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

 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 sertifi katklasse 4 eller 3 og norske junioroffi  serer 
under opplæring til sertifi katklasse 2.

Øremerkede midler
En del av SNMKs budsjett er øremerket til pros-
jekter, aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutter-
ingen 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 fi nne all informasjon om hvordan de 
søker om tilskudd eller prosjektmidler. Man 

fi nner 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 Jørn 
Sund-Henriksen.

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 Sjømanns-
forbund, Norsk Sjøoffi  sersforbund, Det norske 
maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet opp-
nevner hver 1 medlem og 1 varamedlem.

Stiftelsen	Norsk	Maritim	Kompetanse

S
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Styreleder	
Hans	Sande,	
Norsk Sjøoffi sers-
forbund

Man	høster	som	man	sår,	heter	det.	Vi	har	fortsatt	Man	høster	som	man	sår,	heter	det.	Vi	har	fortsatt	
god	søkning	til	de	maritime	skolene.	Vi	har	sådd	god	søkning	til	de	maritime	skolene.	Vi	har	sådd	
frøene	til	fremtidens	maritime	kompetanse.	Men	alle,	frøene	til	fremtidens	maritime	kompetanse.	Men	alle,	
enten	man	er	storbonde	eller	bare	har	noen	tomatfrø	enten	man	er	storbonde	eller	bare	har	noen	tomatfrø	
i	en	potte,	vet	at	det	ikke	bare	holder	å	få	frøene	i	i	en	potte,	vet	at	det	ikke	bare	holder	å	få	frøene	i	
jorda	for	så	å	lene	seg	tilbake	til	man	kan	høste.	Det	jorda	for	så	å	lene	seg	tilbake	til	man	kan	høste.	Det	
må	vannes	og	gjødsles	underveis.	

 koler, opplæringskontor og rederier må jobbe 
 godt sammen for å sørge for at alle har en 
opplæringsplass å gå til i god tid før den teoretiske 
delen av den maritime utdanningen er ferdig. Den 
praktiske opplæringstiden er en del av utdannin-
gen, og vi kan ikke være bekjent av at de som har 
valgt dette yrket møter lukkede dører, må vente i 
usikkerhet eller må konkurrere hardt innbyrdes for 
å få fullført sin utdanning. Altfor mange som beg-
ynner på maritime skoler faller fra før de kommer 
ut i jobb om bord. 

Flere rederier enn i dag må være med å ta ansvar 
for å dyrke frem fremtidens sjøfolk. Det er mange 
og ulike årsaker til at noen rederier velger å tilby 
fl ere opplæringsplasser enn andre, og noen ingen i 
det hele tatt. Men det bør være en grunnleggende 
samfunnskontrakt at man er med på å utvikle den 
arbeidskraften og operative kompetansen man selv 
vil etterspørre i fremtiden. Det stiller også krav til 
skolene ved opptak av studenter. Opptak må skje i 
takt med nærings behov. Opplever ungdommen at 
potensielle arbeidsgivere er lunkne til å ha dem om 
bord eller motvillige til å forespeile dem et langsik-
tig karriereløp, vil mange miste fremtidstroen og 
falle fra. 

Om bord må opplæringen ikke bare holde høy 
faglig kvalitet, men også være preget av opti-
misme om entusiasme. De som gir opplæringen, 
må kunne stole på at politikere, næring og egen 
arbeidsgiver vil verne om og satse på norske ar-
beidstakere og arbeidsplasser – like viktig for både 
dem selv og den generasjonen de lærer opp om 
bord.  Dersom det første møtet med livet til sjøs er 
preget av usikkerhet om fremtiden vil mange unge 
miste motivasjonen til å satse på en karriere til sjøs. 

Skal vi få en god avling nye sjøfolk må beslutning-
stakere, forvaltere, skole, arbeidsgivere og ansatte i 
maritim næring jobbe sammen og utfylle hveran-
dre. Vi må være enige, tydelige og samstemte i 
hvorfor det er viktig å dyrke frem nye generasjoner 
norske sjøfolk, og i hvordan vi skal gjøre det. Det 
er på tide med våronn.  

