 
i 2013.

 2012 har fl ere sjøfolk vært omfattet av netto-
 lønnsordningen enn i 2011. Stiftelsen har 
dermed hatt noe høyere inntekter enn forrige år. 
Dette har gjort det mulig å bevilge midler til fl ere 
nye, viktige prosjekter, samtidig som forpliktelsene 
overfor skoleskipet Gann er fulgt opp. Rekrut-
teringsprogrammet ”Ikke for alle – En utdanning du 
kommer langt med” har også fått midler.

Fafo-utredning om betydningen av sjøfolks 
kompetanse i den maritime klyngen
En Fafo-utredning om betydningen av sjøfolks 
kompetanse i den maritime klyngen ble fullført 
våren 2012 i regi av Maritimt Forum, der en også 
skulle se på hvordan de ulike virksomhetsom-
rådene i næringen vurderer nytten av sjøfolks 
praktiske erfaring.

Undersøkelsen viste følgende:
Ansatte med erfaring fra sjø vurderes verdifullt 
for samtlige virksomhetsområder; rederier, verft, 
utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører. Verdien 
synes imidlertid størst blant rederiene, der åtte av 
ti oppgir at slik erfaring er særlig avgjørende, mens 
betydningen er mindre blant utstyrsprodusenter og 
tjenesteleverandører.

Praktisk erfaring i kombinasjon med teoretisk 
kunnskap synes å være slik de positive eff ektene 
oppstår. Dette kan dekkes dels i form av team 

med personer som har ulik kompetanse, dels ved 
at enkeltpersoner kombinerer erfaring og teoretisk 
skolering.

Sjøfolk som går i land spiller en sentral rolle for 
klyngedynamikken. Informantene beskriver dette 
som «at vi snakker samme språk og har felles 
referanseramme». Det avgjørende elementet med 
norske sjøfolk er at dette er en gruppe som tar seg 
jobb i Norge når de går i land.

En rekke virksomheter oppgir stort behov for å 
rekruttere personer med erfaring fra sjø i tillegg til 
behov for å rekruttere ingeniører og annet perso-
nell med teknisk kompetanse.

Rekruttering innenriks sjøfart
Stiftelsen anser deler av innenriks sjøfart som 
svært egnet for lærlingplasser. 176 av lærlingplass-
ene er på hurtigruteskipene. Også på ferger og 
hurtigbåter er det mange lærlinger. Stiftelsen ser 
imidlertid med bekymring på at fylkeskommunene 
ikke i tilstrekkelig grad stiller krav om lærlinger i 
anbudskontraktene. 

NHO Sjøfart fi kk i 2012 midler til å produsere 
en 4 minutters fi lm som skal brukes for å rekrut-
tere ungdom til innenriks sjøfart. Bakgrunnen for 
å produsere fi lmen var dels å få vise alle de ulike 
mulighetene som er tilstede for å tjenestegjøre på 
skip i innenriksfart og å få frem at det går an å 
kombinere familieforpliktelser og tjeneste på skip 
med gunstige arbeids- og fritidsordninger og korte 
avstander mellom arbeidsplass og hjem. Dette er 
en næring med høy grad av jobbsikkerhet. 

Filmen, som er lagt ut på Youtube og fl ere andre 
relevante nettsteder, viser tre unge mennesker på 
ulike typer fartøy. Det er Charlotte som er 2. styr-
mann på hurtigruteskipet Midnatsol, og som bl.a. 
peker på de muligheter hun har for jobber på land 
hvis hun en dag skulle ønske å slutte på sjøen. Pål 
Einar er maskinlærling på slepebåten Boris og er 
full av lovord om sitt karrierevalg. Mats Peter, som 
er småbarnsfar, er maskinist på en gassferge. Han 
er godt fornøyd med jobb, lønn og muligheten til å 
være ofte sammen med familien. 

Se fi lmen på www.nhosjofart.no.  

Øremerkede midler

I

Kadett Lene Dåbakk 
om bord på MS 
Nordnorge, Hurtig-
ruten ASA. Foto: 
Kaptein Asbjørn 
Dalan.
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«Ikke for alle» 2012
Det store maritime informasjons- og rekrutter-
ingsprogrammet ”Ikke for alle”, i regi av Maritimt 
Forum, har mottatt støtte hvert år fra 2006. 
Programmet har vært en suksess. Interessen for 
næringen og søkningen til maritime fag har økt 
betydelig siden 2006. I 2012 var antall studenter 
som søkte seg til høyere maritim utdanning ca. 14 
prosent høyere enn i 2011. Opplæringskontorene 
melder at de i 2003 tok inn 377 lærlinger, mens 
tallet har økt til 610 i 2012.

