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OM STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE 
 

Stiftelsen norsk maritim kompetanse (SNMK) 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 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 prosjekter, aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutteringen 

til og interessen for maritime yrker, 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. Bl.a. finner man informasjon om veiledninger, regler og satser. 

SNMK har sekretariat i NR, med tre tilknyttede personer. Daglig leder er Kaja Braathen. 

Styret 

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 2 

medlemmer og 2 varamedlemmer. NHO Sjøfart/ Fraktefartøyenes Rederiforening oppnevner 1 

medlem og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske 

maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem. 

STYRETS SAMMENSETNING I 2014 
 

       

   

            

       

Dag Silkoset, NR 

Harald Thomassen, NHO Sjøfart Geir Hagerupsen, NSF Rune Vikse, S.dir. Morten Kveim, NSOF 

Einar Monstad, Color Line 
Hege-Merethe 
Bengtsson, DNMF 
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I MOTVIND, SÅ VEL SOM I MEDVIND  
 

De som betaler inn, er de som henter ut. Tradisjonelt har stiftelsen virket 

slik at midlene i hovedsak betales tilbake dit hvor de kom fra. Rederiene 

betaler inn pr. ansatt på skip som er omfattet av nettolønnsordningen. Så 

får de tilbake pr. opplæringsplass på de samme skipene. Nå er det andre 

tider. Stadig færre skip omfattes av nettolønnsordningen og flere skip 

forlater NOR og nettolønnsregimet enn det kommer nye til.  

Det er ikke lenger gitt at det finnes opplæringsplasser på NOR-skip, fordi 

det ikke lenger er gitt at skipet vil forbli i samme flagg, farvann og 

mannskap i hele opplæringsperioden. Dette rammer dem som venter på å 

få fullføre utdanningen sin. Med trange tider i oljenæringen og ustabile markeder for skipsfarten, 

hvor skip selges eller legges i opplag så opplever næringen nå at en ikke lenger kan tilby like stabile 

opplæringsarenaer som før. Studenter ved maritime skoler må vente stadig lenger for å få avklart 

hvor de får opplæringsplass.  

Skal SNMK bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens 

og samfunnets behov, må det sørges for at opplæringsplassene kan eksistere på tvers av 

konjunkturer, flagg og oppdrag. Løsningen er aldri å la være å ta inn lærlinger og kadetter når 

premissene endres. Omstilling og innovasjon er norsk skipsfarts styrke. Næringen må våge å tenke 

nytt og se andre steder. Kanskje finnes ikke lenger de beste opplæringsarenaene på de tradisjonelle 

områdene. Alle som har interesse av å rekruttere norsk maritim kompetanse i fremtiden, må utvise 

vilje og kreativitet til å skape opplæringsplasser på nye skip, all slags tonnasje i alle farvann.  

 

  

Styreleder Geir Hagerupsen, 
Norsk Sjømannsforbund 
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STYRETS BERETNING FOR 2014 
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NØKKELTALL 2014 

 

Utvikling antall opplæringsstillinger 2004-2014 

 

Utvikling per stillingskategori 2004-2014 
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Utvikling i tilskuddsbeløp 2004-2014 

 

Utvikling antall jenter 2011-2014 
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EN ATTRAKTIV MARITIM NÆRING KREVER MANGE 

OPPLÆRINGSPLASSER 
 
 
Er maritim næring avleggs? Ikke ifølge ungdommene som ble intervjuet i forbindelse med kampanjen 

Maritim Karriere våren 20151. 7 av 10 av de spurte ungdommene mener at Norges maritime næring 

er fremtidsrettet. Over halvparten mener at maritim næring tilbyr attraktive arbeidsplasser på land 

og til sjøs, mens 4 av 10 kunne tenke seg en jobb i den maritime næringen. Også søkertallene til 

maritim utdanning på alle nivåer er god. Studenter som søker opptak på maritime fag holder høy 

faglig kvalitet og viser stort engasjement. I Regjeringens maritime strategi; «Maritime muligheter – 

blå vekst for en grønn fremtid» fremheves det hvordan opprettelsen av Stiftelsen Norsk Maritim 

Kompetanse har bidratt til en positiv utvikling i antall opplæringsstillinger, med en tredobling av 

antall stillinger siden oppstarten i 2004.  

 

 
 
Siden sommeren 2014 er oljeprisen kraftig redusert. Dette har medført at alle deler av maritim 

næring har måttet innføre tiltak for å redusere kapasitet og kostnader. Skip og rigger går i opplag 

eller selges ut av rederier, noe som har medført et kraftig press på opplæringsstillinger om bord. I 

noen tilfeller har rederiene valgt å beholde regulære sjøfolk om bord og ikke ta inn nye kadetter. 