Våronn

S

Foto:	Kleven	verft.
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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. Net-
tolønnsordningen omfatter lasteskip, brønnbåter, passasjerskip 
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 2013 innkrevd om lag kr. 74,4 mill. kroner fra 
rederiene. Stiftelsens midler er i 2013 i hovedsak benyttet som 
tilskudd til rederier som har opplæringsstillinger (lærlinger, 

S

kadetter og junioroffi  serer) med 62,4 mill. kroner. Stiftelsen 
påtok seg i 2008 å nedbetale restlånet til skoleskipet Gann, og 
denne forpliktelsen er ivaretatt i 2013 med innbetalinger på 
nærmere 2,9 mill. kroner i renter og avdrag. Disse utbetalin-
gene til skoleskipet Gann ble sluttført i 2013. Det er videre 
gitt bidrag til rekrutteringsprogrammet «Ikke for alle» med 
om lag kr. 5,5 mill. samt ulike rekrutterings- og opplæring-
sprosjekter og HMS-tiltak med kr. 2,2 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 net-
tolønnsordningen. Tilskuddene til opplæringsstillinger dekker 
bare en del av rederienes utgifter til slike stillinger. Formålet 
med tilskuddet er å motivere rederiene til å etablere op-
plæringsstillinger. 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 2013 ble det gitt 
tilskudd til 2.908 opplæringsplasser. Den positive utviklingen 
i antall opplæringsstillinger viser at rederiene satser på norsk 
maritim kompetanse. 

Tiltaket ”Nasjonal kadettdatabase” har også blitt videreført i 
2013. Kadettdatabasen har satt fokus på kadettsituasjonen og 
skapt et felles løft for å skaff e fl ere kadettplasser. Status ved 
utgangen av 2013 er at totalt 464 kadetter har fått plass, mot 
420 i 2012. Det er en signifi kant økning i antall kadettplasser 
fra 2011 til 2013.

 I 2013 har næringen tatt inn rekordmange lærlinger og ka-
detter. Det var ved årets utgang likevel kvalifi serte søkere som 
ikke fi kk opplæringsplass. 65 registrerte i kadettdatabasen fi kk 
ikke kadettplass i 2013, mot 39 i 2012. Til tross for at nærin-
gen evner å ta til seg stadig fl ere kadettlærlinger er behovet for 
plasser stadig økende i forhold til det som stilles til rådighet. 
Noe av årsaken til dette er at antallet skoleplasser har vokst 
raskere enn det som er forsvarlig med hensyn til mengden 
opplæringsplasser. Fylkeskommunene må i større grad rådføre 
seg med næringen med hensyn til dimensjonering av ut-
danningen. Stiftelsen har opprettholdt støttenivået for alle 
kategorier opplæringsstillinger, til tross for rekordantall. 

I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser har hovedsatsingene i 
2013 vært knyttet til rekrutteringsprogrammet ”Ikke for alle”, 
fi nansiering av skoleskipet Gann og videreføring av ”Nasjonal 
kadettdatabase”. 

Organisasjon
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Ved 
årsskiftet 2013/2014 hadde styret følgende sammensetning: 
Styrets leder Hans Sande (Norsk Sjøffi  sersforbund), nestleder 
Hilde Gunn Avløyp, (Det norske maskinistforbund), Dag 
Silkoset (Norges Rederiforbund), Einar Monstad (Color 
Line AS), Harald � omassen (NHO sjøfart/ Fraktefartøyenes 
rederiforening), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund), 
og Rune Vikse (Sjøfartsdirektoratet).

Sekretariat
Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Direktør for 
kompetanseavdelingen i Norges Rederiforbund, Jørn Sund-
Henriksen har vært daglig leder i 2013.

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 2013 viser et overskudd på kr. 379.805 
og er overført til annen egenkapital. Styret mener regnskapet 
gir en rettvisende oversikt for stiftelsens resultat og balanse. 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn.

Revisjon
Stiftelsens revisor har i 2013 vært statsautorisert revisor 
Øivind Karlsen fra revisorselskapet KPMG AS.