Alle aktørene benytter felles strategi, felles bud-
skap, felles profi lering, felles mål og ikke minst 
en felles nettportal. Opplæringskontorene og de 
regionale maritime foraene har stått for praktisk 
implementering og det oppsøkende utadrettede 
arbeidet med utdanningsmesser og lignende ar-
rangementer, skolebesøk og rekrutteringstokt. 

«Ikke for alle» rettet mot jenter
Av særdeles vellykkede tiltak i «Ikke for alle-pro-
grammet kan nevnes rekrutteringskvelden «Et hav 
av muligheter», i regi av Maritimt Forum Bergen. 
Rekrutteringskvelden ble gjennomført sammen 
med VilVite-arrangementet som skal inspirere 
jenter til å velge realfag. Jenter i ungdomsskole, 
videregående, studenter, mødre, kvinnelige lærere, 

rådgivere og andre interesserte jenter ble invitert 
for å få et innblikk i yrkesmulighetene i maritim 
næring. Målgruppen ble informert via Facebook, 
hjemmesider, jungeltelegraf og plakater. Hele 250 
jenter deltok til sammen. Det var 10 speed-presen-
tasjoner og 20 stands med kvinnelige rollemodeller 
som fortalte om sine utdanningsvalg og erfaringer 
fra bransjen. 

Maritimt Forum i Haugaland og Sunnhord-
land holdt et tilsvarende vellykket arrangement i 
Haugesund. Dette rekrutteringsarbeidet rettet mot 
jenter vil fortsette i 2013. Se Ikkeforalle.no.

Foto: Maritimt 
Forum Bergens-
regionen.
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Skoleskipet Gann
SNMK har også i 2012 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. Over en periode på 5 år 
skulle stiftelsen betale ut restlånet «så fremt man 
hadde midler til det». Utbetalingen sluttføres i 
2013. 

Elevene på VG2 Maritime fag på skoleskipet 
Gann fi kk ved siste årseksamen snittkarakteren 
5.0, et resultat som ligger godt over landsgjennom-
snittet. Elevene er svært motiverte og bruker mye 
av fritiden til målrettet skolearbeid. De har også 
utviklet en god kultur for å inspirere og hjelpe 
hverandre med fagene. Motiverte og fl inke lærere 
er en viktig inspirasjonskilde. Det er meget lavt 
frafall ved skolen.

Skoleskipet Gann ønsker å være den fremste fag-
lige utdanningen for unge som velger en fremtid 
innen maritim virksomhet. 

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

Skoleskipet Sjøkurs – bidrag til elevenes bomiljø
Stiftelsen har i 2012 utbetalt betydelige midler 
til Sjøkurs. SNMK har tidligere gitt støtte til 10 
elevlugarer, men det er 60 elevlugarer om bord, og 
myndighetene vil muligens tillate 15 fl ere elever 
om lugarene renoveres.
 
I løpet av de siste fi re årene har ingen elever drop-
pet ut av skolen, og det ønsker man å opprettholde.

Foto Ole A. Hetland, 
Sjøfartsdirektoratets 
fotokonkurranse.

Maskingjengen om 
bord på skoleskipet 
Gann.



 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse  I  Årsberetning 2012 13

Prosjekt Webcadet – digital registreringsbok 
Webcadet er et samarbeidsprosjekt mellom landets 
maritime opplæringskontorer. Partene ønsker 
i fellesskap å bidra til at ”flaskehalser” i sertifi-
katrettet maritim utdanning reduseres. Moderne 
verktøy skal tas i bruk for å sikre bedre kvalitet av 
alle ledd i opplæringen av kadetter. Hele proses-
sen vil bli forenklet - informasjon, dokumentasjon, 
bedømmelse og søknad om sertifikat. Webcadet vil 
erstatte papirutgaven av kadettregistreringsboken 
som brukes i dag, og vil også kunne brukes offline. 

Gjennom elektronisk dokumentasjon vil det være 
mulig å ha større kontroll og oversikt over hvem 
som til enhver tid er ute som kadett og hvilket 
rederi og fartøy som har kadetter om bord. Det 
blir enklere å kommunisere med kadetten, få større 
innsyn i kadettens opplæring og progresjon, samt 
sikre at dokumentasjonen fra kadetten tilfredsstil-
ler kravene i STCW-konvensjonen som Sjøfarts-
direktoratet følger for å utstede norske sertifikat. 
Her kan kadetten dokumentere sin opplæring, få 
opplæringen bekreftet av opplæringsansvarlig og 
dokumentere bedømmelse av sensor. 

Fafo-prosjekt om kompetansebehovet i maritim 
næring fram mot 2020
Det ble høsten 2012 bevilget midler til nok en 
Fafo-utredning. Det er et økende krav til kom-
petanse, og en skjevhet innenfor den maritime 
klyngen ved at offshorerederiene trekker til seg 
stadig flere av arbeidstakerne fra de øvrige seg-
mentene. Det synes derfor å være et stort behov 

Foto: Eidesvik AS.

for å kartlegge det framtidige kompetansebehovet. 
Det er særlig viktig at myndighetene får signaler 
om hvilken utdanningskapasitet/dimensjonering 
det må legges opp til. 