Resultatet er rekordmange kadetter uten opplæringsavtale. I skrivende stund kan en lese om 

ytterligere permitteringer og opplag, og det hevdes fra analytikere at bunnen enda ikke er nådd. 

Kadettopplæring fordrer normal aktivitet om bord hvor kadettene tar del i regulære og spesielle 

operasjoner. Det gir seg selv at når skipet eller riggen ligger i opplag forsvinner forutsetningen om 

normal aktivitet. Når fartøy er i opplag kan derfor ikke opplæring gjennomføres på ordinært vis.  

                                                           
1
 Telefonintervjuer med 600 ungdommer våren 2015, utført av Norstat Norge. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.termin 1000 1392 1519 1791 2103 2238 2270 2292 2661 2671 2614

2.termin 1348 1653 2001 2067 2295 2461 2465 2803 2875 2908 3103
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Det er lett å peke på at næringen må tenke nytt i situasjonen slik den er i dag. Men nye løsninger skal 

finne rom innenfor gjeldende regelverk og ulike avtaler partene imellom. Skal en lykkes i å få flere 

kadetter ut i aktiv opplæring, så må hele kjeden justere sine ambisjoner og målsettinger. Dette er i 

beste fall prosesser som utvikles over tid. Kadettsituasjonen slik den er i dag krever nye løsninger, 

hvilket kan være utfordrende for deler av kjeden. I dette ligger både en kortsiktighet og et perspektiv 

om bedre tilpasset opplæringsmodell.  

For å løse dagens akutte situasjon for kadettene må det finnes en kortsiktig løsning. Samtidig er det 

behov for langsiktig og helhetlig tenkning for å sikre en robust opplæringsmodell. Her må regjering, 

næringsliv og utdanningsinstitusjoner i samarbeid jobbe mot gode løsninger. I regjeringens maritime 

strategi sies det at regjeringen vil vurdere tiltak som kan bidra til flere lærling-/ kadettplasser, og det 

er viktig at dette følges opp i statsbudsjettet. Videre er det viktig at utdanningsinstitusjonene 

dimensjonerer utdanningen i samråd med innspill fra næringslivet og at rederiene fortsetter å være 

seg sitt samfunnsansvar bevisst gjennom langsiktig arbeid med kompetanse.  
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SIMON MØKSTER SHIPPING AS – ÅRETS 

MARITIME LÆREBEDRIFT 
 
 
Prisen for Årets maritime lærebedrift gikk i 2014 til Simon 

Møkster Shipping AS. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim 

Kompetanse og gis til en bedrift som har utmerket seg i særlig 

positiv retning for rekruttering av norsk maritim kompetanse.  

Simon Møkster Shipping AS fikk prisen for sitt langsiktige arbeid med kompetanse. Styreleder i 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, Geir Hagerupsen i Norsk Sjømannsforbund, fremhever 

bredden i Simon Møkster Shippings kompetansearbeid; "Rederiet har gjennom en årrekke vært 

opptatt av å ta inn lærlinger og kadetter. De begrunner dette i eget behov for kompetanse, samt at 

de mener dette er en del av rederiets samfunnsoppdrag. Det er imponerende å se rederier som tenker 

så langsiktig på oppbygging av kompetanse", poengterer Hagerupsen. 

Møkster Shipping har som mål at kandidatene får en mest mulig variert opplæring. Det er viktig at de 

får opplæring på forskjellige typer skip og deltar i oppgaver som gjelder hele skipets drift. Rederiet er 

også opptatt av individet og at opplæringskandidatene føler at de har en viktig plass i organisasjonen. 

"Det er en stor glede å motta prisen. Som rederi er vi opptatt av å bidra til rekrutteringsarbeidet i 

næringen. Vi mener god rekruttering i dag er viktig for å utvikle den maritime kompetansen vi har 

opparbeidet oss gjennom generasjoner", sa administrerende direktør Anne Jorunn Møkster da hun 

mottok prisen. Hun er opptatt av næringens fremtid og har bl.a. verv i Maritimt Forum i 

Stavangerregionen. 

 

Simon Møkster Shipping AS er et familiedrevet offshorerederi med hovedkontor i Stavanger. 

Rederiet har en flåte bestående av 23 moderne offshorefartøy som hovedsakelig opererer i 

Nordsjøen og Barentshavet. Simon Møkster Shipping har omtrent 650 ansatte til sjøs og på land. 
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REGNSKAP/ BALANSE 
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REVISORS BERETNING 
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