Styrets	beretning	for	2013

  Oslo, 1.april 2014

  
    
  Hans Sande 
  (Styreleder)

 Hilde Gunn Avløyp Einar Monstad Geir Hagerupsen
 (Nestleder)

 Harald Thomassen Dag Silkoset Rune Vikse

Ole	Magnus	Aasland	(til	
høyre)	og	Martin	Eide	på	
Odfjells	skip	Bow	Spring.	
Foto:	Tanja	de	Maesschalk
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Siden	SNMK	startet	sin	virksomhet	i	2004,	har	antall	opplæringsplasser	blitt	nesten	tre-
doblet.	1.	halvår	2004	hadde	den	maritime	næringen	1000	opplæringsplasser.	I	2.	halvår	
2013	var	tallet	2908.	Veksten	i	antall	opplæringsplasser	er	i	ferd	med	å	fl	ate	ut	med	en	
økning	på	kun	1,15	%	fra	2.	halvår	2012	til	2.	halvår	2013.	

 av stiftelsens inntekter ble i 2013
  brukt til tilskudd til opplærings-
stillinger. Det ble bevilget totalt kr. 62,4 millioner 
til dette formålet, en moderat økning på nærmere 
600.000 kr fra året før. Dette gjenspeiler også ut-
fl atingen i veksten av læreplasser i samme periode. 
Totalt 212 rederier fi kk støtte i første halvår mot 
182 i andre halvår. Midlene ble i 2013 fordelt med 
30,2 millioner kroner til lærlinger, 14,5 millioner 
kroner til kadetter og vel 17,6 millioner kroner til 
junioroffi  serer. 

I første halvår fordelte tilskuddene seg på 1512 
plasser for lærlinger, 488 for kadetter og 671 for 
junior-offi  serer. I andre halvår var tallene hen-
holdsvis 1642, 541 og 724. 
 

Det var en markant nedgang i antall plasser for 
lærlinger på dekk og i maskin første halvår 2013. 
I andre halvår tok imidlertid antallet lærlinger på 
dekk seg kraftig opp igjen, oversteg � orårets antall 
og er nå på et rekordhøyt nivå, mens det for lær-
linger i maskin kun var en mindre økning å spore. 
Det har vært en økning i antall plasser for junior-
offi  serer både på dekk og i maskin gjennom hele 
2013. Antall plasser for dekkskadetter er også 
økende. Alle disse tre kategoriene viser rekordhøye 
tall i 2. termin 2013, mens antallet maskinkadetter 
har gått ned. 

Andelen jenter ligger så å si stabilt fra i� or. Det er 
nå 161 lærlinger som er jenter, og 48 kadetter og 
21 junioroffi  serer er også jenter. 

Nøkkeltall	2013

86%
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STØRSTE BIDRAGSYTERE TIL SNMK* 
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* Merk: Sjøfartsdirektoratet byttet i 2013 system for innrapportering av bidragene. Systembyttet medførte en del feilkilder 
ifm omleggingen og tallmaterialet som her presenteres er ikke å anse som det fullstendige bilde, men som et anslag.  

Fig. 1 Utvikling antall opplæringstillingsstillinger 
 2004-2013   

Fig. 2 Utvikling per stillingskategori
 2004-2013

Fig. 3 Utvikling antall jenter
 2011-2013

Fig. 4  Utvikling i tilskuddsbeløp
 2004-2013 

Fig. 5 Største bidragsytere til SNMK

Fig. 6 Største mottakere av tilskudd

«Veksten	i	antall	opplæringsplasser	avtar»

Aktive	studenter	
ved	Høgskolen	i	
Vestfold.
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Tradisjonelt	har	den	norske	maritime	klynga	vært	kjennetegnet	av	stor	mobilitet	mellom	Tradisjonelt	har	den	norske	maritime	klynga	vært	kjennetegnet	av	stor	mobilitet	mellom	
alle	segmentene.	I	dag	er	en	hovedutfordring	knyttet	til	lekkasje	av	høyt	kompetent	og	alle	segmentene.	I	dag	er	en	hovedutfordring	knyttet	til	lekkasje	av	høyt	kompetent	og	
nødvendig	arbeidskraft,	ved	at	mange	søker	seg	over	til	arbeid	på	rigg.	En	trend	som	ser	nødvendig	arbeidskraft,	ved	at	mange	søker	seg	over	til	arbeid	på	rigg.	En	trend	som	ser	
ut	til	å	fortsette,	og	som	følgelig	de	øvrige	segmentene	innen	den	maritime	næringen	må	ut	til	å	fortsette,	og	som	følgelig	de	øvrige	segmentene	innen	den	maritime	næringen	må	
håndtere.	

