
 
 

 

Ekstraordinært reisetilskudd til kadetter  
 

Bakgrunn 

Styret i SNMK ønsker å avhjelpe den kritiske situasjonen som er oppstått knyttet til mangel på 

kadettplasser. Som en forsøksordning vil derfor styret tildele reisetilskudd til kadetter som 

inngår opplæringsavtaler som avviker fra Kadettavtalen som nedfelt i protokoll av 14. juli 2015. 

Styret stiller kr. 4 millioner tilgjengelig for dette tiltaket. Dersom det skulle bli fremforhandlet en 

tilsvarende kadettprotokoll med et annet nedslagsfelt vil tildelingsreglene under også omfatte 

disse. 

Refusjon for reise finner sted etter følgende regler:  

Hver kadett kan få inntil 50 % av dokumenterte reiseutgifter refundert, begrenset til kr. 10.000,- 

i løpet av kadettperioden. Tilskudd tildeles hvert halvår (01.01 - 30.06 og 01.07 - 31.12) med 

tilbakevirkende kraft (etterskuddsvis) for vedkommende halvår, begrenset til kr. 5 000, -. 

Rederiet søker om refusjon for kadettens reise gjennom SNMKs elektroniske søknadsskjema.  

Det må imidlertid presiseres at ordningen er å anse som en prøveordning som varer frem til 

utgangen av oktober 2016. Ordningen vil da evalueres og SNMKs styre vil ta stilling til om 

ordningen skal forlenges. Reiser som foretas etter 31.oktober 2016 vil det derfor ikke 

automatisk gis tilskudd til fra stiftelsen, selv om kadetten og rederiet har inngått 

opplæringsavtale som beskrevet over. Styret står også fritt til å avvikle ordningen dersom de 

avsatte kr. 4. millioner er brukt opp. Dette vil i så fall kommuniseres på SNMKs hjemmeside. For 

øvrig må det også presiseres at tilsagnet om reisetilskudd er gitt under forutsetning av at 

stiftelsen har tilgjengelige midler. Det gjøres oppmerksom på at stiftelsens inntektsside er 

knyttet direkte opp mot nettolønnsordningene gjennom det beløp som rederiene som er knyttet 

omfattet av ordningene, er forpliktet til å betale til stiftelsen. Det vites selvsagt ikke i dag 

hvorledes den politiske holdningen til nettolønnsordningene vil utvikle seg i de kommende år, 

og dermed også hva som vil være stiftelsens inntektssituasjon. Imidlertid er stiftelsens 

finansielle situasjon i dag god.   

  

 