Følgende problemstillinger ønskes kartlagt i 
undersøkelsen: 
n Hvor stort er rekrutteringsbehovet innen ulike  
 segmenter fram mot 2020?
n Hvor omfattende er mobilitet av ansatte 
 mellom de ulike segmentene?
n Hvor lang tjenestetid ser arbeidstakere for seg  
 at de vil ha innenfor ulike segmenter?
n Hvilke virkemidler for rekruttering og 
 kompetanseheving finnes innen de forskjellige  
 segmentene?
n Hva gjør de ulike segmentene for å holde på  
 sine ansatte? Herunder, hvilke karriereløp  
 finnes?
n Hvilke begrensninger finnes i dimensjonering  
 og organisering av de ulike utdanningsinstitu- 
 sjonene fram mot 2020?

Resultatene av undersøkelsen ventes å foreligge i 
juni 2013.
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Foto: Solstad 
Offshore ASA.
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Nasjonal kadettdatabase ble opprettet i 2010 av Maritimt Forum, Det norske maskinist-
forbund, Sjøoffi sersforbundet, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Fraktefartøyenes 
Rederiforening, Stiftelsen Norsk Maritime Kompetanse og de maritime opplærings-
kontorene i Haugesund, Ålesund, Tromsø og Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge. 
Rederiforening, Stiftelsen Norsk Maritime Kompetanse og de maritime opplærings-
kontorene i Haugesund, Ålesund, Tromsø og Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge. 
Rederiforening, Stiftelsen Norsk Maritime Kompetanse og de maritime opplærings-

I 2012 valgte også Sjøforsvaret å slutte seg til databasen. Invitasjon er sendt til Fiskebåt-
redernes Forbund om å bli med.

 adettdatabasen gir rederiene en enkel oversikt  
 over alle avgangsstudenter ved våre maritime 
fag- og høgskoler som trenger kadettplass. Samti-
dig viser databasen hvor mange som til enhver tid 
står uten kadettplass.

Resultater i 2012 – 420 av 458 fi kk plass
Kadettdatabasen viste pr. 18. februar 2013 at 
420 hadde fått kadettplass (mot 356 i 2011). 38 
personer var fremdeles uten plass, med følgende 
fordeling: 19 personer fra høgskole nautisk og 6 fra 
høgskole maskin. 13 hadde fagskole nautisk, hvorav 
ingen med fagbrev matros. Alle med fagskole 
maskin fi kk kadettplass. Tre personer uten plass var 
mellom 45-51 år.

Basen viser også at 632 personer startet siste året på 
fag- og høgskolen høsten 2011. I løpet av skoleåret 
er dette tallet redusert til 458. Dette er et frafall på 
174, dvs. 27,5 %.

Arbeidet med kadettdatabasen koordineres av 
Maritimt Forums programkoordinator Tor Egil 
Fjelde. Han forklarer: – Kadettene skal legge inn 
nødvendige opplysninger som skoler, kurs, fartstid 
og lignende, og de har også anledning til å legge 
inn hvilke spesielle ønsker de måtte ha. Alle stu-
denter og rederier har egne passord og brukernavn. 
Databasen er åpen for registrering fra 1. mars til 
1. april for at rederiene skal få en totaloversikt. 
Studenter som vil inn i basen etter 1. april, må 
bruke passord som de fi kk ved registrering i data-
basen. Databasen åpnes for rederiene 1. april. 
Rederiene får kun opp kadetter som er uten kadett-
plass, men får i tillegg en oversikt over sine egne 
kadetter i basen. 

Rom for forbedringer
– Det er viktig at alle legger seg inn i databasen, 
både de som har fått kadettplass og de som 
mangler plass, sier Tor Egil Fjelde. Han mener 
utfordringen framover er å få skolene, studentene 
og rederinæringen til å vise et større engasjement 
for kadettdatabasen. Skolene bør arbeide mer for å 
få alle studentene til å registrere seg i basen, enten 
de allerede har en plass eller ikke.

– Oppslutningen fra rederiene øker, og tilbake-
meldingen fra mange rederier er at databasen er 
enkel å bruke og gir en god oversikt. Men vi skulle 
hatt fl ere rederier på banen for å ta inn kadetter. 
Mange rederier tar dette ansvaret, men dessverre er 
det ikke mange nok, sier han.
 
Framtiden
Ved hjelp av basen og de erfaringene vi gjør, kan vi 
stipulere behovet for kadettplasser 5 år fram i tid, 
og for hvert år fram til 2017, forklarer Fjelde. 
– De 815 ungdommene som startet på VG2 mari-
time fag høsten 2012, vil trenge kadettplass i 2017.