 følge Riggutvalgets beregninger vil etterspørsel
 etter høyt utdannet personell på rigg fort-
sette fram mot 2020. For de øvrige maritime 
segmentene er det imidlertid vanskelig å møte 
konkurransen fordi jobbene på rigg framstår som 
svært attraktive på grunn av et høyt lønnsnivå og 
gunstige rotasjonsordninger. Det er følgelig en 
mismatch mellom næringens samlede behov for 
og tilgang til etterspurt kompetanse, særlig nær det 
gjelder personell på offi  sersnivå.

Problemstillinger
Det reises tre typer av problemstillinger i rap-
porten, knyttet til rekruttering og behovet for 
sjøfolk, virkemidler for å beholde sjøfolk, samt 
kapasiteten i utdanningssystemet: 
■ Rekruttering: Hvilke behov er det i de ulike  
 segmentene? Er det et stort lekkasjeproblem og  
 hvor lenge står folk i jobb?
■ Virkemidler: Hvilke grep har de ulike segmen-
 tene tilgjengelig for å framstå attraktiv i   
 kampen om arbeidskraften framover? Hva kan  
 gjøres og hva gjøres for å beholde ansatte?  
 Hvilke karriereløp fi nnes? Oppfattes disse som  
 tilstrekkelig attraktive?
■ Kapasitet: Hvordan oppfatter utdannings-
 institusjonene utfordringen med hensyn til  
 rekruttering? Er det forskjeller mellom fag-
 skolene og høyskolene som er relevante i denne  
 sammenheng? Hva vet vi om dimensjoneringen  
 av antall studieplasser fram mot 2020?

Metode
Rapporten er basert på en websurvey med 111 
bedrifter i næringen, samt 11 kvalitative intervjuer 
med arbeidsgivere. Videre er det gjennomført en 
websurvey rettet mot sjøfolk, med 2658 respond-
enter totalt. Vi har også gjennomført kvalitative 
intervjuer med ti fagskoler og tre høyskoler. 

Behov for fl ere folk
Tilgang på kvalifi sert arbeidskraft er den viktigste 
utfordringen for maritim næring fram mot 2020. 
Behovet er trolig nærmere 10 000 ansatte, noe 
som er betydelig mer enn kapasiteten i dagens 
utdanningssystem. Anslaget på 10 000 ansatte er 
konservativt.  Rederiforbundet antar at det trolig 
vil være behov for ytterligere 3500 personer, totalt 
13 500.

Mer detaljert svarer informantene:
■ Tre av fi re (77 %) av de spurte sier at de har 
 behov for å ansette fl ere sjøfolk fram mot 2020

I

■ Nærmest alle innenfor off shore servicefartøy  
 har behov for fl ere
■ Innenfor rigg opplyser 60 % at de har behov for  
 å øke bemanningen 
■ Mer enn sju av ti forteller at lekkasje er et stort  
 problem eller i noen grad et problem.

Sjøfolkenes planer
Analysene viser videre at en stor andel sjøfolk har 
planer om å skifte jobb, enten til andre segmenter 
til sjøs eller til land.
■ En av fi re (25 %) har planer om å bytte jobb
■ 22 % av disse ønsker seg til land

Det er imidlertid lite sammenheng mellom 
nåværende stilling og om man ønsker å bytte jobb. 
Samtidig ønsker overordnede og elektro seg i 
større grad til rigg. Antall år i stillingen har ikke 
betydning for ønske om jobbskifte, men derimot 
er alder viktig. Det synes å være gjennomgående at 
unge i større grad enn eldre ønsker seg til rigg.

Få virkemidler
I denne rapporten presenteres også hvilke virke-
midler de ulike delene av næringen har for å 
fremstå som attraktive i kampen om arbeids-

Unifeeder

Det	gamle	landet	og	havet
Rekrutteringsutfordringer	i	maritim	
næring	fram	mot	2020

Sammendrag	Fafo-rapport,	Tove	Mogstad	Aspøy	og	Jon	Rogstad

kraft, og hvordan sjøfolkene selv betrakter disse 
virkemidlene. I tillegg beskrives hvordan utdan-
ningsinstitusjonene oppfatter utfordringene 
med hensyn til rekruttering. Virkemidlene for å 
holde på folk synes også for lite treff sikre. Mens 
de rekrutteringsansvarlige framholder karriere-
muligheter og faglige utfordringer som sentrale 
virkemidler, gir sjøfolkene i denne studien uttrykk 
for at slike faktorer er mindre viktig for å bli i 
nåværende jobb. 

For liten kapasitet i utdanningssystemet
Rekrutteringsutfordringen er også betydelig for 
fagskolene og høyskolene, som også må konkur-
ranse med rigg når det gjelder rekruttering av 
lærerkrefter. Sammen med de høye kostnadene 
knyttet til selve utdanningen, er mangel på 
lærekrefter et hindrer for å ta inn fl ere studenter, 
særlig på fagskolene. Ut fra dagens nivå er antall 
studieplasser for kullene som uteksamineres fra 
2013 til 2020 samlet på 5200 personer i perioden, 
noe som altså utgjør halvparten av det totale 
behovet. 

Foto:	Farstad	
Shipping	ASA.
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2013	var	et	krevende	år	med	hensyn	til	å	plassere	lærlinger	og	kadetter.	Det	var	rekord-
mange	som	søkte	om	både	læreplass	og	kadettplass	og	begge	hadde	en	økning	på	ca	
100	fra	året	før.	Det	lyktes	ikke	å	plassere	alle	og	det	er	først	og	fremst	et	resultat	av	at	
veksten	i	antallet	skoleplasser	ikke	har	vært	bærekraftig.	

 undt 50 kvalifi serte søkere sto igjen uten
 læreplass og ca 30 fi kk ikke kadettplass i 
2013. Dette til tross for at næringen tok inn 
rekordmange lærlinger og kadetter. De siste ti 
årene har næringen nesten doblet inntaket av både 
lærlinger og kadetter. Økningen i antallet skole-
plasser har imidlertid vært enda sterkere. 

Næringens inntak av lærlinger og kadetter: 
 

For	høyt	inntak	
-for	få	opplæringsstillinger

De siste årene har søkningen til maritime utdan-
ninger steget jevnt. Det er i seg selv svært positivt 
og viser at skipsarbeideryrket er attraktivt for 
ungdommen. Samtidig har fylkeskommunene som 
mål å innfri fl est mulig førstevalg blant søkerne. 
Det har ført til en vekst i skoleplasser som ikke er 
bærekraftig. 

R

Fylkeskommunene må lytte til næringen med 
hensyn til hvor mange opplæringsstillinger det er 
kapasitet til. Fylkeskommunene gjør ungdommen 
en bjørnetjeneste ved å opprette skoleplasser som 
det ikke fi nnes læreplasser til. Fylkeskommunene 
må ta signalene fra næringen alvorlig.

Rogaland fylkeskommune er et eksempel til etter-
følgelse. I 2014 ble det kuttet i antallet skole-
plasser for maritime fag på videregående skole, til 
tross for høy søkning. Rogaland tok konsekvensen 
av at det ikke er nok læreplasser og la ned en 
klasse. Denne typen avveininger må også gjøres i 
resten av landet. Rederiene gjør en solid innsats 
for å ta inn så mange lærlinger og kadetter som 
mulig. Det er ikke usannsynlig at det settes ny 
rekord i antallet opplæringsstillinger i 2014, grun-
net veksten i fl åten. Men alle vil uansett ikke få 
læreplass, for veksten i antallet skoleplasser har 
vært langt større enn det som er bærekraftig. 
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse mener det 
er beklagelig at så mange får et skoletilbud som 
de ikke vil ha mulighet til å fullføre. 