Fjelde understreker hvor viktig det er å ha en 
total oversikt over kadettplassene nasjonalt. For at 
næringen skal kunne treff e de nødvendige tiltak for 
å sikre god rekruttering til yrket, er det viktig med 
en god oversikt over kvalifi serte kadetter som er 
uten plass og hva behovet blir framover.

For mer informasjon samt innlogging i kadettdata-
basen: Gå til www.maritimt-forum.no og klikk deg 
videre derfra.

Nasjonal kadettdatabase

K

Tor Egil Fjelde.
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   Note   2012 2011
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
Driftsinntekter    
Bidrag  1  68 732 000   67 874 500 
Sum driftsinntekter    68 732 000   67 874 500 
    
Driftskostnader    
Tilskudd til opplæringsstillinger 2  61 858 840   55 820 764 
GANN Avdrag 2012    5 660 000   5 660 000 
Rekrutteringskampanjen    7 518 250   7 222 000 
Tilskudd til andre rekrutterings- 
og opplæringstiltak  3  1 435 418   1 620 833 
Andre kostnader    129 426   417 754 
Kjøp av tjenester  4  450 000   450 000 
Sum driftskostnader    77 051 934   71 191 351 
    
Driftsresultat    -8 319 934   -3 316 851 
    
Finansinntekter    
Renteinntekter    448 843   531 530 
Rentekostnader (GANN)    -222 290   -463 175 
Sum Finansinntekter    226 553   68 355 
    
ÅRSRESULTAT    -8 093 381   -3 248 496 
    
    
   Note   2012 2011
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
EIENDELER    
Pengemarkedsfond  5  17 200 167   16 731 469 
Utestående krav  6  27 135 000   26 901 500 
Bankinnskudd    2 354 552   10 832 533 
Sum eiendeler    46 689 719   54 465 502 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Grunnkapital    20 000   20 000 
Annen egenkapital  -2 433 381    9 163 769   11 597 150 
Betinget egenkapital  -5 660 000  8  2 830 000   8 490 000 
Gjeld    
Kortsiktig gjeld  7  34 675 950   34 358 351 
Sum egenkapital og gjeld    46 689 719   54 465 501  
   

Note 1  2012 2011

Endringer/avskrivninger for 
tidligere perioder/år   -988 500   2 104 500 
Termin 1   11 386 500   10 111 000 
Termin 2   11 379 000   10 371 500 
Termin 3   11 685 000   10 803 000 
Termin 4   11 978 500   11 357 000 
Termin 5 Estimat  11 973 500   11 208 500 
Termin 6 Estimat  11 973 500   11 769 000 
Endringer i løpet av året   -655 500   150 000  
TOTALT   68 732 000   67 874 500  
    
 
Note 2  2012 2011

Estimatavvik avsatt/virkelig    8 000  
Lærlinger   27 953 185   25 245 885 
Catering   2 389 328   2 158 719 
Kadetter   13 417 895   11 955 040  
Junioroffiserer	 	 	18	098	432		 	16	453	120		
TOTALT   61 858 840   55 820 764  

Note 3 
Beløpet gjelder støtte til ulike prosjekter knyttet til HMS, forskning, 
opplæring og  rekruttering av norske sjøfolk.  

Note 4 
Kostnad til sekretariatsfunksjonen som ivaretas av Norges Rederi-
forbund.   
   
Note 5 
Plassert i fondet DnBNOR Likviditet 20.  
   
Note 6
 Omfatter påløpte fordringer  5. og 6. termin 2012, jfr. note 1. 
 
Note 7 
Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2012 som blir utbetalt april 
2013, 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	finansiering	av	skoleskipet.		Lånet	nedbetales	over	fem	
år frem til 2013. Støtten er betinget av at nettolønnsordningen består. 
 

Oslo 31. desember 2012/12. mars 2013  
    
Hans Sande (Styreleder)    
Hilde Gunn Avløyp (Nestleder)
Geir Hagerupsen
Einar Monstad
Harald Thomassen
Jørgen Vatne
Rune Vikse

Viggo Bondi (Daglig leder)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - 
God regnskapsskikk for små foretak.   
  
Driftsinntekter
 Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester 
inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres når de 
mottas.   
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til 
betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg 
til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaf-
felseskost og antatt virkelig verdi. Pengemarkedsfond er vurdert til 
virkelig verdi.
   
Fordringer
 Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag 
for avsetning til  forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Revisors beretning



Offshore service: 287
Passasjer: 113
Fiskefartøyer: 108
Tank: 40
Fraktefartøyer: 60

Brønnbåter: 24
Ro-ro: 13
Gass: 5
Andre: 1

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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