Økt læretilskudd
De maritime opplæringskontorene gjennomførte 
i 2013 en spørreundersøkelse blant medlems-
bedriftene om hva som må til for å kunne øke 
inntaket av lærlinger. En gjenganger blant svarene 
var økonomi og kostnader rundt det å ta om 
bord lærlinger og kadetter. Maritime lærlinger 
har en del merkostnader i forhold til landbaserte 

lærlinger og er veldig ettertraktet når de har fått 
sine sertifi kater. 

Rederiene tar dermed på seg store kostnader ved å 
ta inn lærlinger og kadetter, men har ingen garanti 
for at de beholder dem etter at de har mottatt sine 
sertifi kater. Økt læretilskudd vil både gi fl ere lære-
plasser direkte, men også redusere den økonomiske 
risikoen ved å ta inn lærlinger. Regjeringen kom 
med en positiv økning i læretilskuddet i stats-
budsjettet for 2014 og Stiftelsen norsk maritim 
kompetanse håper de følger opp i statsbudsjettet 
for neste år.
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Tromsø	Maritime	
skole.

Nordseter	skole.

Høgskolen	i	
Vestfold.
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Fremragende	innsats	for	å	tilby	mange	opplæringsplasser	og	systematisk	satsing	på	
kvalitet	i	kompetansearbeidet	er	begrunnelsen	for	at	Hurtigruten	ASA	vinner	prisen	for	
årets	maritime	lærebedrift.	Stiftelsen	Norsk	Maritim	Kompetanse	(SNMK)	deler	for	første	
gang	ut	prisen	Årets	maritime	lærebedrift.	

 urtigruten ASA har over mange år vært en
 imponerende opplæringsbedrift. De har 
både tilbudt svært mange opplæringsplasser og har 
bidratt på en fremragende måte til næringen som 
helhet. De tar virkelig samfunnsoppdraget alvorlig, 
sier Hans Sande, styreleder i SNMK og leder av 
Norsk Sjøoffi  sersforbund.

I tillegg til å ha fl est maritime opplæringsplasser 
i 2013, har Hurtigruten i mange år bidratt til at 
andre bedrifter også kan gi bedre opplæring. Et 
eksempel er at de har tatt om bord lærlinger og 
kadetter fra andre rederier og ferger i kortere peri-
oder, slik at de skal få arbeide med større motorer 
og gjøre mer avansert navigering.

- Denne typen fl eksibilitet er et eksempel på at 
Hurtigruten tar samfunnsansvar og gjennomfører 
tiltak som er mye viktigere for næringen som 
helhet enn dem selv som bedrift. Det er en av 
grunnene til at vi valgte å tildele denne prisen til 
nettopp dem, sier Jørn Sund-Henriksen, daglig 

leder i SNMK og kompetansedirektør i Norges 
Rederiforbund.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil i 
desember hvert år dele ut prisen Årets maritime 
lærebedrift for å fremheve en bedrift som har gjort 
spesielt stor innsats det året. Hurtigruten ASA ble 
i år historisk med å være første mottaker av prisen. 
Hurtigruten har rundt 180 maritime opplæringss-
tillinger og i tillegg en del lærlinger innen andre 
fagretninger.

- Hurtigruten har vært en maritim pioner i arktiske 
farvann siden etableringen i 1893. Vi legger ned 
et betydelig arbeid i å rekruttere og utvikle dyktige 
norske sjøfolk, og vi er svært stolte over at dette 
arbeidet verdsettes. Norge trenger mye maritim 
kompetanse i årene som kommer, og Hurtigruten 
ser dette som et viktig arbeid å prioritere, sier kon-
sernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten	ASA	er	årets	
maritime	lærebedrift

H

Fra	venstre	daglig	
leder	i	SNMK	Jørn	
Sund-Henriksen	
og	konsernsjef	
i	Hurtigruten	
Daniel	Skjeldam	
med	prisen	som	
viser	at	Hurtigruten	
ASA	er	årets	
maritime	lære-
bedrift.

Om Hurtigruten:
Hurtigruten	ASA	er	den	originale	kystruten	
siden	1893.	Selskapet	bringer	gods,	passasjerer	
og	turister	til	34	havner	langs	den	unike	norske-
kysten	mellom	Bergen	og	Kirkenes	–	hver	dag	
hele	året.	Hurtigrutens	explorerskip	MS	Fram	
seiler	i	Antarktis,	på	Spitsbergen	og	ved	
Grønland.
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Revisors	beretning
   Note   2013 2012
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
Driftsinntekter    
Bidrag  1 74 449 000 68 732 000 
Sum driftsinntekter    74 449 000 68 732 000
    
Driftskostnader    
Tilskudd til opplæringsstillinger 2  63 473 674   61 858 840
GANN Avdrag  8 2 830 000   5 660 000 
Rekrutteringskampanjen   5 485 592   7 518 250 
Tilskudd til andre rekrutterings- 
og opplæringstiltak  3  2 042 830   1 435 418 
Andre driftskostnader  4  583 924  579 426 
Sum driftskostnader    74 416 019   77 051 934 
    
Driftsresultat    32 981   -8 319 934
    
Finansinntekter    
Renteinntekter    377 808   448 843 
Rentekostnader (GANN)   -30 984   -222 290
Sum Finansinntekter    346 824 226 553
    
ÅRSRESULTAT    379 805 -8 093 381 
    

    
   Note   2013 2012
  RESULTATREGNSKAP   nr.  Hele kr Hele kr
    
EIENDELER    
Pengemarkedsfond  5  17 547 718   17 200 167
Utestående krav  6  13 503 000   27 135 000 
Bankinnskudd    17 275 599   2 354 552 
Sum eiendeler    48 326 317 46 689 719 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Grunnkapital    20 000   20 000 
Annen egenkapital  3 209 805    12 373 574   9 163 769
Betinget egenkapital  -2 830 000  8   2 830 000  
Gjeld    
Kortsiktig gjeld  7  35 932 742   34 675 950 
Sum egenkapital og gjeld    48 326 316   46 689 719  
   

Note 1  2013 2012

Estimatendring opptjent tilskudd 
tidligere år  787 000 -988 500
Termin 1  12 384 500 11 386 500
Termin 2  11 701 500 11 379 000
Termin 3  12 845 500 11 685 000
Termin 4  12 722 500 11 978 500
Termin 5  12 355 000 11 973 500
Termin 6 Estimat 12 500 000 11 973 500
Endringer i løpet av året  -847 000 -655 500  
TOTALT  74 449 000 68 732 000  
    
 
Note 2  2013 2012

Lærlinger  29 832 627 27 953 185
Catering  2 538 947 2 389 328
Kadetter  13 964 208 13 417 895
Junioroffi serer  17 137 892 18 098 432  
TOTALT  63 473 674 61 858 840  

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 Rederi-
forbund.

Note 5
Plassert i fondet DnBNOR Likviditet 20.

Note 6
Omfatter estimat på opptjent tilskudd 6. termin 2013 , jfr. note 1.

Note 7
Omfatter påløpte forpliktelser for tilskudd til opplæringsstillinger 2. 
halvår 2013 som blir utbetalt i 2014 samt bevilgede ikke utbetalte bidrag 
til andre rekrutterings- og opplæringsprosjekter.

Note 8
Lån (30 mill kr) nedbetalt i 2013. Siste års avdrag presentert som del av 
egenkapital da betinget av at nettolønnsordningen bestod. 
 

Oslo 31. desember 2013/1. april 2014  
    
Hans Sande (Styreleder) 
 Hilde Gunn Avløyp (Nestleder)
Geir Hagerupsen 
Einar Monstad 
Harald Thomassen
Dag Silkoset 
Rune Vikse 
Jørn Sund-Henriksen (Daglig leder)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - 
God regnskapsskikk for små foretak.

Drifstinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester 
inntekstføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres når de 
mottas.

Klassifi sering 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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Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 
(SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- 
og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk
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